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K A N U N 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
geçici 18 inci maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair Kanun 

Kanun No : 1134 Kabul tarihi : 13/3/1969 

Madde 1 — 27/7/1967 gün ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ek Fıkra : 
25 Mayıs 1965 tarihli ve 613 sayılı Kanun ile 10 Ağustos 1967 

tarihli ve 926 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinin (b) ve (g) 
fıkraları hükümlerine göre yapılan nasıp düzeltmesinden yararlananlar 
hariç olmak üzere, 28 Mayıs 1961 tarihli Millî Birlik Komitesi kara
rından 6 ay ve daha az nasıp ilerlemesi alan subayların nasıpları ile 
5611 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5434 sayılı Kanunun 12, 
30 ve 31 inci maddeleri gereğince fiilî hizmetleri başlamış olan ve 10 
Ağustos 1967 tarihinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bulunan su
bayların nasıpları bir evvelki 30 Ağustos tarihine götürülür. 

Subay nasbedildikten sonra muhtelif sebeplerle bir üst rütbeye 
terfileri gecikmiş olan ve bu gecikme süresi 6 aydan az bulunan su
baylar hakkında aynı tarihte mezun olduğu emsalleri gibi işlem ya
pılır. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte general, amiral ve albay rütbesinde bulunan subaylann bir üst rütbeye terfilerinde bu kanun ge 

reğince düzeltilen nasıpları dikkate alınmaz. Bu subaylann bir üst 
rütbeye terfileri, o rütbelere mahsus bekleme sürelerini fiilen tamam
ladıkları tarihte diğer terfi şartlarım da haiz olmaları kaydı ile yapı
lır. 

Bu nasıp ilerletilmesinden dolayı yarbay ve daha aşağı rütbedeki 
subaylardan terfi ve terfih sırasına girenleri terfi ve terfihleri mevcut 
sicillerine göre derhal yapılır. 

Bu nasıp ilerletilmesinden ve terfi ve terfihlerinden dolayı eski 
maaş farkları ödenmez. 

Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla yükseltilen aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak 
adlarına borç kaydedilerek aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle T. C. 
Emekli Sandığına ödenir. 

Geçici Madde — Bu kanunun şümulüne giripte, yayımı tarihinde sivil sektörde vazife alan müstafi subaylar da bu kanunun getirdiği 
haklardan istifade ederler. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Millî Savunma Bakanı yürütür. 

18/3/1969 

No. Başlığı Düstur 
Tertip Cilt 

İlgili Kanun : 
926 Turk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 10/8/1967 

Resmi Gazete Sahife Sayı 

2352 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 6/11437 

İlişik listede kimlikleri yazılı 93 (Doksan üç) kişinin 403 sayılı 
Kanunun 25 inci maddesinin (a) bendine göre Türk vatandaşlığını 
kaybettikleri; İçişleri Bakanlığının 4/2/1969 tarih ve 3.73111/00-3/491 
sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 3/3/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
S- DEMİREL 

Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLİ 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

Devlet Bakamı 
S- T. MÜFTÜOĞLU 

Dışişleri Bakanı 
İ.S.ÇAĞLAYANGlL 

Ticaret Bakanı 
A. TÜRKEL 

Ulaştırma Bakanı 
S. BİLGİÇ 

Adalet Bakanı 
H. DİNÇER 

Maliye Balkanı 
C. BlLGEHAN 

Millî Sa. Bakanı 
A- TOPALOĞLU 

İçişleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Millî Eğit Bakanı Bayındırlık Bakanı 
1. ERTEM O- ALP 

Sağ- ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek Bakanı Tarım Balkanı 
V. Â- ÖZKAN N. MENTEŞE B. DAĞDAŞ 

Calısma Bakanı 
T. TOKER 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İV. KÜRŞAD 

İmar ve İskân Bakanı 
H. MENTEŞEOGLU 

En. ve Ta- Kav Bakanı 
R. SEZGİN 

Köy İşleri Bakanı 
S- KILIÇ 

Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla yükseltilen aylık tutar
ları arasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak 
adlarına borç kaydedilerek aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle T. C. 
Emekli Sandığına ödenir. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte general, amiral ve albay rüt-
nesinde bulunan subayların bir üst rütbeye terfilerinde bu kanun ge

niştir. 

N 

R 



Sa'nífe: 2 (Resmî Gazete) 21 MART 1969 

403 sayılı kanunun 25 inci maddesinin a( ) bendine göre vatandaşlığı 
kaybettirme listesi 

Sıra 
No. Adı ve soyadı Babasının adı 

Doğum 
Doğum yeri tarihi 

1 Hayim Sidi Emanuel İzmir 1338 

2 Rahel Romi Samuel istanbul 20/6/1939 
3 tsak Rozanıs Davit îzmir 13/2/1931 

4 Sinyoru Şalom Bohor » 1332 
5 Sebatay Esfarnes Yako » 1327 

e Moris Surujan izale istanbul 1949 
7 Yasef Karmano îsak 1341 
8 Bünyami Aşer » 1319/1317 

9 Yasef Parlakyıldız Arun Kayum Ankara 1341 
10 Parla Buçukoğulları Yuda Edirne 1929 

11 Leon Danon Moşe istanbul 1948 
12 Mişon Senbuhar Semuel Tekirdağ 1933 

13 Avram Şekercioğlu îsak Bergama 15/2/1336 
14 Viyolata Mahmiyas Yasef İzmir 1327 

15 Sultana Mayo Bohor Edirne 1327 
16 Sarota Galindos îsak » 1886 

17 Ester Bahalı îsak Tire 1339 
18 Matil Kutüdi Harun istanbul 1928 

19 Selim Gülba Hayyum Açık 1330 
20 Nazlı Gülba Halefün » 1322 

21 Sara Aruh Yasaya istanbul 1328/1326 
22 Nazire Saygın îshak Açık 1926 

23 Aşer Ozalvo Bünyamin istanbul 1338 
24 Salamon Zaharyaniken Yasef Edirne 1331 

25 Selma Batan Cako Ödemiş 1946 
26 Rafael Demolho Yako Bursa 1/5/1929 

27 Yako Todros Yasef istanbul 25/4/1946 
28 Mayir Susan Şemail Tire 15/6/1328 

29 Rika Erbahar Yako istanbul 27/8/1323 

30 Ishak Raha Salamon îzmir 1/9/1934 
31 Dudu Klamidi Hayim istanbul 1318/1320 

32 Moşe Ruso Salamon İzmir 1341 
33 Davit Alhanati Avram istanbul 1314 

34 Dudu Alhanati Bensiyon » 1311 
35 Suzan Yürüden İbrahim Milas 1935 

36 Luna Özşardaş Davit Bursa 1324 

37 Avram Bahalı Nesim Tir* 1335 
38 Yasef Hayım Davi İzmir 1927 

39 Matelda Gabay Yosef Manisa 1330 
40 Sara D-Lötin îsak Bahar Edirne 1339 

41 Sultana Asrak Samohel istanbul 20/12/1333 
42 Meryem Balkıs Salamon Dersadet 1330/1322 

43 îsak Elmas Yako istanbul 1926 
44 Menahim Arsak Ezra Silivri 1332 

45 Salamon Samati Yako istanbul 1340 
46 Donna Nahmias Mişon Nahmias Bursa 10/5/1927 

47 Nesim Eskinazi Bohor istanbul 1340 
48 Kadun Eskinazi Nesim » 10/9/1938 

49 Yuda Hatem Bünyamin Çanakkale 1389 
50 Perla Hazan Şimon İzmir 1318 

51 Ester Albağlı Davi » 1926 
52 Yako Eskinazi Yuda istanbul 1329 

53 Davit Vitas Mişon Açık Şubat 1928 
54 Selma Eza Haffer Emanoel istanbul 1940 

55 Isak Eskinazi Yako Edirne 1329 

56 Sara Eskinazi Yasef » 1326 

57 Yusef Habip Rafael Varna 1331 

58 Isak Levi Yako Levi istanbul 1334/1332 

59 Refka Levi Yuda Kudüs 1335 

60 Isak Karanci Yuda istanbul 1337 

61 Kadun Karanci Semoil istanbul 1337 

62 Mazalto Menahem Edirne 1317 
63 Avram Franses Bensiyon istanbul 1325 

64 Hanna Altınkoç Mişon 12/3/1940 

Sıra 
No. Adı ve soyadı Babasının adı 

Doğum 
Doğum yeri tarihi 

65 Kılarasagis Sagiz îsak Sagıs Bursa 18/8/1926 
66 Haim Süner Yako Ereğli 1/3/1331 
67 Muiz Roziyo îsak Açık 1945 
68 îsak Kario Salamon Tire 1324 
69 Salamon Çıprut Avram îzmir 1935 
70 Grasya Kanat îsak Tire 1935 
71 Oro Orunyas Mişon Kasaba 1341 
72 Jozef Maks Hoffer Emanoel Kudüs 13/8/1943 
73 Mazalto Muşkatel Avram istanbul 29/5/1937 

74 Roza Magrisu Hayim Edirne 1323 
75 Yuhanna Fis Yaşua istanbul 21/2/1930 
76 Mişon Kestariana Elizar » 9/2/1330 
77 Ester Kastaroano Mordohay » 12/9/1924 

78 Atiye Yoldaş Hanna Mardin 1340 
79 Emine Kapan Mehmet Reyhanlı 1945 
80 Şerife Öğlü Mehmet Berti 1925 
81 Mehmet Gündağ Süleyman Kelli 1937 

82 Semih Gürel Ahmet Tevfik istanbul 3/11/1941 
83 Ayşe Gayret (Eltinavi) Sifatullah G. Köyü 11/10/1936 
84 Abdülbaki Dündar Molla Alaeddin Karaköy 1338 

85 Besime Karanlık Ölü Mehmet Antakya 1339 
86 Oğlu Semir Karanlık Fethulla » 5/8/194^ 

87 Kızı Semire Karanlık Fethulla 11/7/194. 
88 Oğlu Selim Karanlık Fethulla 29/10/1951 

89 Muzaffer Suzan Hepsukuşu Hüseyin Üsküdar A. 18/12/931 

T. 1/8/193-

90 Abdülkadir Zeki Hasan Manisa 1339 
91 Mete Bayar Cemil Kadıköy 16/2/1933 
92 Anastasya Nikoli istanbul 1307/1305 

93 îneke Simons Kanlı Yan Simon's îndonesie 1947 

Hering 

Karar Sayısı: 6/11448 

İlişik listede kimlikleri yazılı 21 (Yirmi bir) kişinin Türk vatan
daşlığına alınmaları; içişleri Bakanlığının 4/2/1969 tarih ve 73240-00-3-
488/236-00-3-3-490 sayılı yazıları üzerine, 11/2/1964 tarih ve 403 sayılı 
kanunun 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 3/3/1969 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
S- T. MÜFTÜOĞLU 

Dışişleri Bakanı 
l.S.ÇAĞLAYANGİL 

Devlet Bakamı 
S- ÖZTÜRK 

Adalet Bakamı 
H. DİNÇER 

Maliye Bakanı 
C BİLGEHAN 

Ticaret Bakamı 
A. TÜRKEL 

Ulaştırma Bakamı 
S. BİLGİÇ 

Sağ- ve Sos. Y. Bakamı 
V. A. ÖZKAN 

Çalışma Bakamı 
T. TOKER 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLİ 

Millî Sa- Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Millî Eğit. Bakanı 
/. ERTEM 

Güm ve Tek Bakanı 
N. MENTEŞE 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

içişleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Bayındırlık Bakamı 
O- ALP 

Tarım Bakanı 
fi. DAĞDAS 

Sanayi Bakanı 
M- TURGUT 

Turizm ve Tanıtıma Bakanı 
N. KURSA D 

İmar ve İskân Bakanı 
//. MENTESEOĞLU 

En. ve Ta. Kay. Bakam, 
R- SEZGİN 

Köy işleri Bakanı 
S. KILIÇ 

3/3/1969 gün ve 6/11^8 sayılı Kararname ekidir 
Vatandaşlığa alınma listesi 

Sıra 
No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 

1 Naciye Torun 
2 Kızı Emine Torun 
3 Halil Hacı Hasanko 
4 Hüseyin Salmanlı 
5 Eşi Hayriye Salmanlı 

Numan 
Nazmi 
Hasan 
Hasan 
Şevket 

Rodos 1901 
» 1932 

îskeçe 1936 
Gümülcine 1939 

» 10/5/19' 



21 MART 1969 (Resmî Gazete) Sahife- 3 

Adı ve soyadı 
şıra 
No. 

6 Günay Erkan 
7 Adnan Hacıtahir Tuncay 
8 Mehmet Candan 
9 Halim Şanlı 

10 Fahri Karasulu 
11 Eşi Şaziye Karasulu 
12 Sinan Haşimler 
13 Eşi Esma Haşimler 
14 Kızı Samiye Haşimler 
15 Muharrem Husos 
16 Eşi Fatma Husos 
17 İhsan Çimenciler 
18 Ahmet Pertev 

(Dejö) (Peter) 
19 İrmgard Ulukutlu 
20 Fred Oliver Hoobler 
21 Amir Gönüllü 

Karar Sayısı : 6/11450 

Babasının adı Doğum yeri 
Hüseyin 
Mehmet 
Mehmet 
İsmail 
Hüseyin 
Emin 
Kerim 
Rahman 
Sinan 
İsmail 
Hasan 
Hüseyin 
Peter Ernö 

Johannes Vits. 
Geo. A. Hoobler 
Fettah 

istanbul 
Gümülcine 
Kumçiftlik 
Mozgaliç 
Iskeçe 
Iskeçe 
Tetova 

Koniça 

Tikveş 
Varboksan 

Doğum 
tarihi 

19/6/1941 
1939 
1340 
1927 
1929 
1931 
1926 
1927 
1948 
1923 
1923 
1314 
1906 

Gıessenbirohen 3/1/1969 
Town-İllinois 1913 
Karadağ 1914 

ilişik listede kimlikleri yazılı 5 (Beş) kişinin Türk vatandaşlığın
dan çıkmalarına izin verilmesi; içişleri Bakanlığının 4/2/1969 tarih ve 
3-73116-1525-3-492/3-73116-1649-3-493/3-73111-2491-3-494/3-73111-2878-3-
495/3-73116-1321-3-496 sayılı yazıları üzerine, 11/2/1964 tarih ve 403 sa
yılı kanunun 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 3/3/1969 tari
hinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan 
S. DEMlREL 

Devlet Bakamı 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

DrşişIerJ Bakanı 
l.S.ÇAĞLA YANGİL 

Ticaret Bakanı 
A. TÜRKEL 

Ulaştırma Bakını 
S- BİLGİÇ 

Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Adalet Balkanı 
11. DİN ÇER 

Maliye Bakam 
C- BİLGEHAN 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLİ 

Millî Sa Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

İçişleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Millî Esit Bakanı Bayındırlık Bakamı 
/. ERTEM O. ALP 

Sağ. ve Sos Y. Bakîmi Güm ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı 
V- A. ÖZKAN N. MENTEŞE B- DAGDAŞ 

Çalışma Bakanı 
T- TOKER 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

Tarizin ve Tanıtma Bakam 
İV. KÜRŞAD 

İmar ve İskân Bakamı 
H. MENTEŞEOĞLU 

En. ve. Ta- Kay. Bakamı 
R. SEZGİN 

Köy İdleri Bakanı 
S. KİLİÇ 

3/3/1969 tarih ve 6/11450 sayılı kararnamenin ekidir 

ıra 
<So. 

1 
2 
3 
4 
5 

Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri 
Doğum 
tarihi 

Ümit Rıza Alpay 
Mehmet Fatin Baki 
Maria Borakoğlu 
Alberto Kontante 
Kâmil öge 

Ali Sakip 
ö er Behçet 
Francesco 
Nesim 
Zihni 

1935 
İskenderun 1927 
Torino 1930 
Izmir 5/6/1927 
Bursa 1339/1923 

İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 7000 
1 — Aydın ili Çine ilçesinin Akçaova Bucağına bağlı Akçaova ve 

Çömlekçi Köylerinin birleşerek Akçaova Köyü merkez olmak üzere ve 
Vkçaova adı ile Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 19/2/1969 
arih ve 1969/96-95 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Camınla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 
26/2/1969 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan içişleri Bakanı 
S. DEMlREL F. SÜKAN 

İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 6967 
1 — Tekirdağ İlinin Şarköy İlçesinin Mürefte Bucağına bağlı Hoş-

köy'de Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 24/1/1969 tarih ve 
1969/24-28 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 saydı Kanunla 
değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
26/2/1969 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan içişleri Bakanı 
S. DEMlREL F. SU KAN 

Karar Sayısı: 6966 
1 — Bursa İlinin Merkez İlçesine bağlı Samanlı Köyünün Papazoğlu 

adlı kısmının Bursa Belediye sınırları içerisine alınması, Danıştay Üçüncü 
Dairesinin 5/2/1969 tarih ve 1969/46-50 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı 
Kanunun 7469 saydı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakam yürütür. 
26/2/1969 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan içişleri Bakanı 
S. DEMlREL F. SÜKAN 

Karar Sayısı: 6979 
1 — Manisa İlinin Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Köyünde Bele

diye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 5/2/1969 tarih ve 1969/47-47 
sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 
7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 
26/2/1969 

Başbakan 
S. DEMlREL 

içişleri Bakanı 
F. SUKAN 

CUMHURBAŞKANI 
C. SU NAY 

Karar Sayısı: 7003 
1 — Konya İlinin Seydişehir ilçesine bağlı Ketenli Köyünde Belediye 

kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 18/2/1969 tarih ve 1969/87-89 sayılı 
kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci 
maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
26/2/1969 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
S. DEMlREL F. SUKAN 

Karar Sayısı: 6987 
1 —. Trabzon Ili'nıin Tonya İlçesine bağlı İskenderli Köyünde be

lediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 18/2/1969 tarih ve 
1969/86-91 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı kanunun 7469 sayılı ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
26/2/1969 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
S. DEMlREL F. SÜKAN 

Karar Sayısı: 7001 

1 T-abzon İlinin Of İlçesine bağlı Bölümlü Köyünde Belediye ku
rulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 18/2/1969 tarih ve 1969/85-90 sayılı 
kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci 
maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 
26/2/1969 

Başbakan 
S. D E M l R E L 

içişleri Bakam 
F. SÜKAN 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 



Sahife: 4 (Resmî Gazete) 21 MART 1969 

Y Ö N E T M E L I K L E R 
Milli eğitim Bakanlığından : 

İlköğretmen Okulları Sınıf Geçme ve Bitirme 
İmtihan Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel hükümler 

1 — Öğrenci başarısının tespiti, kanaat notları ve imtihan şekilleri. 
Madde 1 — Her öğrencinin başarısı : 
a) öğretmen tarafından yapılacak sürekli bir kontrol ile, bundan 

elde edilen kanaate, 
b) Yapılan ödevlerle, yazılı ve sözlü yoklamaların sonucuna göre 

verilecek notla tespit olunur. 

Gerek sürekli kontrollerde, gerek yoklama ve imtihanlarda öğrencinin edindiği bilgi ve maharetleri benimseyip benimsemediği, bunları 
uygulama gücünde olup olmadığı aranır. Bu hususlar tespit edilirken öğ
rencinin ezberciliğe düşmemesine dikkat edilir. 

Madde 2 — İkinci devre son sınıf öğrencileri hariç olmak üzere di
ğer sınıflarda bulunan öğrenciler, kanaat notları esas tutularak sınıf 
geçerler. 

Madde 3 — Ders yılı içinde öğrencilere verilecek kanaat notu, 
a) Ders sırasında yapılacak sözlü yoklamalarda, 
b) Atelye dersleri ile uygulamalı derslerin özellikleri de dikkate 

alınarak her dönemde uygun aralıklarla, en az Uç defa olmak ve önce
den öğrencilere duyurulmak suretiyle yapılacak yazılı yoklamalarda, 

c) Okulda ve okul dışında yapılmak üzere verilen her türlü ödev
lerle iş ve atelye çalışmalarında öğrencinin elde ettiği başarı gözönünde 
tutularak ve bir kanaat dönemindeki çalışmalarının bileşkesi olarak 
takdir edilir. 

Notların tespitinde öğrencilerin o yıl içinde ulaşmaları hedef tutu 
lan genel bilgi seviyesi dikkate alınır. 

Kanaat notu, öğrencinin bir dönemde aldığı notların basit bir or
talaması olmamakla beraber onlara dayanmalı ve onlarla açıklanma
lıdır. 

Madde 4 — Okulda ve evde yaptırılacak ödevlerin, öğrencinin emek 
ve zaman bakımından gücünü aşmıyacak ölçüde düzenlenebilmesi ve 
yazılı yoklamaların yapılacağı günlerin ayarlanması için, o sınıfta dersi 
olan öğretmenler aralarında işbirliği yaparlar. Bu işbiriiği Okul Mü
dürü ve Eğitim Şefi tarafından düzenlenir. 

Madde 5 — Her öğretmen, öğrencileri vereceği kanaat notlarına 
esas olmak üzere bir not defteri tutar ve bu deftere üçüncü maddede gös
terilen esaslara göre tespit ettiği notları ayrı ayrı yazar. 

Öğretmenler sözlü yoklama notlarını dersin sonunda öğrencilere 
duyurabilirler. Yazılı yoklama kâğıtları, yapılan hataları, üzerinde açık
lamak suretiyle bir süre için öğrencilere gösterilir. 

Her öğretmen, bu not defterini okul idaresine vereceği cetveller 
için esas olarak kullanmakla ve istendiği zaman okul müdürüne veya 
denetleme yetkisi olanlara da göstermekle yükümlüdür. 

Madde 6 — İmtihan şekilleri şunlardır : 
I — Bütünleme ve engel imtihanları, 
II — Okul bitirme imtihanları, 
III — Okul dışından bitirme imtihanları, 
IV — Belge imtihanları. 
Madde 7 — İmtihanlar bu Yönetmelikte belirtildiği üzere yazılı 

olarak yapılır. Ancak : 
a) Türkçe, kompozisyon, yabancı dil derslerinin imtihanları sözlü 

ve yazılı olarak, 
b) Resim - yazı, beden eğitimi, müzik, tarım, iş ve ev - iş dersleri

nin imtihanları özelliklerine uygun olarak yapılır. 
e) Uygulama dersinin notu 59 uncu maddede açıklandığı şekilde 

tespit edilir. 
(a) fıkrasında yazılı derslerin sözlü ve yazılı notlarının ortala

ması öğrencinin başarı notu sayılır. 
Madde 8 — İmtihanları yapacak komisyonlar şu şekilde kurulur. 
a) Bütünleme ve buna bağlı engel imtihanları dersin öğretmeni 

ile Okul Müdürünün seçeceği en az bir üyeden, 

b) Bitirme ve buna bağlı engel imtihanları, dersin öğretmeni ile 
en az iki üyeden teşekkül eder. 

Bitirme ve buna bağlı engel imtihanlarını yapacak Komisyonlar, 
tek okul bulunan yerlerde Okul Müdürü tarafından, il merkezinde ise 
Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında toplanacak Okul Müdürleri ta
rafından, imtihandan en geç bir hafta önce tayin ve tespit edilir. 

İmtihan Komisyonu listeleri Millî Eğitim Müdürlüklerince tetkik 
ve tasdik edilir ve bir örneği alakonulur. Mecburî sebeplerle komisyon
larda yapılacak değişmeleri, Okul Müdürü hemen yapar ve Millî Eğitim 
Müdürlüğüne bildirir. Fiilî olarak öğretmenlik yapmayanlar ayırtman 
olamazlar. İmtihanları yapacak komisyonların üyeleri imtihanı yapılan 
ders ile ilgi dereceleri gözönüne alınarak seçilmelidir. 

Her imtihan döneminden bir gün önce Öğretmenler Kurulu top
lanarak Yönetmelik hükümlerine göre imtihana ait teferruatı görüşüp 
kararlaştırırlar. 

Okul müdürleri, imtihanlar için yeteri kadar öğretmeni gözcü ola
rak görevlendirirler. 

Madde 9 — Her iki kanaat döneminde yapılan yoklamalarda kopye 
yapan veya yapılmasına yardım eden öğrenciler, hemen sınıftan çıkarı
larak o derse ait yoklamadan başarısız sayılırlar. Kendilerine «0» not 
verilir ve durumları okul idaresine bildirilir. 

Komisyonlarca yapılan imtihanlarda kopye yapan veya yapılma
sına yardım eden öğrenciler hemen imtihan salonundan çıkarılırlar. Bu 
gibiler o dersin imtihanından başarısız sayılırlar. Kopye yapma veya ya
pılmasına yardım etme tekrarlanırsa ilgililer o imtihan döneminde bütün 
derslerden başarısız sayılırlar. 

Kopye yapan veya yapılmasına yardım eden öğrenci hakkında ay
rıca Disiplin Yönetmeliğinin bu husustaki hükmü uygulanır. 

Kopye yapanlar veya yapılmasına yardım edenler kopye yaptık
ları derslerden kurul kararıyla geçirilemezler. 

Madde 10 — İmtihan odasına Okul Müdürü ve Müdür Yardımcı
ları ile okulu denetleme yetkisi olanlardan başka kimse giremez. 

Madde 11 — Sözlü ve uygulamalı imtihanlara sabahleyin 8.00 de 
başlanır. 12.00 den 13.30 a kadar ara verilir. 13.30 dan 19.30 a kadar 
imtihana devam edilir. Ancak, 19.30 da imtihanı yapılamamış öğrenci 
sayısı sınıf mevcudunun onda birinden çok değilse, kalan öğrencilerin 
İmtihanlarının o gün bitirilmesi için bu süre uzatılır, imtihanı yapıla
mamış öğrenci sayısı sınıf mevcudunun onda birinden çok ise imtihan 
ertesi.güne bırakılır. 

Okul idaresi lüzum görürse, sözlü ve uygulamalı imtihanları en geç 
saat 9.00 da başlatabilir. Yazılı imtihana girecek öğrencilerin imtihana 
girme belgeleri nöbetçi müdür yardımcısı öğretmen ve gözcüler tara
fından kontrol edilir. Yazılı imtihanlara saat 9.00 da başlanır. 

Tespit edilen imtihan süresi yetişmediği zaman, bir teorik dersle 
uygulamalı bir dersin imtihanı biri öğleden evvel, diğeri öğleden sonra 
olmak üzere aynı günde yapılabilir. 

Bir günde iki imtihan yapıldığı takdirde, ikinci imtihana 14.30 da 
başlanır. 

Madde 12 — Sözlü ve yazılı imtihan soruları müfredat programla
rının hedeflerine uygun olarak o sınıf müfredatının yalnız bir veya bir
kaç bölümden değil, bütününü kapsayacak şekilde ve sayıda hazır
lanmalıdır. 

Sorular, açık ve kesin olmalı, sade ve tek anlam çıkarılabilecek bir 
dille yazılmalı ve imtihan süresi içerisinde cevaplandırılabilecek nitelikte olmalıdır. 

Madde 13 — Sözlü İmtihanlarda, imtihana giren öğrenciye, imtihan 
komisyonu uygun gördüğü soruları yazdırır veya yazılı olarak verir. 
Sorular verildikten sonra, her öğrenciye düşünmek için 10 dakikayı geç
memek üzere bir zaman bırakılır. Bir öğrenci soruları cevaplandırırken 
içeriye alınan ikinci öğrenci kendisine verilen soruların cevaplarım ha
zırlar. 

Madde 14 — Sözlü imtihanlarda öğretmen ve ayırtmanlar öğren
ciye verdikleri soruların cevabını sezdirecek, öğrenciyi şaşırtacak, kı
racak ve korkutacak söz ve hareketlerden sakınmalıdırlar. İmtihan sırasında öğrenci cevap verirken sözü kesilmez. Ancak, alınan cevaplarda 
açıklanması gereken hususlar bulunursa bu noktalar öğrenciye açıklat 
tırılabilir. 

R 

likta olmalıdır. 

açıklanması gereken hususlar bulunursa bu noktalar öğrenciye açıklat 
tırılabilir. 
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Sözlü imtihanlarda cevap verme süresi 30 dakikadır. Ancak, bu 
süre geçtiği halde öğrenci henüz cevabını bitirmemiş ise, bitirinceye 
kadar beklenir. 

Madde 15 — Cevapların değerlendirilmesine imtihan komisyonu üye
lerinden başka kimse karışamaz. Not takdirinde anlaşmazlık olursa 
ayrı ayrı verilen notların ortalaması cetvele geçirilir. Ancak, üyelerden 
birinin bu ortalama nota itiraz etmesi halinde, ortalama not cetvele ge
çirilmez. Her üyenin o öğrenciye verdiği not ve gerekçelerini tutanak 
halinde açıklayan bir belge tanzim edilerek cetvele eklenir ve imtihan
lara devam edilir. 

İmtihanın devamı sırasında bir defa daha, herhangi bir öğrenciye 
verilecek ortalama nota itiraz edilmesi halinde aynı şekilde bir tutanak 
hazırlanarak durum hemen Okul Müdürlüğüne bildirilir. 

Okul Müdürü, ortalaması alınan notlar arasında büyük farklar bu
lursa imtihanı durdurup olayı gerekçesi ile birlikte Vilâyet Makamına 
ve varsa Bakanlık Müfettişine bildirir. Bir taraftan da kendi başkanlı
ğında kurulan takviyeli bir komisyonla imtihanın devamını sağlar. 

Madde 16 — Yazılı imtihan soruları, usulüne uygun olarak kurul
muş olan komisyonlar tarafından imtihan günü, imtihanlardan en az iki 
saat önce okulda hazırlanmaya başlanır. 

İmkânları müsait olan okullarda hazırlanan sorular çoğaltılarak 
öğrencilere dağıtılır ve imtihanlar bu suretle de yapılabilir. 

Madde 17 — Yazılı imtihanlarda öğrenciler, Bakanlıkça kabul edil
miş formlara uygun kâğıtları, üzerlerinde yazılı kayıtlara göre kulla
nırlar. 

Madde 18 — Yazılı imtihanlarda soruların cevaplarını yazmak 
üzere öğrencilere 4 saatlik zaman verilir. 

Madde 19 — Yazılı imtihanlar için komisyon, sorularla birlikte bir 
cevap anahtarı hazırlar ve her sorunun not baremini, gerekirse ayrın
tılı olarak belirtir. Köşeleri kapalı imtihan kâğıtlarının incelenmesine 
başlanmadan önce bu kâğıtlara renkli kalemle birer sıra numarası ve
rilir. İmtihan kâğıtları Komisyonca okunur. Okuma sırasında rastlanan 
yanlışların altı, aslı bozulmaksızın renkli kalemle çizilebilir. 

Üyeler her soruya, cevap anahtarına göre ve aralarında anlaşarak 
not verirler. Bu notlar doğrudan doğruya imtihan kâğıdı üzerine yazılmayarak, kâğıtların sıra numaralarına göre ve her sorunun değerini 
ayrı ayrı gösterecek şekilde hazırlanan bir cetvele geçirilir. Cetvel üye
ler tarafından imza edilir. Sonra notların hep3i cetvelden imtihan kâğı
dının üzerindeki birinci inceleme sütununa geçirilerek kâğıdın notu tes
pit olunur. Kâğıtlar üyeler tarafından imza edilir. 

Soruların değerlendirilmesinde anlaşmazlık olursa, her üye notla
rını ayrı ayrı verir ve bu notların ortalaması imtihan kâğıdının o soruyla 
ilgili notunu teşkil eder. Ancak üyelerden birinin bu nota da itiraz et
mesi halinde hazırlanacak tutanak imtihan kâğıdına eklenerek bu kâ
ğıt üzerinde başka bir işlem yapılmaz ve cetveldeki sıra numarası hi
zasında bu durum belirtilir. 

Tutanaklı imtihan kâğıtları, Okul Müdürünün teşkil edeceği tak
viyeli bir komisyon tarafından yeniden incelenir. Takviyeli komisyon, 
ilk komisyona, aynı veya yakın branş öğretmenlerinden bir veya ikisi
nin katılmasıyla kurulur. Bu incelemede, üyeler tarafından ayrı ayrı ve
rilen notların ortalaması alınır ve böylece tespit edilen not, imtihan kâ
ğıdı üzerindeki birinci inceleme sütununa geçirilir. 

Madde 20 — İmtihan kâğıtlarının değerlendirilmesinin sonunda 
yalnız 5 (Beş) ve 5 (Beş) ten yukarı not alan öğrencilerin kâğıtları açı
lır. Beşten aşağı not alan öğrencilerin kâğıtları açılmaz. Beşten yukarı 
not alan öğrenciler arasında ortalamayı tutturamamak yüzünden başa
rısız duruma düşen öğrencilerin kâğıtları, beşten aşağı not almış olan 
öğrencilerin kâğıtları ile birlikte, isim ve ilk incelemede verilen notlar 
görülmeyecek şekilde yeniden kapatılır ve her iki bakımdan başarısız 
olan öğrencilerin imtihan kâğıtları Okul Müdürünün Başkanlığında ko
misyonun bütün üyeleri tarafından ertesi gün, bu mümkün olmadığı 
takdirde, en kısa süre içinde bir kere daha incelenerek değerlendirilir. 
Sonuç bir tutanakla tespit edilir. 

İmtihan kâğıtlarının değerlendirilmesiyle ilgili bütün işlemler bit
tikten sonra öğrencilerin aldıkları notlar, gereğine göre not cetveline 
geçirilir. 

Bu suretle kesinleşen notlar değiştirilemez. Cetvellerle cevap anah
tarları ve sorular imtihan kâğıtları ile birlikte üç yıl saklanır. İmtihan 
kâğıtları okulu denetlemeye yetkili olmayan kimselere gösterilmez ve 
verilmez. 

Madde 21 — Öğrenci sayısı fazla olan okullarda Okul Müdürü, ge
rekli görürse imtihan komisyonunu en az ikişer kişilik gruplara ayırır 
ve imtihan kâğıtlarını bu gruplar arasında paylaştırır. Bu gruplar im
tihan kâğıtlarını yukarıdaki esaslara göre inceleyip değerlendirir. 

Madde 22 — İmtihan sonuçları, bütün imtihanlar bittikten sonra, 
tasdikli cetvellerle topluca ilân edilir. Bu cetvellerde, her öğrencinin al
dığı not belirtilir. Cetvellerin asılları dosyasında saklanır. 

İmtihanları geçen dönemlerden devreden öğrencilere imtihan so
nuçları son imtihanlarının değerlendirilmesinden sonra bildirilebilir. 

Madde 23 — İmtihanlar bittikten sonra Okul Müdürü her imtihana 
kaç kişi girdiğini; bunlardan kaçının başarılı olduğunu, bir yazı ile Millî 
Eğitim Müdürlüğüne ve bir nüshasını da hazırlayacağı bir raporla bir
likte Bakanlığa bildirir. 

Madde 24 — İmtihanlardan önce Öğretmenler Kurulu, 1, 2, 3 ve 4 
Haziran tarihlerinde toplanır. Kurul önce gündeminde bulunan konuları 
görüşüp karara bağladıktan sonra sınıf öğretmenler kurulları halinde 
çalışır ve öğrencilerin başarı durumlarını gözden geçirir. 

Madde 25 — Yaz dönemi imtihanları, 5-30 Haziran, güz dönemi 
imtihanları ise 20 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında ve okullarca tes
pit edilecek programlara göre yapılır. 

Madde 26 — Her dersten iki kanaat döneminde alınan notların or
talaması o dersin sınıf geçme notudur. Kanaat ve imtihan notları 10 
esası üzerinden verilir. Öğrenciye kesirli not verilmez. Kanaat notlarının 
ortalaması alınırken çıkan yarım ve yarımdan büyük olan kesirler tama 
yükseltilir. Yarımdan küçük olan kesirler dikkate alınmaz. 

Notların dereceleri aşağıda gösterilmiştir : 
10 — 9 = Pekiyi 
8 — 7 = İyi 
6 — 5 = Orta 
4 — 3 = Zayıf 
2 — 1 = Pekzayıf 

0 = Boş 
Madde 27 — Diploma derecesi son sınıfta okutulan bütün dersler

den sınıf geçmeye esas olan notlar toplamının ders sayısına bölünme
siyle tespit edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Devam - devamsızlık 

Madde 28 — Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği 
güne kadar, okulun açık bulunduğu günler sayılarak hesaplanır. Tatil 
günleri ve her ne sebeple olursa olsun, okulun açık bulunmadığı gün
ler hesaba katılmaz. Sabah ve öğleden sonraki zamanlar yarımşar gün 
sayılır. Cumartesi tam gün sayılır. Okul idareleri tarafından verilen gö
revler yüzünden doğan devamsızlıklar dikkate alınmaz ve devamsızlık 
sayılmaz. (Öğrenci nöbet hizmetleri v.b.) 

Madde 29 — öğrenciler okula devam etmek zorundadırlar. Bir ders 
yılı içinde 20 gün okula devanı etmeyen öğrenci, kanaat notlan ne olursa 
olsun başarısız sayılarak sınıfta bırakılır. Bu süre okul idaresinin tak
diri ile 30 güne çıkarılabilir. Ancak, son 10 güne giren özürler için sa
dece özür tezkeresi gönderilmesi yetmez; gündüzlü öğrenci velisinin 
veya temsilcisinin bizzat okul idaresine gelerek öğrencinin özürünü bel
gelendirmesi gerekir. 

Yatılı öğrenci özürünün kabulü velisi olması sebebiyle Okul Mü
dürüne aittir. 

Disiplin Yönetmeliğine göre verilen ilk defaki okuldan uzaklaştırma 
cezasından doğan devamsızlık hesaba katılmaz. Öğrencinin cezadan mütenebbih olmayarak ikinci defa alacağı okuldan uzaklaştırma cezası de
vamsızlıkta hesaba katılır. Okul Müdürünün yetkisini kullanarak öğren
ciyi okuldan ayırmasından doğan devamsızlıklar, öğrencinin disiplin 
veya sağlık sebepleriyle başka bir okula nakli halinde normal sürede 
yolda geçen zaman yüzünden meydana gelen devamsızlıklar, hesaba ka
tılmaz. 

Madde 30 — Geç gelen öğrenciler birinci dersin sonuna kadar okula 
gelmiş olmak ve ikinci dersin başında okulda bulunmak şartiyle geç gel
miş sayılırlar. İkinci ve ondan sonraki dersler içinde okula gelenler, 
okula kabul edilmekle beraber o yarım gün okula gelmemiş sayılırlar. 

Okula geldikten sonra izinsiz ayrılanlar da ayrıldığı o her yarım 
gün içinde okula gelmemiş sayılırlar Bunlarla okula geç gelmeyi alış
kanlık haline getirenler, Disiplin Kuruluna verilirler. 

Madde 31 — Okula devam ederken, yangın, zelzele gibi tabiî afet
ler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır 
hastalığı, ölümü gibi önemli sebeplerle kendilerine izin verilenlerle, te
davi yahut ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı devam süresini 
doldurmayan öğrenciler : 

a) Davranış notu kırılmamış olmak, 
b) Devam süresinin en az üçte ikisini doldurmuş ve bir kanaat 

notu almış bulunmak, 

dmın üzerindeki birinci inceleme sütununa geçirilerek kâğıdın notu tes
pit olunur. Kâğıtlar üyeler tarafından imza edilir. 

Disiplin Yönetmeliğine göre verilen ilk defaki okuldan uzaklaştırma 
cezasından doğan devamsızlık hesaba katılmaz. Öğrencinin cezadan mü-
tenebbih olmayarak ikinci defa alacağı okuldan uzaklaştırma cezası de
vamsızlıkta hesaba katılır. Okul Müdürünün yetkisini kullanarak öğren
ciyi okuldan ayırmasından doğan devamsızlıklar, öğrencinin disiplin 
veya sağlık sebepleriyle başka bir okula nakli halinde normal sürede 
yolda geçen zaman yüzünden meydana gelen devamsızlıklar, hesaba ka
tılmaz. 
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c) Özürleri resmî bir makamdan usulüne göre alınmış ve zama
nında okul idaresine teslim edilmiş bir rapor veya belge ile tespit edil
miş olmak, 

d) Çalışkanlığına, Sınıf Öğretmenler Kurulunca kanaat getiril
miş bulunmak şartiyle, devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme 
tabi tutulurlar. 

Bunlardan bütünlemeye kalanlar imtihana girip girmemekte ser
besttirler. Fakat girip de kazanamıyanlar o yıla ait okuma hakkını kul
lanmış sayılırlar. 

Madde 32 — B i r sınıfta okuma hakkının kullanılmış sayılacağı 
haller şunlardır : 

a) Kanaat notları ortalaması geçer derecede de olsa okulca ta
nınmış bir özrü olmaksızın 29 uncu maddede belirtilen devamsızlık sü
resini doldurarak sınıfta kalmak, 

b) öğretim yılı sonunda sınıfta kalmak, bütünleme veya engel 
imtihanları sonunda başarısız duruma düşmek, 

c) Her ne sebeple olursa olsun 16 Şubat tarihinden itibaren okula 
devam etmiş olmak, 

Madde 31 — 31 Ocaktan önce tasdikname almak suretiyle okuldan 
ayrılanlar ile okul idaresince makbul sayılan özürlerinden dolayı okula 
devam edemiyen öğrenciler o yıla ait okuma hakkını kullanmamış sayı
lırlar. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Öğretim yılı süresi - kanaat dönemleri ve kanaat notlarının verilmesi 
Madde 34 — İlköğretmen Okullarında öğretim yılı Eylül ayının 25, 

inci günü başlar ve 31 Mayısta sona erer. 
Madde 35 — Öğretim yılı bütün sınıflarda i k i kanaat dönemine ay

rılmıştır. Birinci dönem okulun açıldığı tarihten 31 Ocak akşamına, 
ikinci dönem de 16 Şubat sabahından 31 Mayıs akşamına kadar sürer. 

Madde 36 — Öğrencilere 1 Şubattan başlamak üzere 15 günlük 
dinlenme tat i l i verilir. 

Madde 37 — Her öğretmen okuttuğu dersten her öğrenciye üçüncü 
maddede belirtilen esaslara göre her kanaat dönemi için bir kanaat notu 
verir. Ancak : 

a) Meslek dersleri grupuna dahil her ders için ayrı ayrı, 
b) Türk D i l i ve Edebiyatı grupuna dahil olan derslerden birinci, 

ikinci ve üçüncü sınıflarda Okuma, D i l B i l g i s i ve Kompozisyon dersleri 
için tek; dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda Kompozisyon, Türk D i l i 
ve Edebiyatı Tarihi (Okuma ve D i l B i l g i s i dahil) ve Çocuk Edebiyatı 
dersleri için ayrı ayrı, 

c) Sosyal Bilgiler grupuna dahil derslerde birinci devrede Tarih, 
Coğrafya, Yurttaşlık Bi l g i s i için tek, ikinci devrede Tarih ve Coğrafya 
dersleri için ayrı ayrı, 

d) Tabiat ve Fen Bilg i l e r i grupuna dahil derslerde birinci devrede 
Tabiat ve Fen Bilgisi dersi için tek, İkinci devrede Fizik, Kimya,Biyo
loji ve Sağlık Bil g i s i dersleri için ayrı ayrı, 

e) Birinci devrede Matematik dersi için tek, ikinci devrede Cebir, 
Geometri dersleri için ayrı ayrı, 

f) Millî Güvenlik, Din Bilgisi, Beden Eğitimi, Müzik, Resim 
Yazı, İş (Kız okullarında E v - İş, iş dersleriyle müşterek) ve Tarım 
dersleri için her i k i dönemde de ayrı ayrı, 

g) Yabancı di l okunan îlköğretmen Okullarında yabancı dil ders
leri için ayrı, not verilir. 

Madde 38 — Bir i n c i kanaat dönemi notlarını gösteren cetveller 25 
Ocakta, ikinci kanaat dönemi notlarını gösteren cetveller ise 28 - 31 Ma
yıs tarihleri arasında okul idaresine teslim edilir. Her öğrencinin o dö
nem içinde 3. madde hükümlerine göre sözlü veya yazılı yoklama not
ları ile ödevler karşılığı olarak aldığı notlar da ayrı ayrı bu cetvellerde 
gösterilir. 

Madde 39 — Millî Güvenlik Bil g i s i dersinin kanaat notlarıyla imti
hanlarında özel yönetmeliğine uyulur. 

Madde 40 — Sağlık halleri veya beden arızaları dolayısıyla devamlı 
olarak Beden Eğitimi dersine veya amelî çalışmalara katılamıyacakları 
Sağlık Kurulu raporu ile tespit edilen öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir. 

Beden Eğitimine bir süre katılamıyacağı raporla tespit edilen bi
rinci devre öğrencileri ile ikinci devre birinci sınıf öğrencileri o dönem 
veya o ders yılı Beden Eğitimi derslerinden muaf tutulurlar. İkinci devre 
ikinci sınıf öğrencileri dersin amelî çalışmalarından muaf tutulmakla 
beraber bu dersin nazarî yönlerinden 3 üncü maddede belirtilen esaslara 
göre not almak suretiyle sınıflarını geçerler. Raporlu olma durumu her 
devrede bir yılı geçemez. İkinci yılda, ne kadar olursa olsun bu dersin 

amelî çalışmalarına katılamıyacağına dair rapor alanlar okuldan çıkarı
lırlar. 

Madde 41 — Başka bir okula nakledilen öğrencinin tasdiknamesine: 
a) Bi r i n c i kanaat döneminin bitiminden 20 gün önce nakledilmişse 

ara notları, 
b) Birinci kanaat döneminin son 20 günü içinde nakledilmişse yal

nız kanaat notları, 
c) İkinci kanaat dönemi içinde nakledilmişse, birinci kanaat dö

nemi notları ile ikinci dönem ara notlan, 
d) İkinci kanaat döneminin son 20 gününde nakledilmişse Öğret

menler Kurulu kararma göre sınıf geçme notlan yazılır. Ancak, bu fıkra 
hükmüne tabi olacaklara nakil sırasında bir yazı verilir ve tasdikname
leri K u r ul kararından sonra tanzim edilerek nakledildiği okula gönderilir. 

Madde 42 — Her kanaat dönemi sonunda öğrencilere, o döneme ait 
kanaat notları ile devam durumlarını gösteren birer karne verilir. B i r i n c i 
kanaat döneminde verilen karnelerin veliler tarafından imzalandıktan 
sonra okul idaresine geri getirilmesi şarttır. İkinci dönemde verilen kar
neler geri istenmez. Parasız yatılı öğrencilere, karne yerine ilân suretiyle 
de kanaat notları duyurulabilir. 

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Sınıf geçme 
Madde 43 — Birinci kanaat dönemi sonunda sınıf öğretmenler Ku

rulu Okul Müdürü tarafından toplantıya çağırılır. Bu toplantıda her sı
nıfta bulunan öğrencilerin o dönemdeki durumları ayrı ayrı incelenir. (Her 
dersten gösterdiği başarı ile birlikte bir bütün olarak genel durumu) ba-
şarı durumları yeterli görülmeyenlerin ikinci dönemdeki bilgi ve maha
ret noksanlarını tamamlayabilmeleri için alınması gerekli görülecek ted-
birleri kararlaştırır. İlgili öğretmenler bu toplantıda verilmiş olan karar
l a n uygulayarak elde ettikleri sonuçlardan Okul Müdürünü zaman zaman 
haberdar ederler. 

Öğretim yılı sonunda toplanan Öğretmenler Kurulu son sınıftan 
gayrı sınıflarda bulunan öğrencilerin : 

a) Başarı durumlarını gözden geçirir, 
b) O ders yılına ait durumlarına göre Disiplin Kurulunca teklif 

edilen davranış notlarını inceleyerek karara bağlar, 
c) Raporlu veya mazeretli öğrencilerin sınıf geçme durumlarını 

inceleyerek tespit eder, 
d) Bütünleme imtihanları için alınacak tedbirleri görüşür ve karara 

bağlar. 
Madde 44 — A r a sınıflarda aşağıda yazılı esaslara göre sınıf geçi

r i l i r : 
1 — Doğrudan doğruya, 
Her dersten i k i kanaat notu ortalaması en az 5 olan öğrenciler hak

larında Öğretmenler Kurulunca aksine bir karar alınmaması halinde, 
doğrudan doğruya sınıf geçerler. 

2 — Sınıf Öğretmenler Kurulu k a r a n ile, 
a) Sınıf Öğretmenler Kurulu, ara sınıflarda bütün öğrencilerin du

rumlarını incelemek üzere, ikinci kanaat dönemi sonunda toplanır. Son 
sınıf öğrencilerinin sınıf geçme durumları Sınıf Öğretmenler Kurulunda 
incelenmez. Ancak, 31 inci madde uyarınca işlem yapılması gereken öğ
rencilerle haklarında 43 üncü maddenin (b) fıkrası gereğince işlem ya
pılması gereken öğrencilerin durumlarını görüşür ve karara bağlar. 

Toplantılarda Okul Müdürü, Müdür Yardımcılarından bi r i veya o 
sınıfın öğretmenleri arasında Okul Müdürünün seçeceği bir öğretmen 
başkanlık eder. 

Kurul, her öğrencinin ayrı ayrı her dersten gösterdiği başarı ile bir
likte yıl içinde harcadığı çabayı, bir üst sınıfı yapıp yapamıyacağını, 
disiplin ve devam durumunu gözönünde bulundurarak o öğrenciyi başa
rısız olduğu derslerden i l g i l i ders öğretmeninin muvafakatini almak şar
tiyle ve çoğunluk karariyle başarılı sayabilir. 

b) Kurul, birinci kanaat döneminde orta ve ortanın üstünde başarı 
göstererek ikinci kanaat döneminde yapılan sözlü ve yazılı yoklama
larda bulunmamış, okul ve ev ödevlerini yapmamış ve çalışmayarak zayıf 
not almış öğrenciyi kanaat notlarının ortalamaları geçer derecede de 
olsa, bu gibi derslerden başarısız sayabilir. 

c) B i r i n c i kanaat dönemi notu zayıf ve pek zayıf derecede olan 
bir öğrenci ikinci kanaat döneminde öğretmenlerin takdirini kazanacak 
derecede ileri bir başarı göstermiş (Notu düzeltilmesi düşünülen dersten 
en az beş almış) ve yukarı sınıf derslerini başaracak durumda yetişmiş 
ise ortalaması beşten az tutan bu derslerin ortalama notu Sınıf Öğret
menler Kurulu Kararı ile beşe çıkarılarak öğrenci başarılı sayılabilir. 
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d) Okul idaresince kabul edilen bir engelden dolayı iki kanaat notu 
döneminden herhangi birinde kanaat notu alamamış öğrenci öğretmen
lerin takdirini kazanacak şekilde ileri bir başarı göstermiş, yukarı sınıf 
derslerim yapacak kadar yetışmışse Sınıf öğretmenler Kurulu Kararı 
ile ilgili derslerden başarılı sayılabilir. 

Madde 45 — Sene sonu Sınıf Öğretmenler Kurulu bir sınıf öğrenci
leri hakkında karar verirken, sınıf şubeleri ayrılmış ise, yalnız o şubede 
ders okutan öğretmenler oy verirler. Okul Mudurü ile Eğitim Şefi de öğ
renciler hakkında oy vermeye katılırlar. 

Madde 46 — Sınıf Öğretmenler Kurulunca kabul edilmiş olan not
lar bir daha değiştirilemez, 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İmtihanlar 

I — Ara sınıflarda bütünleme ve engel imtihanları : 
Madde 47 — Ara sınıfları öğrencileri yıl sonu Sınıf öğretmenler 

Kurulunca tespit edilen son not durumlarına göre en çok dört dersten 
başarısız iseler bütünlemeye bırakılırlar. Daha fazla dersten başarısız 
olanlar doğrudan sınıfta kalırlar. 

Madde 48 — Bütünleme ve engel imtihanlarında başarılı sayılabilmek için her dersten beş veya daha yukarı not almak şarttır. 
Bütünleme ve engel imtihanları sonunda birden fazla dersten başa

rısız durumda olan öğrenci sınıfta kalır. 
Madde 49 — Bütünleme ve engel imtihanları sonunda yalnız bir 

dersten başarısız olan öğrencinin sınıf geçme notlarının ortalaması (Başa
rısız olduğu dersten bütünleme ve engel imtihanında alınan not esas tu
tularak bulunacak ortalamadan); 

a) Birinci devre öğrencileri için «5,5» beş buçuk, 
b) ikinci devre öğrencileri için «6» altı ve daha yukarı ise, öğrenci 

sınıfı geçer. Aksı halde başaramadığı ders bir ders de olsa sınıfta kalır. 
Bu ortalamalarda kesirler hesaba katılmaz. 

Bu haktan faydalanma öğrencinin bütünleme veya engel imtihanla
rına katılmasıyle mümkündür, imtihana katılmayanlar ortalamaları ne 
olursa olsun sınıfta kalırlar. Bu gibi öğrenciler aynı devrede aynı ders
ten ikincı defa bu haktan faydalanamazlar. 

Turk Dilı ve Edebiyatı grubuna dahil olan derslerde bu haktan faydalanılamaz. 

Madde 50 — Bütünleme imtihanlarına gireceklere yaz çalışmaları 
sırasında kurslar açılır. Bu kurslara ancak okulun devamlı öğrencileri 
katılır. Bütünleme imtihanları 25 Ağustos (Tatile rastlarsa müteakip ilk 
ış gunu) 20 Eylül tarihleri arasında ve Okul İdaresince düzenlenecek programlara göre yapılır. 

Madde 51 — Özürleri sebebiyle bütünleme imtihanlarına girememiş 
olan öğrenciler 31/c maddesi uyarınca alacakları belgeyi imtihandan 
önce yazı ile Okul İdaresine bildirmeye mecburdurlar. Özürleri Okul İdaresi tarafından kabul edilen öğrenciler engel imtihanlarına alınırlar. 

Engel imtihanları öğretim yılı başı ile 10 Kasım tarihi arasında ve 
bütünleme imtihanları hükümlerine göre yapılır. 

Raporları Okul İdaresince kabul edilmiş olup hastalıkları devam 
edenler raporda belirtilen sürenin sonunda hemen imtihana alınırlar. 

Özürlerini vaktinde haber vermeyenler, özürleri kabul edilmeyenler 
engel imtihanına girmeyenler veya girip de başaramıyanlar sınıfta ka
lırlar. 

Bunlardan başarılı olarak üst sınıfa geçenler okula devam yönün
den 29 uncu madde hükmüne tabı olurlar. Okula devam edemiyenler o 
yıla ait okuma hakkını kullanmış sayılmazlar. 

Madde 52 — Birinci veya ikinci devrelerin her birinde, ayrı ayrı 
sınıflarda iki defa kalan öğrencilerin yatılı hakları kaldırılır. Bunlardan 
başarılı olanlar İdare Y önetmeliğinin 122 nci maddesi uyarınca tekrar 
yatılılığa almabilirler. 

II — Okulu bitirme imtihanları : 
Madde 53 — Devamsızlıktan sınıfta kalma durumuna düşmemiş 

olan son sınıf öğrencileri, kanaat notları ne olursa olsun bitirme imtiha
nına girerler. Ancak, 31 inci madde hükmünden faydalanan öğrenciler de 
bu imtihanlara alınırlar. Bitirme imtihanları 25 inci madde uyarınca yaz 
ve güz döneminde olmak üzere yılda iki defa yapılır. Diploma almak için 
bu imtihanlara girip başarı göstermek şarttır. 

Madde 54 — Bitirme ve buna bağlı engel imtihanlarında herhangi 
bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrenecinin iki kanaat notu ortala
ması ile bitirme imtihanı notunun ortalamasının en az beş tutması lâzım 
geldiği gibi bitirme imtihanında da en az beş alması gerekir. Bitirme 
imtihanlarında yedi veya daha yukarı not alınan her dersten ortalamaya 

bakılmaksızın sınıf geçilir. Bu takdirde ortalama beşe iblâğ edilir ve öğ
rencinin diploma derecesi de bu ortalamaya göre tayin edilir. 

Madde 55 — Yaz dönemi imtihanlarında başarı gosteremıyenler ba
şarısız oldukları derslerin imtihanlarına güz döneminde girerler. Güz dö
neminde hangi dersten olursa olsun en az beş numara alanlar o dersi ba
şarmış sayılır. Bütünleme imtihanlarında alman beş ve beşten yukarı 
notlar öğrencinin sınıf geçme notu olup diploma derecesi de buna göre 
hesap edilir. 

Madde 56 — 31 inci maddede gösterilen sebeplerle birinci ve ikinci 
kanaat notlarından birini almamış olanlar bitirme imtihanına bir kanaat 
notu ile alınırlar. Bu kanaat notu ile bitirme imtihanında aldığı notun 
ortalaması öğrencinin sınıf geçme notu olur. 

Madde 57 — Okulun aslî öğrencileri bitirme imtihanlarında yalnız 
son sınıfta okunan derslerden imtihan edilirler. 

Madde 58 — Bitirme imtihanı altı dönemlik bir süre içinde yapılır. 
a) Birinci dönemde başarılamıyan derslerin imtihanlarına müte

akip dönemlerde devam edilir. 
b) Yaz veya güz dönemlerinde rapora dayalı özürleri yüzünden 

imtihanlara giremiyen öğrenciler, giremediği derslerden engel imtihanına 
alınırlar. Yaz döneminde engelli olduğu dersin imtihanına guz döneminde 
giripte başaramıyanların yaz dönemine ait engel hakları mahfuz tutulur. 
Her iki dönemde de engelli olanlar, ancak bir defa engel imtihanına gire
bilirler. Engel imtihanlarına her ne sebeple olursa olsun gıremıyenler o 
yıla ait imtihan haklarını kullanmış sayılırlar. 

c) Altı dönemlik devrede de başaramadıkları dersin sayısını bire 
indirenler bu dersin imtihanma müteakip dönemlerde devam ederler. 

d) Altıncı dönemde veya buna bağlı engel imtihanlarında birden 
fazla dersten başarı sağlıyamıyanlara isterlerse, Dışardan İlkoğretmen 
Okulu Bitirme imtihanlarına son sınıfın bütün derslerinden girmek üzere 
altı dönemlik bir hak daha verilir. 

Uygulama notunun tespiti 

Madde 59 — Müfredat programlarına göre ilkokulda yapılacak sü
rekli uygulama notu verilirken aşağıda tespit edilen hususlar dikkate alı
nır. 

a) Uygulama notu, bütün bir ders yılı süresince yapılan uygulama 
ve staj çalışmalarını değerlendiren bir not olarak takdir edilir. Birinci 
ve ikinci kanaat dönemlerinde öğrenciye verilen uygulama notlarının or
talaması beş ve beşten yukarı ise Öğrenci başarılı saylır, ikinci kanaat 
donemi notunun en az beş olması gereklidir. 

iki kanaat notu ortalaması veya son kanaat notu beşten az ise öğ
renci 20 Eylülde başlamak üzere, üç hafta müddetle aralıksız olarak uy
gulama okullarında yeniden çalışmalara sevkedılır. Uygulama dersi bitir
me notu öğrencinin bu defaki çalışmalarına göre takdir edilir. 

b) Uygulama çalışmaları sonunda başarı gosteremıyenler ertesi 
yılın Nisan ayında, yine muvaffak olamadıkları takdirde 20 Eylülde baş
lamak üzere yapılacak uygulama çalışmalarına tabi tutulurlar. Bu çalış
malar sonunda alacakları notlar onların bitirme notunu teşkil eder. Bu 
çalışmalar sonucunda da öğrencinin başarılı sayılabılmesi için en az «5» 
beş not alması gerekir. 

c) Uygulama dersi öğretmeni öğrencilerin uygulamalarını değer
lendirirken; meslek dersleri öğretmenleri, branş öğretmenleri, Eğitim 
Şefi, Staj ve Uygulama İlköğretim Müfettişleri, Staj ve Uygulama İlkokul 
Müdürü ve öğretmenlerinin bu husustaki mütalaalarını gözönünde tuta
rak uygulama ders notunu tespit eder. 

d) Dışardan imtihana girenlerin notları da bu esaslara göre tespit 
edilir. Bunlar ilk uygulama imtihanına, imtihanlara başladıkları Haziran 
ayını takıp eden Eylül ayında girebilirler. 

e) Dışardan bitirme imtihanına girenler uygulama imtihanlarına 
diğer derslerin sonuçlarını almayı beklemeden zamanında girebilirler. 

f) Muvakkat öğretmen iken bitirme imtihanına girenler uygulama 
imtihanlarından muaf tutulurlar. 

III — Okul dışından bitirme imtihanları: 
Madde 60 — Ilkoğretmen okullarında, Bakanlıkça verilecek kontenjanlara göre yaz ve güz dönemlerinde dışardan bitirme imtihanları yapılır. 

Diploma alabilmek için her sınıfın her dersinin imtihanında en az 5 nu
mara almak şarttır. 

Madde 61 — Okul dışından bitirme imtihanına aşağıdaki şartlan ta
şıyanlar girebilirler. 

1 — Ilkoğretmen okulları ikinci devresinden belgelenmiş veya tas
diknameyle ayrılmış olanlar. (Disiplin sebebiyle belgelenmiş olanlar ha
riç.) 

2 — Lise, ortaokul ve meslek okulu mezunları (Ortaokuldan mezun 
olup lise veya meslek okulundan belge veya tasdiknameyle ayrılmış olan
lar giremezler). 

Madde 48 — Bütünleme ve engel imtihanlarında başarılı sayılabil-
mek için her dersten beş veya daha yukarı not almak şarttır. 

Bütünleme ve engel imtihanları sonunda birden fazla dersten başa
rısız durumda olan öğrenci sınıfta kalır. 

Madde 49 — Bütünleme ve engel imtihanları sonunda yalnız bir 
dersten başarısız olan öğrencinin sınıf geçme notlarının ortalaması (Başa
rısız olduğu dersten bütünleme ve engel imtihanında alınan not esas tu
tularak bulunacak ortalamadan); 

a) Birinci devre öğrencileri için «5,5» beş buçuk, 
b) ikinci devre öğrencileri ıçm «6» altı ve daha yukarı ise, öğrenci 

sınıfı geçer. Aksı halde başaramadığı ders bir ders de olsa sınıfta kalır. 
Bu ortalamalarda kesirler hesaba katılmaz. 

Bu haktan faydalanma öğrencinin bütünleme veya engel imtihanla
rına katılmasıyle mümkündür, imtihana katılmayanlar ortalamaları ne 
olursa olsun sınıfta kalırlar. Bu gibi öğrenciler aynı devrede aynı ders
ten ikmcı defa bu haktan faydalanamazlar. 

Turk Dıh ve Edebiyatı grubuna dahil olan derslerde bu haktan fay-
dalanılamaz. 

Madde 50 — Bütünleme imtihanlarına gireceklere yaz çalışmaları 
sırasında kurslar açılır. Bu kurslara ancak okulun devamlı öğrencileri 
katılır. Bütünleme imtihanları 25 Ağustos (Tatde rastlarsa müteakip ilk 
ış gıınu) 20 Eylül tarihleri arasında ve Okul İdaresince düzenlenecek prog
ramlara göre yapılır. 

Madde 51 — Özürleri sebebiyle bütünleme imtihanlarına girememiş 
olan ogıencıler 31/c maddesi U3'arınca alacakları belgeyi imtihandan 
önce yazı ile Okul idaresine bildirmeye mecburdurlar. Özürleri Okul İda
resi tarafından kabul edilen öğrenciler engel imtihanlarına alınırlar. 

Engel imtihanları öğretim yılı başı ile 10 Kasım taııhi arasında ve 
bütünleme imtihanları hükümlerine göre yapılır. 

konten 
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3 — Muvakkat ögretmenlerden iki yıl başarı İle çalışmış olanlar. 
Madde 62 — Okul dışından bitirme imtihanına girmek isteyenler 

her yılın Nisan ve Temmuz ayı içinde bir dilekçe ile llköğretmen Okulu 
Müdürlüğüne başvururlar. Dilekçelerine şu belgelerin eklenmesi gerekir. 

a) Öğrenim belgelerinin asılları (örneği alındıktan ve arkasına ge
rekli meşruhat verildikten sonra iade edilir.) Üniversiteye devam eden
lerin öğrenime devam ettikleri Fakülte Dekanlığından getirecekleri belge, 

b) Kimlik cüzdanı veya onanmış örneği, 
c) Yeni çıkartılmış dört adet vesikalık fotoğraf, 
d) öğretmenlik yapmağa mani bir hastalığı veya bedeni arızası 

bulunmadığını gösteren Sağlık Kurulu Raporu (Kekemelik, körlük, şaşı
lık, sağırlık, topallık, çolaklık, kamburluk, cücelik ve bulaşıcı kellik gibi 
beden arızaları llköğretmen Okulunu dışardan bitirme imtihanlarına alın
mağa engel özürlerdir.) 

Madde 63 — Okul dışından bitirme imtihanlarına girmek isteyenle
rin belgeleri Okul idaresince incelenir ve dilekleri bu Yönetmelik hüküm
lerine uygun görülen adaylar imtihanlara alınırlar. 

Madde 64 — İlköğretmen okullarının ikinci devre ara sınıflarına bir 
süre devam ettikten sonra tasdikname alarak veya belgeli olarak veya 
belge kurtarma imtihanında başarı gösteremiyerek ayrılanlar bu imti
hanlara ancak en son beraber okudukları sınıf arkadaşları ile birlikte, 
ortaokul mezunları emsalleri lise mezunu oldukları yıl, şartları taşıdık
ları takdirde girebilirler. 

Madde 65 — Bitirme imtihanlarına okul dışından girmek isteyenler 
müracaat ettikleri Nisan - Temmuz ayını takıp eden ilk donemde imti
hana başlarlar. Bu gibiler imtihana girmeğe başladıkları dönemle bun
dan sonra sıra ile gelen beş imtihan döneminde imtihanlarını vermeye 
mecburdurlar. 

Altı donemlik süre içinde başaranlarla, başaramadıkları dersin sayı
sını bire indirenler hakkında bu Yönetmelikte aslı öğrenciler için kabul 
edilen hükümler uygulanır. Birden fazla dersten başarı gosteremıyenlere 
isterlerse yeni baştan altı donemlik bir imtihan hakkı daha verilir. Bu 
devre sonunda da başaramadıkları derslerin sayısını bire indirenler hak
kında yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. Ikincı altı hakkın sonunda 
başarılamıyan dersin sayısını bire ındıremıyenler, bir daha imtihana alın
mazlar. 

Madde 66 — Yönetmeliğin 51, 53, 75 inci maddeleri imtihanlara 
okul dışından girecekler hakkında da uygulanır. 

Madde 67 — Dışardan bitirme imtihanlarına girenler 16 nci madde 
hükmüne göre imtihan edilirler. Fakat, muhtelif sınıflarda okunan aynı 
derslerin imtihanları aynı günde yapılır. (5 ıncı ve 6 nci sınıfların Eği
tim Psikolojisi derslerinin aynı günde olacağı gibi) Her sınıfın dersi için 
ayrı sorular sorulur. Ve her sınıfın dersi için ayrı not takdir edilir. İmtihan suresi de gereği kadar uzatılır. 

Madde 68 — Resim-Yazı, İş, Beden Eğitimi, Müzik, Ev-İş dersleri
nin her uç sınıfı için bir imtihan yapılır ve tek not verilir. 

Madde 69 — Dışardan İlköğretmen Okulu Bitirme imtihanına gire
ceklerin imtihan edilecekleri dersler Bakanlıkça belirtilir. 

Madde 70 — Dışardan bitirme imtihanlarına girenlerin kopya yapmaları, kopyaya teşebbüs etmeleri veya kopya yapanlara yardım etme
leri ve disiplini bozacak başka halleri karşısında haklarında bu Yönetme
liğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır. 

Madde 71 — Bitirme imtihanına girmeye başlayıp da Okulca ka
bul edilen mazeretleri yüzünden imtihana giremeyenler hakkında 51 inci 
madde hükmü uygulanır. 

Bunlardan askere alınanlar kıtalarından izin almak suretiyle imti
hana devam ederler, izin alamayanların bu hususu belgelendirmek şartiyle, imtihanları terhislerinden sonraya kadar ertelenir. 

IV — Belge imtihanları : 
Madde 72 — imtihanlarını süresi içinde tamamlamayan son sınıf 

öğrencileri ile aynı sınıfta üst üste iki yıl kalan öğrencilere birer belge 
verilmek suretiyle Okulla ilgileri kesilir. 

Ara sınıflarda belgelenenler ertesi yıl yaz ve güz döneminde belgelendikleri derslerden imtihana girebilirler. Başarı sağlayanlar gündüzlü 
olarak Okula devam edebilirler. Tekrar yatılı olmak istedikleri takdirde 
İlköğretmen Okulları İdare Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler. 

Belgelendikleri yılı takip eden yaz ve güz döneminde (Engel dahil) 
imtihanlarına girmeyenlerle girip de başarı sağlayamıyanlar bir daha 
llköğretmen Okulunda okuyamazlar. Başka okullarda öğrenimlerine de
vam etmek isterlerse girecekleri okulun yönetmeliğine göre işlem görürler. 

Madde 73 — Okulun aslî öğrencileri ile okul dışından bitirme imti
hanlarına girenlerin hiçbir surette imtihan nakilleri yapılamaz. 

Madde 74 — Okul dışından bitirme imtihanlarına girenler aynı 
derslerden okulun aslî öğrencileri ile beraber, aynı günde imtihan edilirler. 

Madde 75 — Bitirme imtihanlarını başaranlara ilkokul öğretmen
liği diploması verilir. Diplomaya sahibinin başarı derecesi de yazılır. Bu 
diplomanın sahibi ilkokul öğretmenleri için kanunların tanıdığı bütün 
haklardan faydalanır. 

Madde 76 — Okul mensupları, aileleri ve yakın akrabaları aynı 
okulda dışardan bitirme imtihanına giremezler. 

Madde 77 — 837, 838 ve 839 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımla
nan yönetmelik ile bu Yönetmeliğe aykırı olan genelge hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde I — 1967-1968 öğretim yılında son sınıfta başarısız sa
yıldığı için okula devam ettirilen öğrenciler okuldan çıkartılırlar. Bu öğ
renciler bitirme imtihanlarında kaldıkları derslerden imtihana girerler. 

Geçici Madde II — Halen dışardan bitirme imtihanlarına girmekte 
olanlar eski statü içerisinde müktesep haklarım kullanmaya devam 
ederler. 

Geçici Madde IH — Yabancı dilin okutulduğu bir okulda bulunan öğ
renci öğretim yılı içerisinde, İlköğretmen Okulları İdare Yönetmeliğinin 
159 uncu maddesine göre yabancı dilin okutulmadığı bir okula naklettiği 
takdirde o yıl takip ettiği yabancı dil dersinden muaf tutulur. Ancak; ya
bancı dil dersinden yahutta diğer derslerle birlikte yabancı dilde, sınıfta 
kalan öğrenci yabancı dilin okutulmadığı bir okula nakletme de sınıfta 
kalmış olur. 

Geçici Madde IV — Yabancı dilin okutulmadığı bir okuldan yabancı 
dilin okutulduğu okulun ara sınıflarına nakleden öğrenci, naklettiği okul
da okutulan yabancı dil dersinden de sorumlu tutulur. (Bunlar için idarece yetiştirici tedbirler alınabilir.) Son sınıfa nakleden öğrenci ise bu 
dersten muaf tutulur. 

Geçici Madde V — Halen dışardan ilköğretmen okulu bitirme imti
hanına girmekte olanlar kontenjan sayışma bakılmaksızın imtihanlarına 
girmeye devam ederler. 

Madde 78 — Bu Yönetmelik hükümleri 1968-1959 öğretim yılından 
itibaren uygulanır. 

Madde 79 — 2287 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince hazır
lanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 80 — Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eğitim ve Zat îşleri 
Dairesi Başkanlığının Görev Yönetmeliği 

Amaç: 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkın
daki 2997 sayılı Kanun ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve perso
nelle ilgili diğer kanun ve tüzüklere göre Genel Müdürlük Eğitim ve 
Zat işleri Dairesi Başkanlığına ait görevlerin bu Yönetmelik hükümleri 
uyarınca yürütülmesidir. 

Görev ve yetkileri : 

Madde 1 — Eğitim ve Zat işleri Dairesi Başkanlığı : Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü örgütüne dahil memur, hizmetli ve yevmiyeli 
teknik personelin sicillerini tutmak, atanma, nakil, terfi, izin ve emekli 
işlemlerini yürütmek ve her çeşit eğitim çalışmalarını düzenlemek, de
ğerlendirmek ve bu işlere dışkın harcamaları yapmakla görevlidir. 

Memurların, intihap ve inzibat komisyonu ile ilgili özlük işlemle
rini yürütmek ve komisyona gerekli teklifleri yapmak ve genel evrak 
servisini denetlemek de bu daireye aittir. 

Madde 2 — Eğitim ve Zat işleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Yar
dımcısı ile; 

a) Personel işleri Müdürlüğü, 
b) Sicil işleri Müdürlüğü, 
c) Tahakkuk İşleri Müdürlüğü, 
ç) Eğitim İşleri Müdürlüğü, 
d) Evrak Müdürlüğü, 
e) Memurin intihap ve inzibat Komisyonundan 

kuruludur. 

Geçici Madde IV — Yabancı dilin okutulmadığı bir okuldan yabancı 
dilin okutulduğu okulun ara sınıflarına nakleden öğrenci, naklettiği okul
da okutulan yabancı dil dersinden de sorumlu tutulur. (Bunlar içm ida
rece yetiştirici tedbirler alınabilir.) Son sınıfa nakleden öğrenci ise bu 
dersten muaf tutulur. 

ayrı sorular sorulur. Ve her sınıfın dersi için ayrı not takdir edilir. İmti
han suresi de gereği kadar uzatılır. 

Madde 68 — Resim-Yazı, İş, Beden Eğitimi, Müzik, Ev-İş dersleri
nin her uç sınıfı içm bir imtihan yapılır ve tek not verilir. 

Madde 69 — Dışardan İlköğretmen Okulu Bitirme imtihanına gire
ceklerin imtihan edilecekleri dersler Bakanlıkça belirtilir. 

Madde 70 — Dışardan bitirme imtihanlarına girenlerin kopya yap
maları, kopyaya teşebbüs etmeleri veya kopya yapanlara yardım etme
leri ve disiplini bozacak başka halleri karşısında haklarında bu Yönetme
liğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır. 

Madde 71 — Bitirme imtihanına girmeye başlayıp da Okulca ka
bul edilen mazeretleri yüzünden imtihana giremeyenler hakkında 51 inci 
madde hükmü uygulanır. 
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Madde 3 — Başkan Yardımcısı; bütün çalışmalarda Başkana yar
dımcı olur. Başkan tarafından verilen görevleri yapar ve bulunmadığı 
zamanlarda Başkana vekâlet eder. 

Müdürlerin görev ve yetkileri : 

Madde 4 — Personel İşleri Müdürlüğü : Atama ve Terfi Servisleri 
halinde çalışır. 

a) Atama İşleri Servisi : örgüte yeni girenlerin atanması, mev
cut personelin nakil ve istifasına ait onayları kanun, tüzük, yönetmelik 
ve kadro durumlarına göre mevzuata uygun bir şekilde hazırlamak ve 
mahallerine gerekli cevaplan vermek. Çıkan onayların birer örneklerini 
Kadro ve Yolluk Servisine ve illerden gelen atanmalara ait onayların ge
reği yapıldıktan sonra Sicil Servisine vermek, mecburî hizmetli perso
nelden ayrılanların durumlarım Takibat Servisine bildirmekle sorum
ludur. 

b) Terfi İşleri Servisi : Terfi müddeti dolan personelin, terfiine 
esas olan gizli tezkiye varakası ve tezkiye fişlerini takibetmek ve tez
kiye fişleri, sicilleri, müfettiş raporları gözönüne alınarak mevzuat hü
kümleri dahilinde terfi onaylannı hazırlamak, kadrosuzluk dolayısiyle 
terfi edemıyen personelin sicil, hizmet ve memuriyet unvanlarına göre 
kadro kıdem tablolarını yapmak, illerden gelen terfie ait onaylann ge
reği yapıldıktan sonra Sicil Servisine, çıkan onayların örneklerini Kadro 
ve Yolluk Servisiyle Mutemetlik Servisine vermekle sorumludur. 

Madde 5 — Sicil işleri Müdürlüğü : Genel Müdürlük personelinin 
sicilleri ile ilgili değişiklikleri işlemek ve personelin adaylık durumunu 
takibetmek, yıllık, mazeret ve hastalık izinleri, emeklilik ile takdirname 
ve disiplin durumlanna ait işlemleri yapmak ve mecburî hizmetle yükümlü personelin takibatını sağlamakla görevlidir. Bu Müdürlük, aşa
ğıda yazılı servisler halinde çalışır. 

a) Sicil Servisi : Personelin sicillerini ilgilendiren hususları el ve 
maaş defterleri ile sicillerine, ad, soyadı ve doğum fihristlerine işlenmesini sağlamak ve mecburî hizmetli personelden ayrılanların durumunu 
Takibat Servisine, ayrılan personelin durumlarını Kadro ve Yolluk Mute
metlik Servislerine bildirecektir. Aynı zamanda adlî vukuatların sonuç
lanmasına kadar takibederek sicillerine işlenmesini sağlıyacaktır. 

b) İzin Servisi : Personelin yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile 
aday personelin asaletinin tasdik işlerini mevzuat hükümleri dahilinde 
yürütecektir. 

c) Tahsis Servisi: Personel hizmetlerinin kanun ve mevzuat hü
kümleri dahilinde devir işlemlerini, borçlanma talepleri ile gerek re'sen 
ve gerekse istekleri veçhile emeklığe ayrılanlann, yaş hadlerini doldu
ranların emeklilik, dul ve yetim aylığı işlerine bakacaktır. 

ç) Takibat Servisi : Genel Müdürlüğe karşı mecburî hizmeti bu
lunan personelin durumlarını takip, mecburî hizmetle yükümlenen burslu 
öğrencilerin öğrenim durumları, mecburi hizmetle yükümlü personelden 
askere gidenlerin terhis sürelerine göre tekrar göreve alınmalarını takip, 
örgütten ayrılmak isteyenlere ait işlere bakacak ve mecburî hizmetlerin
den dolayı takibata geçilecek personel ve öğrencilerin borçlarını takibedecektir. 

d) Yazı İşleri Servisi : Personelin takdir ve cezalandırılmaları için 
yapılacak teklifler ile Sicil İşleri Müdürlüğü Servisleri dışındaki diğer 
işlere de bakacaktır. 

e) Evrak ve Dosya işleri Servisi : Başkanlığa gelen ve giden ev
rakın, zamanında kayıt ve dağıtımlarının, gidecek evrakın postalanma
sının yapılmasını, posta hesabının, dosyaların tutulmasını ve evrakın za
manında kapatılmasını sağlıyacaktır. 

Madde 6 — Tahakkuk İşleri Müdürlüğü : Genel Müdürlük persone
lini ilgilendiren özlük haklarından dolayı ödenmesi gereken maaş, ücret, 
yevmiye, tedavi, yolluk ve benzeri bütçe giderlerine ait işlemleri mev
zuat hükümleri dahilinde yapmakla görevli olup, aşağıdaki servisler ha
linde çalışacaktır. 

a) Mutemetlik Servisi: Merkez personelinin aylık, ücret, yevmiye 
ve ek ücretlere ait ödemelere esas olacak sarf evrakım hazırlamak, per
sonelin maaşlarına tesir eden icra, ikraz v.s. borç hesaplarım tutmak, 
saymanlıktan alınan maaş, ücret ve yevmiyelerin zamanında istihkak 
sahiplerine ulaşmasını sağlamak, ödenemiyen maaş, ücret ve yevmiyeleri 
zamanında saymanlığa iade etmek, kesintilere göre sigorta, Emekli San

dığı, icra v.s. gibi borçlardan kesintilerin listelerini ilgili mercilere za
manında bildirmek, yıllık emeklilik şahıs ve icmal bordrolarına ilişkin 
işleri yapacakta. 

b) Kadro ve Yolluk İşleri Servisi: Genel Müdürlüğün bütün kadro 
ve yolluklara ait cetvelleri hazırlamak ve defterleri tutmak, malî yıl 
başında, nakil ve yeni kadro tahsislerinde kadroların zamanında mahal
lerine gönderilmesi ile ilgili işlere bakacaktır. 

Yeniden ve naklen atanmalarda ve geçici görevlerde personelin ge
rekli yolluklarının zamanımla mahalline ulaşmasını sağlıyacaktır. 

c) Ödenek Servisi : Maaş, ücret, yevmiye ve geçici görevle ilgili 
tediye emirleri ile Genel Müdürlük başkanlık ve müdürlüklerince gönde
rilmesi talep edilen bütçenin muhtelif bölüm ve maddelerindeki ödenek
lerin zamanında mahalline ulaşmasını sağlıyacak ve ödenek kayıtlarını 
tutacaktır. 

ç) Tedavi ve Borç Servisi: Merkez ve taşra personelinin tedavi 
ve ölüm ödeneklerine ait işlemleri yapacak, çeşitli sebeplerle borca ka
lan hertürlü istihkak için gerekli ödeneği sağlıyarak mahallerine gön
derecektir. 

Madde 7 — Eğitim İşleri Müdürlüğü : Genel Müdürlüğün personel 
yetiştirme faaliyetlerini (Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim), düzenle
mek, yürütmek, değerlendirmek ve personelin işe yatkınlıklarını sağ
lamak, verimliliklerini artırmak ve daha ileri kadrolara hazırlamakla 
görevlidir. 

Eğitim için gerekli bilgi ve istatistikleri hazırlamak, özetler yap
mak ve Devlet Personel Dairesine verilecek raporları düzenlemek ve dai
reler arasında plân, program ve uygulama safhalarında tam bir koor
dinasyon ve işbirliğini sağlamakta bu Müdürlüğe aittir. 

Madde 8 — Evrak Müdürlüğü : Genel Müdürlüğe gelen bilûmum 
evrakın Genel Müdürlük başkanlık ve müdürlüklerine intikalini sağla
mak, başkanlık ve müdürlüklerin iç dağıtım ve postalarını dağıtıcılar 
yardımı ile sağlamak, gizli gelen evrakı doğrudan doğruya Genel Mü
düre veya Yardımcısına vermek, evveliyatı olan yazıların evvelki numa
ralarını evrak üzerinde göstermek, maiyetindeki dağıtıcılann düzenli bir 
şekilde çalışmalarım izlemek ve gerekli bilgi ve istatistikleri hazırla
makla görevlidir. 

Madde 9 — Memurin İntihap ve inzibat Komisyonu : Genel Müdür
lük örgütündeki memur, hizmetli ve yevmiyeli teknik personelin atama, 
nakil, terfi, takdirname ve cezalandırma işlerini yürütmekle yükümlü 
olup, bu hizmetin yürütülmesinden Komisyon Başkâtibi sorumludur, 
olup, bu hizmetin yürütülmesinden Komisyon Başkâtibi sorumludur. 
Eğitim ve Zat İşleri Dairesi Başkanı bu Komisyonun tabiî üyesidir. 

Ortak görevler: 

Madde 10 — Her müdürlük, yardımcısı ve her servisin şefi ile ye
teri kadar memur ve hizmetlisi ile yönetilir. 

Sorumluluk: 

Madde 11 — Müdürler, kendisine verilen görevleri, yürürlükteki 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Başkanlık tarafından verilen direktifler 
içerisinde zamanında, düzeninde ve verimli bir şekilde yürütülmesinden 
yükümlü ve sorumludur. 

Madde 12 — Her servisin hizmetlisi, memuru servis şefine, müdür 
yardımcısına ve müdürüne karşı sorumlu olup müdürler, her kademedeki 
elemanlarını, hizmetin gerektirdiği nitelikte yetiştirmek ve eğitmekle 
yükümlüdürler. 

Madde 13 — Her müdürlük, kanunların öngördüğü ve hizmetin ge
rektirdiği yönetmelik tasanlarını hazırlar. Aynı zamanda, hizmetin kolaylaştınlması ve geliştirilmesiyle, verimin artırılması yolunda gerekli 
gördüğü tedbirleri alır. 

Madde 14 — Müdürlük, bünyesinde bulunan araç ve gereçleri en 
iyi bir şekilde kullanılmasını, bakım ve onarılmasını sağlamakla yü
kümlüdür. 

Yürürlük hükümleri: 
Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 16 — Bu Yönetmeliği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

yürütür. 

laylastırılması ve geliştirilmesiyle, verimin artırılması yolunda gerekli 
gördüğü tedbirleri alır. 

Madde 5 — Sicil İşleri Müdürlüğü : Genel Müdürlük personelinin 
sicilleri ile İlgili değişiklikleri işlemek ve personelin adaylık durumunu 
takibetmek, yıllık, mazeret ve hastalık izinleri, emeklilik ile takdirname 
ve disiplin durumlarına ait İşlemleri yapmak ve mecburî hizmetle yü-
kümlU personelin takibatını sağlamakla görevlidir. Bu Müdürlük, aşa
ğıda yazılı servisler halinde çalışır. 

a) Sicil Servisi : Personelin sicillerini ilgilendiren hususları el ve 
maaş defterleri ile sicillerine, ad, soyadı ve doğum fihristlerine işlenme
sini sağlamak ve mecburî hizmetli personelden ayrılanların durumunu 
Takibat Servisine, ayrılan personelin durumlarını Kadro ve Yolluk Mute
metlik Servislerine bildirecektir. Aynı zamanda adlî vukuatların sonuç
lanmasına kadar takibederek sicillerine işlenmesini sağlıyacaktır. 

b) îzin Servisi : Personelin yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile 
aday personelin asaletinin tasdik işlerini mevzuat hükümleri dahilinde 
yürütecektir. 

c) Tahsis Servisi: Personel hizmetlerinin kanun ve mevzuat hü
kümleri dahilinde devir işlemlerini, borçlanma talepleri ile gerek re'sen 
ve gerekse istekleri veçhile emeklığe ayrılanların, yaş hadlerini doldu
ranların emeklilik, dul ve yetim aylığı işlerine bakacaktır. 

ç) Takibat Servisi : Genel Müdürlüğe karşı mecburî hizmeti bu
lunan personelin durumlarını takip, mecburî hizmetle yükümlenen burslu 
öğrencilerin öğrenim durumları, mecburî hizmetle yükümlü personelden 
askere gidenlerin terhis sürelerine göre tekrar göreve alınmalarım takip, 
örgütten ayrılmak isteyenlere ait işlere bakacak ve mecburî hizmetlerin
den dolayı takibata geçilecek personel ve öğrencilerin borçlarını takibe-
decektir. 

d) Yazı İşleri Servisi : Personelin takdir ve cezalandırılmaları için 
yapılacak teklifler ile Sicil İşleri Müdürlüğü Servisleri dışındaki diğer 
iğlere de bakacaktır. 
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Yüksek Seçim K u r u l u Kararları 
Yüksek Seçim K u r u l u Başkanlığından: 

Karar No : 61 
İtiraz No: 30 
Beyşehir İlçesine bağlı Hüyük Bucağından A l i Çerezci imzasiyle K u 

rulumuz Başkanlığına gönderilen 5/2/1989 günlü dilekçede: 2/6/1968 
gününde Hüyük Kasabasında yapılan belediye meclisi üyeleri seçimine 
Güven P a r t i s i asil aday listesinin 7 nci sırasında katıldığını, Güven Partisi
nin 5 asil üyelik kazandığı asil üye İsmail Büyükdoğan'dan boşalan yere 
asil aday listesinin 6 ncı sırasında yer alan Cevat Eğilmez'in getirildiği, asil 
üye Ramazan Özel'den boşalan yere ise asil aday listesinin 7 nci sırasında 
yer alan kendisinin çağrılması gerekirken asıl aday listesinin 10 uncu sıra
sında bulunan Süleyman Erdoğan'ın çağrıldığı ile r i sürülerek durumun 
incelenmesi istenilmiş ve dilekçeye Hüyük Bucağı Güven Partisi Belediye 
Meclisi asil ve yedek üye adlarını gösterir basılı liste eklenmiştir. Ortada 
Yüksek Seçim Kurulunun re'sen gözönüne alıp el koyacağı bir durum 
bulunup bulunmadığının anlaşılabilmesi için keyfiyetin tahkiki için verilen 
ara kararları gereğice Konya İl Seçim K u r u l u Başkanlığından, 7/2/1969 
gün ve 406 saydı yazıyla : 

2/6/1968 gününde yapılmış olan belediye meclîsi üyeleri seçiminde Bey
şehir İlçe Seçim Kurulunca bu seçim sonuçlarına dayanılarak düzenlenmiş 
bulunması gereken 66 örnek sayılı cetvelin ve aynı seçimde bu yer seçimine 
katılmış olan Güven Partisine ait asıl ve yedek üye adaylarını gösterir 
kesin aday listesinin tam örneklerinin gönderilmesi ve dilekçede i l e r i 
sürüldüğü üzere Hüyük Kasabasında Güven Partisinden belediye meclisi 
üyeliğini kazanmış olan Ramazan Özel'den boşalan asıl üyelik olup olma
dığı. Boşalıma, ise bu yerin doldurulması için aynı partiden yedek üye 
Süleyman Erdoğan'ın adının ne suretle bildirildiği ve A l i Çerezci ile Sü
leyman Erdoğan'a 2/6/1968 gününde yapılan seçim sonuçlarına dayanılmak 
yoluyla yedek üyelik kazandıklarına ilişkin tutanak düzenlenip kendilerine 
verilip verilmediği konulan incelenerek yapılan işlemlerde bir yolsuzluk 
olup olmadığının bildirilmesi ve bu konuda Beyşehir Üçe Seçim veya 
Konya İl Seçim Kurulunca verilmiş kararlar varsa örnekleri çıkarılarak 
gönderilmesi istenilmiştir. 

Konya İl Seçim K u r u l u Başkanlığının 15/2/1969 gün ve 2 sayılı 
cevabî yazısiyle: 

2 Haziran 1968 tarihinde Beyşehir İlçesi Hüyük Kasabasında yapılan 
belediye meclisi üyeliği seçiminden bu yana Güven Partisinden aynı yer 
Belediye Başkanlığına seçilen Hüseyin B i l g i l i ile enişte kayın olan asıl 
üye İsmail Büyükdoğan'ın 1580 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince 
üyelikten çıkarılmasına Beyşehir Üçe Seçim Kurulunca 18/7/1968 gün ve 
49 sayı ile karar verildiği, bu üyeden boşalan Güven Partisi asil üyeliğine 
alınacak aynı partinin yedek Üyesinin adının bildirilmesi Hüyük Belediye 
Başkanlığının 30/1/1969 gün ve 43 sayılı yazısiyle sorulması üzerine, Bey
şehir İlçe Seçim Kurulunun 3/2/1989 tarih ve bilâ sayılı sureti ekli yazı
siyle Hüyük Belediye Meclisi yedek üyeliğini kazananların listesi cevaben 
belediyeye bildirilmiş ve yedek üyelerin karşılarındaki (Aday listesi sıra 
numarası) almış oldukları oy sayısı olarak belirtilmiş ve Güven Partisi 
belediye meclisi asil üyeliğinden ayrılan İsmail Büyükdoğan'ın yerine de 
aynı partiden yedek üye Süleyman Erdoğan'ın (Sıra numarası, aldığı oy 
kabul edilerek) geçirilmesi bildirilmiştir. Bilâhara bu durumun yanlış 
olduğuna ilçe seçim kurulunca muttali olunarak, Güven Partisinden ayrılan 
asil üye yerine aynı partinin yedeklerinden Cevat Eğilmez'in olmadığı tak
dirde, A l i Çerezci'nin alınması lâzım geldiği Hüyük Belediye Başkanlığına, 
10/2/1969 tarih ve 43 sayılı yazı ile, üçe seçim kurulunca tebliğ edilmiştir. 
Güven Partisinden asil üye Ramazan Özel'den boşalan asil \ üyelik olup 
olmadığı hususunda belediyece seçim kuruluna bir bilgi verilmediği, yerine 
getirilecek yedek üyeliğinde sorulmadığı, Süleyman Erdoğan ile A l i Çerezci 
adına belediye meclisi yedek üyeliklerine seçildiklerine dair tutanak dü
zenlenerek kendilerine verildiğine dair seçim kurulunda bir kayıt bulun
madığı ve konu ile i l g i l i şimdiye kadar herhangi bir müracaat vukubulma-
mış ve karar da ittihaz edilmemiş olduğu, açıklanmış ve 66 sayılı cetvelin, 

Güven Partisi asil ve yedek üyelerini gösterir kesin aday listesi, Beyşehir 
Üçe Seçim Kurulunun 49 sayılı karan ve belediye başkanlığına yazdıkları 
zi k r i geçen yazıların tasdikli suretleri de gönderilmiştir. 

Hüyük Belediye Başkanlığından, 22/2/1989 gün ve 521 sayılı yazıyla, 

Beyşehir Üçe Seçim Kurulunun 18/7/1968 gün ve 49 sayılı kararın-
dan önce veya sonraki tarihle İsmail Büyükdoğan'ın belediye meclisi üye-
ligi sıfatının kaldırılmasına belediye meclisince karar verilmiş olup olma
dığı ve verilmişse tasdikli bir örneğinin gönderilmesi ve halen İsmail Bü
yükdoğan'ın yerine belediye meclisi yedek üyelerinden kimin ne suretle 
davet edildiği ve asil üyelerden Ramazan Özel'in Almanya'ya gitmiş bu
lunması dolayısiyle üyelik sıfatının düşürülmesine üçe seçim kurulunca 
karar verilip başkanlıklarına tebliğ edilip edilmediğinin, böyle bir karar 
tebliğ edilmişse, belediye meclisince bu yolda bir karar verilip verilmediği
nin verilmişse tasdikli örneğinin gönderilmesi, asil üyeliği düşürülmüş ise 
yedek üyelerden kimin ne suretle davet edildiğinin açıklanması istenil-
miştir. 

Hüyük Belediye Başkanlığı ise, 1/3/1969 gün ve 72 sayılı cevabî yazı
sında 2/6/1968 seçimlerinde belediye meclisine asil üye seçilen İsmail 
Büyükdoğan hakkındaki, üçe seçim kurulu başkanlığının 18/7/1968 gün ve 
49 sayılı ve belediye reisi ile enişte kayın olduklarından dolayı üyelik 
sıfatının kaldırılmasma dair kararının alınmadığı ve İsmail Büyükdoğan'a 
ait belediye meclisince üyelik sıfatının kaldırılması hakkında bir karar 
verilmediği bildirilmlş, ancak İsmail Büyükdoğan'ın yerine üçe seçim 
kurulu başkanlığının 10/2/1969 gün ve 43 sayılı kararına atfen Güven Par-
t i l i ve yedekte olan A l i Çerezci'nin 13/2/1959 Perşembe günü yapılacak 
meclis toplantısına iştiraki için yazılan yazı ile seçim kurulu yazısı sureti 
gönderilmiş ve asil üyelerden Almanya'ya giden Ramazan Özel olmayıp 
Hamza Özel olduğu ve bu hususta Cevat Eğilmez adında bir yedek üyenin 
asil üyeliğe getirilmesine dair 5/9/1968 tarih ve 157 sayılı, sureti ekli, 
kararın alındığı açıklanmıştır. 

A l i Çerezci'nin 5/2/1969 günlü dilekçesi ve Kurulumuzun ara karar
larına mahallerinden verilen cevabî yazılar, ekleri 66 sayılı tutanak, Güven 
Partisine ait kesin aday listesi ve üçe seçim kurulu kararlan tetkik e d i l 
diğinde, ortada seçim kurullarının görevi dışında bulunan bir işte bu 
kurullarca verilmiş kanuna aykırı bir karar yani tam kanunsuzluk hali 
görüldüğünden, dilekçenin şekil şartları aranmadan, konu re'sen incelenip 
gereği düşünüldü: 

3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 4520 sayılı 
Kanunla değişik 27 nci maddesinde (Ana, baba, büyükanne, büyükbaba, 
evlât, torun, kardeş, karı, koca ve bu derecedeki sihri hısımlar bir mecliste 
birleşemezler. B i r mecliste birleşmesi caiz olmayanlar intihap olundukları 
takdirde en ziyade rey kazanmış olan, bu da müsavi ise evli olan ve evli 
olanlardan da çocuğu çok olan azalık sıfatını alır. Çocuk adedinin de 
müsavatı halinde kur'a çekilir. İntihaptan sonra sıhriyet peydah edenler de 
aynı hükümlere tabidirler) hükmü yer almıştır. 

Yine, aynı Kanunun 30 uncu maddesinde ise( A z a olmak için lâzım 
gelen şartlardan herhangi birine halel geldiği takdirde azalık hakkı zail 
olur. Ancak azalık sıfatının herhangi bir suretle zevalinde, azadan biri n i 
müstafi addine veya istifasının kabulüne meclis karar verir) denilmiştir. 

Yukarıda açıklanan hususlarda konumuzla i l g i l i kanun hükümlerinde 
seçimden önce ortada bulunan bir durum yüzünden bir mecliste birleşe-
miyecekleri belli olupta seçilmiş bulunan kimselerden, belediye meclisinde 
hangisinin kalacağı konusunda karar verecek yeri açıkca belli eden bir 
hüküm yoktur. Belediye meclisi üyeliği organ olmadığından, olayda 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116 ncı maddesinin 3 üncü fık-
rası hükmü de uygulanamaz. 

Yasalarda başkaca bir hüküm bulunmadıkça bir k u r u l kendi kurulu
şuna ilişkin konuları karara bağlamakla görevlidir. Seçim kurullarına yasa 
ile verilen görevler arasında bir mecliste birleşemiyecek olanlar seçil
diğinde, bunlardan hangisinin görevde kalacaklarını düzenleme veya bir 
üyenin yurt dışına çıkması dolayısiyle üyelik sıfatının düştüğünü tespit 
işi yoktur. B u yön, Kurulumuzun 13/1/1964 gün ve 11605 sayılı Resmî Gaze-
te'de neşredilmiş 24/12/1963 günlü ve 982 sayılı ilke kararında da benimsen
miştir. 

B u nedenle, 2/6/1968 gününde Hüyük Kasabasında yapılan belediye 
başkanı ve üyeleri seçiminde Hüyük Belediye Reisliğine seçilmiş bulunan 
Hüseyin B i l g i n ile asil üye seçilen İsmail Büyükdoğan'ın enişte ve kayın 
olmaları sebebiyle bir mecliste birleşemiye ceklerinden, İsmail Büyükdo
ğan'ın üyelik sıfatının kaldırılmasına mütedair Beyşehir Üçe Seçim K u r u 
lunun 18/7/1968 gün ve 49 sayılı kararı kaldırılmalıdır. 

rası hükmü de uygulanamaz. 
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Yine 1580 sayılı Belediye Kanununun 307 sayılı Yasa ile değişik 45 
inci maddesinde (Meclis üyeliklerinden herhangi bir sebeple boşalma ol
duğu takdirde belediye başkam meclise katılacak olan yedek üyenin 
adım üçe seçim kurulu başkanlığından yazdı olarak sorar ve alınacak 
cevaba göre sırası gelmiş olan üyeliğe davet eder. Bunlar geri kalan 
süreyi tamamlarlar, boşalan asil üyelik bir siyasî partiye ait ise davet 
edilecek yedek üye de o siyasî partiden olur) denilmektedir. 

Yukarıda yazılı esaslar dairesinde belediye meclisince herhangi bir 
sebeple üyelik sıfatı kaldırılan asil üyeler hangi partiden ise, seçimde 
aldıkları oy miktarı nazara alınarak, evvelâ seçimde yedek üyeliğe seçilip 
kendilerine yedek üyelik tutanağı verilenlerden birinci yedek üyeden baş
lamak üzere, boşalan üyeliklerin, sıralarına göre bunlarla doldurulması 
gerekir. Hüyük Belediye Başkanlığının cevabî yazışma göre Hüyük Bele
diye Meclisi üyeliği sıfatları zail bulunan asil üyelerin yerine alınmış 
yedek üyelerde ve sıralarında yanlışa düşüldüğü anlaşılmıştır. 

Tetkik konusu olayda, zikredilen sebeplerle, evvelâ İsmail Büyükdoğan'ın ve bilâhara Ramazan Özel'in üyelik sıfatlarının kaldırılmasına 
belediye meclisince karar verildiği takdirde kesin aday listesindeki sıraya 
göre İsmail Büyükdoğan yerine 6 nci sıradaki Cevat Eğilmez'in ve Ramazan 
Özel'in yerine de 7 nci sıradaki Ali Çerezci'nin alınması ve müteakip boşal
malarda da aynı şekilde hareket edilmesi gerekir. 

Sonuç : I - Kanuna aykırı bulunan Beyşehir İlçe Seçim Kurulunun 
18/7/1968 günlü ve 49 sayılı kararının Hüyük Belediye Meclisi asil üyesi 
İsmail Büyükdoğan'a ait kısmının kaldınlmasına, 

II - Hüyük Belediye Meclisinde boşalan asil üyeliklerin yerlerinin, 
yukarıdaki esaslar dairesinde, seçimde yedek üyeliği kazanıp kendilerine 
yedek üyelik tutanağı verilmiş olan yedek üyelerle kanun hükümlerine 
uygun bir şekilde doldurulmasına, 

III - Kararın tümünün Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 
IV - Kararın bir suretinin Konya İl ve Beyşehir İlçe Seçim Kurul

ları Başkanlıklarına, Hüyük Belediye Başkanlığına gönderilmesine ve di
lekçe sahibi Ali Çerezci'ye tebliğine 6/3/1969 tarihinde karar vermekle 
yetkili merci konusunda oyçokluğu ve diğer konularda oybirliğiyle karar 
verildi. 

Karar No : 62 

Antalya Merkez Üçe Seçim Kurulu Başkanı (C. Sahabettin Çüdiroğlu) nun görevinden istinkâf eylediğine dair o yer merkez ilçe seçim 
kurulu başkanlığının 6/3/1969 gün ve 1969/36 sayılı yazılarına ekli olarak 
gönderilen aynı tarihli olup adı geçen hâkim tarafından imzalı dilekçede : 
Bu yıl yapılacak milletvekili seçimlerine aday olarak katılacağından göre
vinden istinkâf eylediğinin açıklandığı ve Hatay Ü Seçim Kurulu Başkan
lığının Kurulumuza hitaben yazdığı 7/3/1969 gün ve 2 sayılı yazılarında 
da; Antakya Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkam olan o yer Hukuk Hâkimi 
C. Sahabettin Çildiroğlu, bu yıl yapılacak milletvekili seçimlerine aday 
olarak katılacağından bahisle bu görevden istinkâf eylediğini Başkanlığa 
verdiği 6/3/1969 günlü dilekçede açıkladığından derece ve kıdem itiba
riyle yerine Hatay Hâkimi Hüsnü Dural'ın bu göreve bakmasının tensip 
ve kendisine tebliğ kılındığının bildirildiği ve yine Hatay İl Seçim Kurulu 
Başkanlığından Kurulumuza çekilen 8/3/1969 günlü tel yazıda ise; merkez 
ilçe seçim kurulu başkanlığından istinkâf eden o yer Hukuk Hâkimi C. 
Sahabettin Çildiroğlu yerine derece ve kıdem itibariyle aynı göreve bak
ması tensip ve kendisine tebliğ edilen o yer Hâkimi Hüsnü Dural'ın seçim 
evraklarını almaktan ve ilçe seçim kurulu başkanlığı görevine bakmaktan 
imtina eylediğine dair yazısının postalandığı ve müstacel işlerin mevcudi
yeti ve seçim işlerinin emniyeti nazarı alınarak Antakya Merkez İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlığına kimin bakacağının bildirilmesinin istenmekte 
olduğu görülmekle, gerek Hâkim C. Sahabettin Çildiroğlu'nun ilçe seçim 
kurulu başkanlığından istinkâf eylediğine dair dilekçesi ve gerekçesi Hatay 
İl Seçim Kurulu Başkanlığının yukarıda açıklanan 7/3/1969 ve 8/3/1969 
günlü yazıları, aynı konuları kapsadığından, birleştirilerek sözü geçen 
dilekçe ve yazılar ile konuyu ilgilendiren kanun hükümleri İncelenerek 
gereği konuşulup düşünüldü : 

I - Derece ve kıdem itibariyle Antakya Merkez İlçe Seçim Kurulu 
görevini yapması gereken o yer Hukuk Hâkimi C. Sahabettin Çildiroğlu 
Kurulumuza hitaben göndermiş olduğu 6/3/1969 günlü dilekçede; 12/10/1969 
gününde yapılacak milletvekili seçimlerine aday olarak katılacağım İleri 
sürerek merkez ilçe seçim kurulu başkanlığı görevinden istinkâf eylediğini 
bildirmiştir. 25/5/1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu

nun 16 nci maddesinde açıklandığı gibi, görevden çekilme isteği adı geçen 
hâkimin merkez ilçe seçim kurulu başkanlığı görevini kabulden önceki 
safhada ve usulüne uygun olarak Kurulumuza hitaben yapılan bir baş 
vurma ile vukubulmuş olduğundan, Hâkim Sahabettin Çildiroğlu'nun 
merkez ilçe seçim kurulu başkanlığı görevinden çekilmiş sayılması ve bu 
görevin. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 
26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca o yerde 
derece ve kıdem itibariyle ondan sonra gelen hâkim tarafından yapılması 
gerekmektedir. 

Hatay Ü Seçim Kurulu Başkanlığının yukarıda bahsedilen yazılarında 
merkez üçe seçim kurulu başkanlığı görevinden istinkâf eden C. Sahabettin Çildiroğlu yerine derece ve kıdem itibariyle aynı görevi o yer 
Hâkimi Hüsnü Dural'ın devir alıp ifa etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Her 
ne kadar Hâkim Hüsnü Dural'ın da bu görevi kabulden imtina eylediği 
aynı başkanlığın bir sonraki tarihli tel yazılarında bildirilmiş ve yerine 
bu göreve bakacak hâkimin bildirilmesi istenmişse de, yukarıda anılan 
26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde, (İl seçim kurulu, 
il merkezindeki en yüksek dereceli üç yargıçtan kurulur. Bunlardan dere
cesi en yüksek olanı kurulun başkanıdır.) ve aynı şekilde 18 inci mad
desinde de (İlçedeki en yüksek dereceli hâkim kurulun başkanıdır.) 
denilmektedir. Sözü geçen maddelerde yer alan hükümlerden anlaşılacağı 
üzere, o il ve ilçede seçimleri yönetmekle görevli il ve ilçe seçim kurulu 
başkam ve üyeliği görevi kıdem ve derece itibariyle en yüksek dereceli 
hâkime verilmiş kanunî bir görevdir. Durum böyle olunca herhangi bir 
şekilde bu görevin ifasından kaçınmak bahse konu olamaz. Ancak bunun 
bir istisnası olan 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 16 nci madde
sinde açıklandığı şekilde seçimlere katılmak üzere adaylığını koymak istiyenler bu görevden çekilebilirler bunun haricinde, hâkimin yargı görevi 
devam eylediği sürece kanunun o hâkime yüklediği kanunî bir görevin 
ifasından kaçınma söz konusu edilemiyeceği gibi, herhangi ciddi bir sebep 
ve mazeret gösterilmeden seçim kurulu başkanlığı görevinden imtina etmesi 
düşünülemez. Nitekim, daha önce Kurulumuzca ittihaz olunan 3/11/1961 
gün ve 386 ve 11/5/1963 gün ve 2 sayılı ilke kararlarında da bu esas gözönünde tutularak, durum açıklığa kavuşturulmuş ve son defa yayınlanan 
ve bütün il ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına gönderilen 5/2/1969 
günlü ve 5 sayılı genel yazının 8 ve 9 uncu maddelerinde de bu yön
lere işaret edilmiştir. Bu itibarla Antakya Merkez Üçe Seçim Kurulu Baş
kanlığı görevini kabulden istinkâf eden C. Sahabettin Çildiroğlu yerine bu 
görevin, derece ve kıdem itibariyle o yer Hâkimi Hüsnü Dural tarafından 
ifası ve seçim evraklarının adı geçen hâkime devir ve teslimi gerektiğin
den, bu hususun Hatay Ü Seçim Kurulu Başkanlığının tel yazılarına ceva
ben bildirilmesi gerekli görülmüştür. 

II - 298 saydı Kanuna 13/2/1965 gün ve 533 sayılı Kanunla eklenen 
ek birinci maddeye göre, il ve ilçe seçim kurulları ancak 30/3/1969 tarihin
den itibaren kuruluşa geçip çalışmaya başlayacaklarından, bu tarihe kadar 
olan süre içerisinde il ve üçe seçim kurulu başkanlığı görevini halen 
bulundukları derece ve kıdem itibariyle ifa etmek durumunda olan hâkim
lerin bahsi geçen Kanunun 16 ve 20 nci maddelerinde işaret edilen seçimlerle 
alâkalı yönetim ve hazırlık işlerine ait bazı çalışmalar yapmaları halinde, 
çalıştıkları günler için, gerek kendileri ve gerekse çalıştırdıkları kimseler 
için, bu kanunun 182 nci maddesi gereğince ücrete müstahak olacakların
dan, bu şekilde görev ifa eden kurul başkam ile emrinde çalıştırdıkları 
kimselere, bir örneği 20/2/1968 günlü ve 7 sayılı genel yazıya ekli olarak 
gönderilmiş bulunan 26/5/1961 günlü ve 45 sayılı ilke kararımızda belirtilen 
esaslar dairesinde ücret tahakkuk ettirilmesi lâzım gelir. 

Sonuç: 1 . Antakya Ü Seçim Kurulu Başkanından sonra derece ve 
kıdem bakımından Antakya Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevini 
yapmak durumunda olan o yer Hukuk Hâkimi C. Sahabettin Çildiroğlunun, 12/10/1969 tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerinde aday olacağın
dan bahisle 306 sayılı Miletvekili Seçimi Kanununun 16 nci maddesi hükmü 
gereğince bu görevden çekildiğine göre, merkez ilçe seçim kurulu başkanlığının o yerde Hâkim C. Sahabettin Çildiroğlu'ndan sonra en kıdemli 
hâkim olduğu anlaşılan Hâkim Hüsnü Dural tarafından ifasına ve bu hu
susun bir telgraf yazısı ile Hatay Ü Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine, 

2 — Seçim kurullarının faaliyete başlayacakları 30/3/1969 tarihine 
kadar geçecek süre içerisinde derece ve kıdem bakımından ü ve ilçe geçim 
kurulu başkanlığı görevini yapmak durumunda olanların 298 sayılı Kanunun 16 ve 20 nci maddelerinde öngörülen seçimlerle İlgili bazı idarî hazır
lık işlerinde yapacakları çalışmalar için, kendileri ve çalıştırdıkları kimse
lere bu kanunun 182 nci maddesi hükmü gereğince 26/5/1961 günlü ve 45 
sayılı karardaki ilkeler uyarınca ücret tahakkuk ettirilip ödenebileceğine, 

Tetkik konusu olayda, zikredilen sebeplerle, evvelâ İsmail Büyükdo-
ğan'm ve bilâhara Ramazan Özel'in üyelik sıfatlarının kaldırılmasına 
belediye meclisince karar verildiği takdirde kesin aday listesindeki sıraya 
göre İsmail Büyükdoğan yerine 6 ncı sıradaki Cevat Eğilmez'in ve Ramazan 
Özel'in yerine de 7 nci sıradaki Ali Çerezci'nin alınması ve müteakip boşal
malarda da aynı şekilde hareket edilmesi gerekir. ** 

Karar No : 62 

Antalya Merkez Üçe Seçim Kurulu Başkanı (C. Sahabettin Çildir-
oğlu) nun görevinden istinkâf eylediğine dair o yer merkez ilçe seçim 
kurulu başkanlığının 6/3/1969 gün ve 1969/36 sayılı yazılarına ekli olarak 
gönderilen aynı tarihli olup adı geçen hâkim tarafından imzalı dilekçede : 
Bu yıl yapılacak milletvekili seçimlerine aday olarak katılacağından göre
vinden istinkâf eylediğinin açıklandığı ve Hatay Ü Seçim Kurulu Başkan
lığının Kurulumuza hitaben yazdığı 7/3/1969 gün ve 2 sayılı yazılarında 
da; Antakya Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkam olan o yer Hukuk Hâkimi 
C. Sahabettin Çildiroğlu, bu yıl yapılacak milletvekili seçimlerine aday 
olarak katılacağından bahisle bu görevden istinkâf eylediğini Başkanlığa 
verdiği 6/3/1969 günlü dilekçede açıkladığından derece ve kıdem itiba
riyle yerine Hatay Hâkimi Hüsnü Dural'ın bu göreve bakmasının tensip 
ve kendisine tebliğ kılındığının bildirildiği ve yine Hatay İl Seçim Kurulu 
Başkanlığından Kurulumuza çekilen 8/3/1969 günlü tel yazıda ise; merkez 
ilçe seçim kurulu başkanlığından istinkâf eden o yer Hukuk Hâkimi C. 
Sahabettin Çildiroğlu yerine derece ve kıdem itibariyle aynı göreve bak
ması tensip ve kendisine tebliğ edilen o yer Hâkimi Hüsnü Dural'ın seçim 
evraklarını almaktan ve ilçe seçim kurulu başkanlığı görevine bakmaktan 
imtina eylediğine dair yazısının postalandığı ve müstacel işlerin mevcudi
yeti ve seçim işlerinin emniyeti nazarı alınarak Antakya Merkez Üçe 
Seçim Kurulu Başkanlığına kimin bakacağının büdirümesinin istenmekte 
olduğu görülmekle, gerek Hâkim C. Sahabettin Çildiroğlu'nun ilçe seçim 
kurulu başkanlığından istinkâf eylediğine dair dilekçesi ve gerekçesi Hatay 
Ü Seçim Kurulu Başkanlığının yukarıda açıklanan 7/3/1969 ve 8/3/1969 
günlü yazıları, aynı konuları kapsadığından, birleştirilerek sözü geçen 
dilekçe ve yazılar ile konuyu ilgilendiren kanun hükümleri İncelenerek 
gereği konuşulup düşünüldü : 

şekilde bu görevin ifasından kaçınmak bahse konu olamaz. Ancak bunun 
bir istisnası olan 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 16 ncı madde
sinde açıklandığı şekilde seçimlere katılmak üzere adaylığını koymak isti-
yenler bu görevden çekilebilirler bunun haricinde, hâkimin yargı görevi 
devam eylediği sürece kanunun o hâkime yüklediği kanunî bir görevin 
ifasından kaçınma söz konusu edilemiyeceği gibi, herhangi ciddi bir sebep 
ve mazeret gösterilmeden seçim kurulu başkanlığı görevinden imtina etmesi 
düşünülemez. Nitekim, daha önce Kurulumuzca ittihaz olunan 3/11/1961 
gün ve 386 ve 11/5/1963 gün ve 2 sayılı ilke kararlarında da bu esas göz-
önünde tutularak, durum açıklığa kavuşturulmuş ve son defa yayınlanan 
ve bütün il ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına gönderilen 5/2/1969 
günlü ve 5 sayılı genel yazının 8 ve 9 uncu maddelerinde de bu yön
lere işaret edilmiştir. Bu itibarla Antakya Merkez Üçe Seçim Kurulu Baş
kanlığı görevini kabulden istinkâf eden C. Sahabettin Çildiroğlu yerine bu 
görevin, derece ve kıdem itibariyle o yer Hâkimi Hüsnü Dural tarafından 
ifası ve seçim evraklarının adı geçen hâkime devir ve teslimi gerektiğin
den, bu hususun Hatay Ü Seçim Kurulu Başkanlığının tel yazılarına ceva
ben bildirilmesi gerekli görülmüştür. 

II - 298 sayılı Kanuna 13/2/1965 gün ve 533 sayılı Kanunla eklenen 
ek birinci maddeye göre, il ve ilçe seçim kurulları ancak 30/3/1969 tarihin
den itibaren kuruluşa geçip çalışmaya başlayacaklarından, bu tarihe kadar 
olan süre içerisinde il ve ilçe seçim kurulu başkanlığı görevini halen 
bulundukları derece ve kıdem itibariyle ifa etmek durumunda olan hâkim
lerin bahsi geçen Kanunun 16 ve 20 nci maddelerinde işaret edilen seçimlerle 
alâkalı yönetim ve hazırlık işlerine ait bazı çalışmalar yapmaları halinde, 
çalıştıkları günler için, gerek kendileri ve gerekse çalıştırdıkları kimseler 
için, bu kanunun 182 nci maddesi gereğince ücrete müstahak olacakların
dan, bu şekilde görev ifa eden kurul başkam ile emrinde çalıştırdıkları 
kimselere, bir örneği 20/2/1968 günlü ve 7 sayılı genel yazıya ekli olarak 
gönderilmiş bulunan 26/5/1961 günlü ve 45 sayılı ilke kararımızda belirtilen 
esaslar dairesinde ücret tahakkuk ettirilmesi lâzım gelir. 

Sonuç: 1 . Antakya Ü Seçim Kurulu Başkanından sonra derece ve 
kıdem bakımından Antakya Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevini 
yapmak durumunda olan o yer Hukuk Hâkimi C. Sahabettin Çildiroğlu'
nun, 12/10/1969 tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerinde aday olacağın
dan bahisle 306 sayılı Miletvekili Seçimi Kanununun 16 ncı maddesi hükmü 
gereğince bu görevden çekildiğine göre, merkez ilçe seçim kurulu başkan
lığının o yerde Hâkim C. Sahabettin Çildiroğlu'ndan sonra en kıdemli 
hâkim olduğu anlaşılan Hâkim Hüsnü Dural tarafından ifasına ve bu hu
susun bir telgraf yazısı ile Hatay Ü Seçim Kurulu Başkanlığına bildiril
mesine, 

2 — Seçim kurullarının faaliyete başlayacakları 30/3/1969 tarihine 
kadar geçecek süre içerisinde derece ve kıdem bakımından il ve ilçe seçim 
kurulu başkanlığı görevini yapmak durumunda olanların 298 sayılı Kanu-
i ı u n 16 ve 20 nci maddelerinde öngörülen seçimlerle ilgili bazı idarî hazır
lık işlerinde yapacakları çalışmalar için, kendileri ve çalıştırdıkları kimse
lere bu kanunun 182 nci maddesi hükmü gereğince 26/5/1961 günlü ve 45 
sayılı karardaki ilkeler uyarınca ücret tahakkuk ettirilip ödenebileceğine, 
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3 — Kararın tamamının Resmî Gazete'de yayılanmasına, Hatay İl ve 
Merkez İlçe Seçim Kurulları Başkanlıklarına gönderilmesine ve ilgili hâ
kimlere tebliğine 10/3/1969 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No: 68 

Hizan İlçe Seçim Kurulu Bakanlığından Kurulumuz Başkanlığına 
gönderilen 3/3/1969 günlü ve 7 sayılı yazıda; özet olarak, Döküktaş (Obin) 
Köyü Muhtarı Tibo Tüncer'in çeşitli suçlardan dolayı hakkında yapılan 
kovuşturma sırasında tutuklanmış bulunduğu cihetle, adı geçen köy muh
tarlığının boşalmış olduğu kabul edilerek yeniden seçim yapılması gerekip 
gerekmediği hususunun bildirilmesi istenildiğinden gereği konuşulup dü
şünüldü : 

1 — 442 sayılı Köy Kanununun 18/7/1963 günlü ve 286 sayılı Yasa 

ile değişik 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının 3, 4 ve 5 inci bentlerinde ; 
köy muhtarlığına seçildikten sonra ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan 
dolayı veya taksirli suçlar ayrık olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasiyle veya zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biriyle, kesin olarak hüküm giymiş olanların muhtarlıktan il veya ilçe 
idare kurulunca çıkarılacağı hükme bağlanmış ve aynı yasanın değişik 41 
inci maddesinde de; il merkezine bağlı köylerde valinin, ilçelere bağlı 
köylerde ise kaymakamların muhtarın köy işlerini veya kanunlarla verilen 
diğer görevlerini yapmadığım gördükleri takdirde yazılı ihtarda buluna
caklarına ve buna rağmen iş görmeyen muhtarların yetkili idare kurulu 
kararı ile görevden uzaklaştırılacağı öngörülmüştür. 

2 — Köy muhtarlığına seçildikten sonra işlediği ileri sürülen çeşitii 
suçlardan dolayı hakkında tutukluluk karan verilmiş olan muhtarın yuka
rıda anılan 442 sayılı Yasanın 33 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre 
görevden çıkanlıp çıkarılamayacağı ve dolayısiyle Döküktaş Köyü Muhtar
lığının boşalmış saylııp sayılamıyacağı sorununun çözümlenmesi gerekmek
tedir. 

Ceza işlerine ait kovuşturma ve soruşturma aşamalarında, görülen 
lüzum ve zorunluluk üzerine, sanığın, bir tedbir olarak, yasada gösterilen 
hal ve nedenlerle ve yine yasada belirtilen usul, koşul ve ilkeler çerçeve
sinde tutuklanmasına ilişkin kararın kesin bir hüküm olarak değerlendiril
mesi mümkün olmadığı gibi, irade dışında ve elde olmayan sebeplerle 
görevin yerine getirilmemesi halinin de 41 inci maddedeki tanımlamaya 
uygun «köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmama» sek
linde vasıflandırılmasına imkân bulunmamaktadır. O halde, sözü geçen 
Yasanın 33 ve 41 inci maddelerinde açık ve seçim olarak belirtilen haller 
dışında, görevden çıkarma veya uzaklaştırma karan verilemiyeceği cihetle, 
Döküktaş Köyünde köy muhtarlığının boşalmamış sayılmasına ve binnetice 
o yerde yeniden seçim yapılmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekir. 

Sonuç: 1 — Tutukluluk nedeniyle köy muhtarının görevden çıka
rılmasına ve dolayısiyle Döküktaş Köyünde muhtarlığın boşalmış sayılma
sına yasa hükümleri elverişli bulunmadığı cihetle, anılan köyde yeniden 
seçim yapılmasına yer olmadığına, 

2 — Kararın tümünün Resmî Gazete'de yayımlanmasına ve birer 
örneğinin Bitlis İl ve Hizan Üçe Seçim Kurulları Başkanlıklarına ve diğer 
bir örneğinin de bilgi için İçişleri Bakanlığına gönderilmesine 10/3/1969 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 

••• 

Askerî Yargıtay İçtihadları Birleştirme Kurulu Kararları 
E. No : 1969/1 ÖZET : Hükme müessir olan hukukî bir kura-
K. No : 1969/2 Iın yanlış uygulanması yahut hiç uygulanma

ması halinde aleyhe temyiz olmasa bile, ceza ve 
cezaî neticeler bakımından kazanılmış hak saklı 
tutulmak kaydiyle hükmün, her halde bozulması 
gerekir. 

KONU : As. Yargıtay Başsavcılığının : hükmün, yanlız sanık ta
rafından veya onun lehine As. Savcı veya nezdinde As. Mahkeme kuru
lan kıt'a komutanı veya kurum amiri tarafından temyiz edilmiş olması 
halinde, görülen kanuna aykırılık sebeplerinin sanık lehine müktesep 
hak teşkil ettiği hususunda As. Yargıtay daireleri arasında İçtihad bir
liği mevcut olmakla beraber, görülen kamına aykırılık hallerinin boz
mayı gerektirip gerektirmiyeceği hususunda daireler arasında farklı 
şekilde uygulama yapıldığı ve nitekim; 1 inci dairenin; 10/4/1967 tarih 
ve 163/161 sayılı, 13/12/1967 tarih 64/605 sayılı, 27/2/1967 tarih 
ve 49/79 sayılı ikinci dairenin 15/2/1967 tarih ve 78/71 sayılı 27/2/1967 
tarih ve 66/63 sayılı, 3 üncü dairenin; 31/1/1967 tarih ve 48/47 sayılı, 
14/3/1967 tarih ve 12/117 sayılı ve 4/4/1967 tarih ve 139/135 sayılı 
kararlarında : hizmet hali ile tahrik, teşebbüs ve teselsül hallerinin ka
bul ve uygulanmasında görülen yanılmalar ve sair maddî hatalar kanuna 
aykırı bulunmakla beraber, aleyhe temyiz edilmediğinden bozma sebebi 
sayılmadığı halde, 3 üncü dairenin : 4/4/1967 tarih ve 133/134 sayılı, 
25/4/1967 tarih ve 180/178 sayılı kararlarında ise; tahrik maddesinin 
uygulanmasında 15 gün noksanı İle hapse hükmedilmesi ve T. C. K. nun 
230 uncu maddesi ile yapılan uygulamada da hem hapse ve hem de para 
cezasına hükmedilmesi gerekirken sadece hapse hükmedilmesi hususları kanuna aykırı görülerek kazanılmış hak saklı kalmak üzere hük
mün bozulmasına karar verilmek suretiyle 1 ve 2 nci daire kararları 
ile 3 üncü daire kararlan arasında aykırılık yaratılmış bulunduğundan 
bahisle, mevcut aykırılığın Içtihadları Birleştirme yolu ile çözümlenmesi 
istenmiş ve bu istem 3 üncü daire başkanınca da benimsenerek deği
şik uygulamaların 3 üncü daire kararlarındaki görüş ve düşünce isti
kâmetinde birleştirilmesi istenmiştir. 

İNCELEME : 15/1/1969 tarihinde toplanan As. Yargıtay Içtihadları Birleştirme Kurulunda; Askeri Yargıtay dairelerinin konu ile İlgili kararları ile kanunun hükümleri okunup incelendikten ve Raportör üyenin açıklamaları dinlendikten sonra, konu ve uygulama itibariyle 
benzer olayları kapsayan daire kararları arasında aykırılik bulundu
ğuna oybirliği ile karar verilip işin esası görüşüldü; 

GEREKÇE : Yapılan inceleme ve müzakere sonunda : G. D. : İçtihatları birleştirme istemine konu teşkil eden mesele özellikle doktrin

de (Aleyhe Bozma Yasağı» (Reformation in peius) olarak nitelenen 
kaide ile ilgili bulunmaktadır. Bu kaide : gerek 353 sayılı As. Yargı
lama Usulü Kanununun 227/3 üncü maddesinde ve gerekse bu maddenin 
muadili olan C. Muh. Us. Kanununun 326/3 üncü maddesinde; (....hü
küm yalnız sanık tarafından veya sanık lehine olarak As. Savcı veya 
nezdinde As. Mahkeme kurulan kıt'a komutam veya kurum amiri C. 
Savcısı veya 291. maddede gösterilen kimseler tarafından temyiz edil
mişse yeniden verilen hüküm evvelki hükümle tayin edilmiş olan cezadan daha ağır olamaz ....) şeklinde, maddenin gerekçesinde; (Mahkû
mun lehine olarak vaki temyiz neticesinde evvelki hüküm ile tayin olu
nan cezadan daha ağır bir ceaz tatbiki kavaidi muadelet ve hakkı müktesep mülâhazası ile kabili telif görülmemiştir.) şeklinde, izah ve ifade 
edilmektedir. 

Kamu düzeninin idame ve muhafazası ile ilgili bulunan ceza tatbikatında suç, ceza ve sorumluluk kavramları arasında geniş ölçüde bir 
dengesizlik ve adaletsizlik yaratan bu kaidenin, müktesep hak ve mua
delet kuralları ile izahı zor olmakla beraber, bunun sanığa tanınmış ka
nunî bir lütuf olduğunda şüphe ve tereddüt bulunmamaktadır. 

Buna rağmen; sözü geçen maddeye göre, sadece, ilk hükümdeki ce
za ve cezaî neticeleri kapsayan bu hakkın vasfa, usule maddî hatalara 
ve hatta bozma neticesi ilk nümün var sayılamıyacağı hallere teşmili 
mümkün görülmediği gibi bu hakkın mevcudiyeti, kanuna aykırı bulu
nan böyle bir hükmün onanması manasını da tazammun etmemektedir. 
Nitekim; 353 sayılı Kanunun 207 nci maddesinde ( temyiz, kural 
olarak hükmün kanuna aykırılığı sebebine dayanır. Hukukî bir kuralın 
uygulanmaması yahut yanlış uygulanması kanuna aykırılıktır.) denil
dikten sonra, kanuna mutlak aykırılık halleri 8 bent halinde gösteril
miş ve bu hallerin bozma sebebi sayılıp sayılmaması hususu Yargıtay'ın 
takdirine de bırakılmamış olup, 353 sayılı Kanunun sözü geçen 227 nci 
maddesi de esasen bozmadan sonrasını kapsamış bulunduğuna; göre; 
hükme müessir olan hukukî bir kuralın uygulanmaması yahut yanlış 
uygulanması halleri ile kanuna mutlak aykırılık teşkil eden hallerde 
aleyhe temyiz olmasa bile kazanılmış hak saklı tutulmak kayıt ve şartı 
ile her halde hükmün bozulması zorunlu görülmüştür. 

SONUÇ : 
1 — 353 sayılı As. Yrg. Us. Kanununun 227/3 üncü maddesinin 

( hüküm yanlız sanık tarafından veya sanık lehine olarak As. 
Savcı veya nezdinde As. Mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya kurum 

1 — 442 sayılı Köy Kanununun 18/7/1963 günlü ve 285 sayılı Yasa 
ile değişik 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının 3, 4 ve 5 inci bentlerinde ; 
köy muhtarlığına seçüdikten sonra ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan 
dolayı veya taksirli suçlar ayrık olmak üzere beş yıldan fazla hapis ceza-
siyle veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte
cilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biriyle, kesin olarak hüküm giymiş olanların muhtarlıktan il veya ilçe 
idare kurulunca çıkarılacağı hükme bağlanmış ve aynı yasanın değişik 41 
inci maddesinde de; il merkezine bağlı köylerde valinin, ilçelere bağlı 
köylerde ise kaymakamların muhtarın köy işlerini veya kanunlarla verilen 
diğer görevlerini yapmadığım gördükleri takdirde yazılı ihtarda buluna
caklarına ve buna rağmen iş görmeyen muhtarların yetkili idare kurulu 
karan ile görevden uzaklaştırılacağı öngörülmüştür. 

şik uygulamaların 3 üncü daire kararlarındaki görüş ve düşünce isti
kâmetinde birleştirilmesi istenmiştir. 

İNCELEME : 15/1/1969 tarihinde toplanan As. Yargıtay îçtihad-
ları Birleştirme Kurulunda; Askeri Yargıtay dairelerinin konu ile il
gili kararları ile kanunun hükümleri okunup incelendikten ve Rapor
tör üyenin açıklamaları dinlendikten sonra, konu ve uygulama itibariyle 
benzer olayları kapsayan daire kararları arasında aykırılık bulundu
ğuna oybirliği ile karar verilip işin esası görüşüldü; 

GEREKÇE : Yapılan inceleme ve müzakere sonunda : G. D. : İç
tihatları birleştirme istemine konu teşkil eden mesele özellikle doktrin

de (Aleyhe Bozma Yasağı» (Reformation in peius) olarak nitelenen 
kaide ile ilgili bulunmaktadır. Bu kaide : gerek 353 sayılı As. Yargı
lama Usulü Kanununun 227/3 üncü maddesinde ve gerekse bu maddemin 
muadili olan C. Muh. Us. Kanununun 326/3 üncü maddesinde; ( hü
küm yalnız sanık tarafından veya sanık lehine olarak As. Savcı veya 
nezdinde As. Mahkeme kurulan kıt'a komutana veya kurum amiri C. 
Savcısı veya 291. maddede gösterilen kimseler tarafından temyiz edil
mişse yeniden verilen hüküm evvelki hükümle tayin edilmiş olan ceza
dan daha ağır olamaz ....) şeklinde, maddenin gerekçesinde; (Mahkû
mun lehine olarak vaki temyiz neticesinde evvelki hüküm ile tayin olu
nan cezadan daha ağır bir ceaz tatbiki kavaidı muadelet ve hakkı mük
tesep mülâhazası ile kabili telif görülmemiştir.) şeklinde, izah ve ifade 
edilmektedir. 

Kamu düzeninin idame ve muhafazası ile iligili bulunan ceza tat
bikatında suç, ceza ve sorumluluk kavramları arasında geniş ölçüde bir 
dengesizlik ve adaletsizlik yaratan bu kaidenin, müktesep hak ve mua
delet kuralları ile izahı zor olmakla beraber, bunun sanığa tanınmış ka
nunî bir lütuf olduğunda şüphe ve tereddüt bulunmamaktadır. 
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amiri tarafından temyiz edilmişse yeniden verilen hüküm evvelki hükümle 
tayin edilmiş olan cezadan daha ağır olamaz) şeklindeki hükmünün sa
dece ilk hükümdeki ceza ve ceza neticeleri kapsamakta olduğuna, bu
nun vasfa, usule, maddî hatalara ve bozma neticesi ilk hükmün var sayılamıyacağı hallere teşmil edilemiyeceğine; 

2 — Hükme müessir olan hukukî bir kuralın uygulanmaması yahut 
yanlış uygulanmış olması halleri ile kanuna mutlak aykırılık teşkil eden 
hallerde, aleyhe temyiz olmasa bile 227 nci madde ile kabul edilen esas 
dairesinde ve kazanılmış hak saklı tutulmak kayıt ve şartı ile her halde 
hükmün bozulması gerektiğine ve daire kararları arasında beliren aykı
rılığın bu suretle birleştirilmesine 15/1/1969 tarihinde oybirliği ile ka
rar verildi. 

Esas No : 1969/2 ÖZETÎ: Hükmün gerekçesiyle birlikte tef 
Karar No : 1969/3 him edilmiş ve temyiz dilekçe ve beyanında 

temyiz sebepleri de gösterilmiş olsa bile, tem
yiz isteminde bulunana her halde gerekçeli 
hükmün tebliği gerekir. 

KONU • As. Yargıtay Başsavcılığı tarafından; hükmün tefhimini mü
teakip verilen, temyiz dilekçe ve beyanında, temyiz sebeplerinin gösteril
miş olması halinde, temyiz edene ayrıca gerekçeli hükmün tebliğine lüzum 
ve zaruret bulunmadığı görüşünü benimseyen; 1 inci Dairenin 28/3/1966 
tarih ve 1966/316-2 sayılı kararına mukabil; 2 nci Dairenin; 8/6/1966 tarih 
ve 1966/590-8 sayılı, 30/6/1966 tarih ve 1966/674-9 sayılı, 2/5/1968 tarih ve 
68/419-3 sayılı ve 3 üncü Dairenin de; 21/6/1966 tarih ve 1966/608-612 sayılı 
kararlarında; maddenin amir hükmü karşısında hükmün tefhimini mü
teakip verilen temyiz dilekçe ve beyanında temyiz sebepleri gösterilmiş 
olsa bile, gerekçeli hükmün her halde tebliğ edilmesi lâzım geldiği görüşü 
kabul edilmek suretiyle, 353 sayılı As. Yrg. Us. K. nun 215 inci maddesi 
2 nci fıkrasının yorum ve uygulanması hususunda daire kararlan arasında 
beliren aykırılığın içtihadları birleştirme yolu ile giderilmesi istenmiş ve 
bu istem 3 üncü Daire Başkanınca da benimsenerek mevcut aykırılığın 2 
ve 3 üncü Daire kararlarındaki görüş ve düşünce istikametinde çözümlen
mesi istenilmiştir. 

İnceleme : 22/1/1969 tarihinde toplanan As. Yargıtay İçtihadları 
Birleştirme Kurulunda; As. Yargıtay Dairelerinin konu ile ilgili kararlan 
ile kanun hükümleri okunup incelendikten, Raportöı Üyenin açıklamaları 
dinlendikten sonra, konu ve uygulama itibariyle benzer olayları kapsayan 
daire kararları arasında aykırılık bulunduğuna oybirliğiyle karar verilip 
işin esası görüşüldü; 

GEREKÇE : Yapılan inceleme ve müzakere sonunda G. D. : 
353 sayılı As. Yrg. Us. K. nun 215 inci maddesinin 2 nci fıkrası; 

(Hüküm, temyiz eden tarafa gerekçesi ile tebliğ edilmemiş ise, temyiz 
olunduğunu mahkemenin öğrenmesinden itibaren bir hafta içinde tebliğ 
edilir.) hükmünü ihtiva etmektedir. Gerek bu madde ile ilgili Hükümet 
tasarısında ve gerekse bu maddenin muadili bulunan C. M. Us. K. nun 312 
nci maddesinde hükmün gerekçesi ile birlikte tebliği keyfiyeti; gerekçenin 
tefhim edilmemesi şartına bağlı kılınmış olduğu halde, M. Meclisi Geçici 
Komisyonunda tefhim kâfi görülmeyerek, tebliğ şeklinde değiştirilmiş ve 
hatta Hükümet teklifindeki; (Hüküm gerekçesiyle tefhim olunsa bile talep 
üzerine bir sureti ilgililere verilir.) şeklindeki son fıkra dahi, gerekçeli 
kararın bir hafta içinde tebliğ edileceğini amir bulunan 2 nci fıkranın 1 inci 
cümlesi karşında haşiv olarak kabul edilerek metinden çıkarılmıştır. «M. 
M. Tutanak Dergisi 22/10/1963 tarih, Cilt: 22, Sahife 496» 

Gerçekten de; tefhimin, gerekçe münderecatına vukufu, tam manası 
ile sağlayacağı da iddia edilemez. Oysa, bu maddenin vaz'ının temyiz eden
leri tatmin ve gerekçeyi karşılama imkân ve fırsatım sağlamak maksadına 
matuf bulunduğunda şüphe ve tereddüt bulunmamaktadır. 

Her ne kadar; istemin, temyiz sebeplerini de ihtiva edip etmemesi 
hususunda, maddede bir kayıt ve sarahat mevcut olmamakla beraber, 212 
nci maddede, temyiz sebeplerinin bildirilip bildirilmemesi hususu istemde 
bulunanın arzu ve isteğine terkedilmek suretiyle temyiz şartları meyanında 
sayılmamış, buna mukabil, sözü geçen 215 inci maddede, gerekçeli hükmün 
her halde tebliği şart koşularak istemin, temyiz sebeplerini ihtiva edip 
etmemesi hususunda bir tefrik de yapılmamış olduğuna, esasen, bu tarz 
kabul; maddenin vaz'ı maksadına olduğu kadar, gerekçeyi dava münasebe
tinin teminatı sayan Anayasa'nın 135 inci maddesine de uygun bulundu
ğuna göre; her ne suretle olursa olsun temyiz isteminde bulunana gerek
çeli hükmün her halde tebliği zorunlu görülmüştür. 

SONUÇ : Hüküm, gerekçesiyle birlikte tefhim edilmiş ve temyiz 
dilekçe ve beyanında temyiz sebepleri de gösterilmiş olsa bile, temyiz 
isteminde bulunana, her halde gerekçeli hükmün tebliğ edilmesi lâzım gel
diğine ve daire kararlan arasındaki aykırılığın bu surede giderilmesine 
22/1/1969 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 

as No : 1969/3 ÖZETİ : As. Ceza Kanununun 91 İnci mad-
Karar No: 1969/1 desinin 2 No. lu fıkrasındaki (Beş seneden 

aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir.) 
hükmündeki hapis cezasının azami haddi, 
T. C. K. nun 15 inci maddesi muvacehesinde 
20 senedir. 

KONU . As. Ceza Kanunun 91/2 nci maddesinin; ( taarruz veya 
taarruza teşebbüs, silâhlı veya bir hizmet esnasında veya toplu asker kar
şısında veyahut silâh ve tehlikeli bir aletle yapılmış ise 5 seneden 
aşağı olmamak üzere suçluya hapis cezası verilir.) hükmündeki hapis ceza
sının; T. C. K. nun 15/2 nci maddesinin; (... Kanunda açıklanmayan hal
lerde hapis cezasının yukarı haddi 5 senedir.) şeklindeki hükmü karşısında; 
asgarî ve azamî haddi 5 sene olan sabit karekterde bir ceza olduğu, bu 
itibarla da sözü geçen maddenin ikinci fıkrasının ağır cezalı mevaddan 
sayılamıyacağı; As. Yargıtay Genel Kurulunun 20/7/1962 tarih ve 62/1878 
sayılı karan ile içtihad edilmiş ve bugüne kadar yapılan uygulamada bu 
yolda bulunmuş iken, As. Yargıtay Daireler Kurulunun 5/4/1968 tarih ve 
68/33-33 sayılı kararında; maddede yazılı hapis cezasının asgarî haddinin 
T. C. K. nun 15 inci maddesindeki 5 senelik özel tavam, azamî haddinin de 
20 senelik genel tavanı kapsadığı kabul edilmek suretiyle maddenin yorum 
ve uygulanmasında geniş ölçüde içtihat aykırılığı yaratılmış bulunduğun
dan bahisle, mevcut aykırılığın Genel Kurulu kararındaki görüş ve dü
şünce istikametinde çözümlenmesi As. Yargıtay Başsavcılığınca istenmiştir. 

İNCELEME: 8/1/1969 tarihinde toplanan As. Yargıtay İçtihatları, 
Birleştirme Kurulunda; As. Yargıtay Genel Kurulu ile Daireler Kurulu
nun konu ile ilgili kararları, kanun hükümleri, okunup incelendikten, 
raportör üyenin açıklamaları dinlendikten sonra; konu ve uygulama itibariyle benzer olayları kapsayan bu iki karar arasında içtihat aykırılığı 
bulunduğuna oybirliğiyle karar verilip işin esası görüşüldü. 

GEREKÇE : Yapılan inceleme ve müzakere sonunda G. D.: 
T. C. K. nun 15/2 nci maddesine göre; kanunda açıklanmayan hal

lerde hapis cezasının yukarı haddinin 5 sene olduğunda şüphe ve tereddüt 
bulunmamakla beraber, maddenin; (Ceza Kanunun 141, 151/1, 227, 233, 
254, 373 son fıkra, 375, 405, 406, 415, 416, 435/1, 2 ve 512 nci maddelerinde 
yazılı hapis cezalarının yukarı hadlerinin gösterilmemesi bu cezaların kaide 
icabınca 20 seneye kadar uzatılmak imkânına vücut vermiş ve bu yüzden 
bunları istilzam eden cürümlerin muhakemesi ağır ceza mahkemelerini 
işgal etmekte bulunmuştur. Halbuki; bu cürümlerden hiç birinin ağır 
cürüm telâkkisine mahiyetleri mütahammil olmadığı gibi kanun vazıı'nın 
maksadı da müsait bulunmadığından bunlarında yüksek hadleri 5 sene ile 
tahdit olunması maslahat icabından görülmüştür. 1933 tarih ve 262 sayılı 
T B. M. M. Zabıt Ceridesi sahife : 5) şeklindeki tadil gerekçesi muvace
hesinde; bu kayıt ve şartın vasıf ve mahiyeti itibariyle ağır cürüm nite
liğinde olmayan ve taban cezası 5 seneden az bulunan Ceza Kanunu mad
delerini kapsadığı her türlü izahtan varestedir. 

Nitekim; madde gerekçesinde yazılı kanun maddelerindeki suçların 
hiç biri vasıf ve mahiyet itibariyle ağır cürüm niteliğinde bulunmadığı 
gibi asgarî ceza hadleri de 5 seneden az hapis cezasını ihtiva etmektedir. 
Halbuki; As. C. K. nun, askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar faslında yer 
alan 91 inci maddesi; amir ve mafevke taarruz haUerinin icra şekli ile 
netice ve etkilerini 4 fıkra halinde bünyesinde toplamış, bunlardan 1 inci 
fıkrada sadece amir ve mafevke mücerret taarruza teşebbüs hali; 2 nci ve 
sonraki fıkralarda ise, taarruz yahut taarruza teşebbüsün vasıflı halleri 
zikredilerek fiüin teşebbüs haline dahi, 2 nci fıkrada 5 seneden aşağı olma
mak üzere hapis, 3 üncü fıkrada ise; ölüm, az vahim hallerde de 15 sene
den aşağı olmamak üzere hapis yahut ağır hapis cezası verilmesi öngörül
müş bulunduğuna göre; silâhlı veya hizmet esnasında veya toplu asker 
karşısında veyahut silâh ve tehlikeli bir aleÜe yapılmış olması hallerini 
kapsayan amire ve mafevke taarruz fiillerinin ağır cürüm olarak kabulünde 
şüphe ve tereddüt bulunmamaktadır. 

Kaldı ki; işleniş şekli ve neticeleri itibariyle değişik vasıf ve karek
terde bulunan bu fiillerin sabit bir ceza üe cezalandırılması, ne kanun 
koyucunun; ( 5 seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası ,verüir ) 
şeklindeki hareket ve seyyaliyet ifade eden açık maksat ve beyanına ve 
ne de cezaların ferdileştirilmesi prensibine uygun düşemeyeceği gibi bu 
tarz kabul, hâkime takdir hakkı tanımayan sabit ceza sistemini terkederek 
mütefavit (Ayrımlı) cezalar sistemini kabul eden T. C. K. nun sistemi ile 
de bağdaştırılamaz. 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplere göre; As. C. K. mm 91/2 nci 
maddesinin ( taarruz veya taarruza teşebbüs silâhlı veya bir hizmet 
esnasında veya toplu asker karşısında veyahut silâh ve tehlikeli bir aletle 
yapılmış ise 5 seneden .... aşağı olmamak üzere suçluya hapis cezası veri
lir) hükmündeki hapis cezasının; asgarî haddinin T. C. K. nun 15 inci 
maddesinde yazılı 5 senelik özel tavam, azamî haddinin de 20 senelik genel 
tavam kapsamakta olduğunun kabulüne ve mevcut içtihat aykırılığının bu 
suretle giderilmesine 8/1/1969 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 

nun vasfa, usule, maddî hatalara ve bozma neticesi ilk hükmün var sa-
yılamıyacağı hallere teşmil edilemiyeceğlne; 

raportör üyenin açıklamaları dinlendikten sonra; konu ve uygulama itiba
riyle benzer olayları kapsayan bu iki karar arasında içtihat aykırılığı 
bulunduğuna oybirliğiyle karar verilip işin esası görüşüldü. 
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Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 

E. No : 1967/487 
K. No : 1968/429 
Hüküm uyuşmazlığının giderilmesini isteyen davacı : Köy İşleri 

Bakanlığı adma İstanbul Muhakemat Müdürlüğü vekili Avukat M. Sa-
vaşer. 

DavaU : Muzaffer Kula Kâğıthane Alibeyköy Caddesi Çiçekli Sokak 
No. 30 istanbul. 

Vekili : Avukat F. Sezai Yılmazalp Divanyolu Hacı Tahsinbey So
kak 5-2 Orhan Tahsinbey Han Kat 1/2 istanbul. 

Olay : 4753 sayıh Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu uyarınca Mu
zaffer Kula'ya 1955 yılında temliki yapılan Beyoğlu Tapu Sicil Muhafız
lığında cüt 251, sahife 61, ve 189 sıra numarasına kayıtlı 2 pafta, 13 
ada, 29 parsel numaralı 1600 metrekarelik yerin Muzaffer Kula tarafın
dan üst üste üç yıl özürsüz olarak işlenmediğinin ilgili kuruluşlarca sap
tanarak, anılan yasanın 57 nci maddesi uyarınca tapu kaydının Hazine 
adma çevrilmesi için istanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıl
mıştır. 

Adli yargı kararı : 4753 sayılı Kanuna göre kendisine toprak veri
len davalı Muzaffer Kula'nm bu topraklan yasaca benimsenen bir özrü 
bulunmamaksızm üç yıl üst üste işlememiş olması nedeniyle tapu kaydı
nın Hazine adına düzeltilmesini isteyen idarenin bu konuda istanbul 10. 
Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı dava sonunda, sözü edilen mah
kemece 26/4/1961 gün ve 1961/280 sayı ile sonuç olarak «4753 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesine göre keyfiyetin evvelemirde Ziraat Vekaletince 
tetkik edilerek, belli edilmesi ve muhtaç çiftçi aleyhine verilecek kararın 
kesinleşmesi lâzım gelmesine binaen davanın reddine» karar verilmiştir. 
Bu karar, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. 

İdarî yargı karan : Muzaffer Kula hakkında Köy İşleri Bakanlı
ğınca alman 11/6/1965 gün ve 3121-31-32-02618 sayılı işlem, bu işlemin 
iptali istemiyle Danıştay'da açılan dava sonunda, Sekizinci Dairenin 
15/6/1966 gün ve E. 1965/2118 - K. 1966/2036 sayıh karariyle aşağıda 
yazılı gerekçelerle iptal edilmiştir : «4753 sayıh Kanunun 57 nci maddesi, 
sahibi tarafından işletılmeyerek terkedilen ve ortakçılıkla veyahut özür
süz olarak kira ile işletilen taşınmaz mallann diğer ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmak üzere geri verilmesini istemek hakkım Bakanlığa, kanundaki 
unsurların mevcut olup olmadığını incelemek suretiyle arazinin geri alın
masına ve tapu kayıtlannın iptal ve tashihine karar verme yetkisini ise 
mahkemeye tanımıştır. O halde gerek Bakanlığının gerekse valiliğin ta
punun iptaline karar verme yetkileri yoktur... Kararda yasaya aykırılık 
açık bulunduğundan iptaline» 

İnceleme : Yukarıda açıklanan durum karşısında idarenin 4753 sa
yılı yasanın 7 nci maddesine göre gereken kararı vermeksizin tapu iptal 
davası açamıyacağı yolundaki adlî yargı karariyle toplanan delillerin 
toprağın geri alınmasını haklı göstermesi halinde bunun, idarece mah
kemeden istenmesi gerektiği yolunda Danıştay'ca verilen karar arasmda 
bir hüküm uyuşmazlığı ortaya çıkmış ve Köy İşleri Bakanlığı ile istan
bul Muhakemat Müdürlüğü «Hazinenin 4753 sayılı Kanunun 57 nci mad
desinde kabul edilen dava hakkının kullanılmasının mümkün olmadığı» 
gerekçesiyle bu hüküm uyuşmazlığının giderilmesi için mahkememize 
başvurmuşlardır. 

Mahkememize verilen dava dilekçesinin davalıya tebliği üzerine da
valı adına vekili Avukat S. Yılmazalp Mahkememize verdiği 4/12/1967 
günlü karşılık yazısında, adlî mahkeme karariyle Danıştay kararının 
yıllarca önce verilmiş bulunmaları nedeniyle olayda zamanaşımı süresi
nin geçmiş olduğunu ve bundan ötürü isteğin reddi gerektiğini, Danış
tay'ın tutanağın yetkisiz kişilerce tutulmuş olması yönünden iptal karan 
verdiğini bu durumun ise adliye mahkemesinin işin esasını inceleyip ka
rar vermesine engel olmadığını ve bu yüzden ortada hüküm uyuşmazlığı 
dahi bulunmadığım ileri sürerek davanın reddini istemiştir. 

Mahkememizin 30/3/1968 günlü oturumunda ortada bir hüküm 
uyuşmazlığının bulunduğuna oybirliğiyle karar verilmiştir. Gerçekten adlî 
yargı karannda, davacı idarenin toprağı geri alma davası açabilmesi 
için, önce idarî bir geri alma kararı verilmesi ve bu kararm toprak sahi
bine bildirilmesi ve toprak sahibinin idarî dava yoluna gitmesi süresini 
beklemesi ve idarî kararın kesinleşmesi gerektiği ilkesi benimsenmiştir; 
ancak adlî mahkemenin görüşüne uyularak idarece adlî kararda belirti
len ön koşulun gerçekleştirilmesi yolunda verilen idarî karar, bu yolda 

bir idarî kararm verilmesi gerekmediğinden ve yasa, idarenin herhangi 
bir kuruluşuna böyle bir karar verme yetkisi tanımış olmadığından do
layı Danıştay'ca iptal edilmiştir ve böylece davacı için geri alma dava
sında adlî yargının aradığı koşulu gerçekleştirme olanağı kalmamıştır, 
başka deyimle, adlî yargıda dava açılacak hakkın yerme, getirilmesi yolu 
bu davada kapanmıştır. 

Buna göre bu davada 4788 sayılı yasanın 19 uncu maddesinde yazılı 
hüküm uyuşmazlığı durumu ortaya çıkmıştır ve davalı vekilinin bu yöne 
ilişkin itirazı yersizdir. 

30/11/1968 günlü oturumda Başkan Recai Seçkin, Üye Feridun Mü-
derrisoğlu, Sait Koksal, Semahat Tüzün, Mesut Akan, ibrahim Koloğlu 
ile Kâzım Yenice'nin katıldıkları kurulda dosya özetini kapsayan rapor
lar okunduktan, Başkanun Sözcüsü Vecihi Tönük'ün sonuç olarak dava
nın kabulü gerekeceği yolundaki düşüncesi dinlendikten soma gereği gö
rüşüldü : 

Fiilî durum : Muzaffer Kula'ya 7/3/1955 gününde temliki yapılan 
2 pafta, 13 ada, 29 parsel sayılı 1600 metrekarelik yerin üst üste üç yıl 
işlenmediği, 18/5/1960 günü istanbul Asliye 10 uncu Hukuk Mahkeme
since dinlenen tanıkların sözlerini doğrulayan ve yapılan keşif sonunda 
düzenlenen bilirkişi raporundan anlaşılmış ve davalı bunu yalanlayacak 
nitelikte geçerli bir delil ortaya koymuş değildir. 

Gerekçe : 1 — 4753 sayılı yasanın 57 nci maddesinde «bu kanunla 
verilen arazi sahibi tarafından işletılmeyerek terkedilip veya ortakçılıkla 
veyahut özürsüz olarak kira ile işletilirse Tarım Bakanlığının bu kanun 
gereğince ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gayrımenkullerin geri ve
rilmesini ve tapu kaydının silinerek Hazine adma değiştirilmesini mahke
meden istemeye hakkı vardır. Bu işlerde basit muhakeme usulü uygula
nır.» hükmü yer almış bulunmaktadır. Bu madde dava açmadan önce 
idarenin durumu inceleyerek toprağın geri almasına karar verilmesini 
öngörmüş bulunmadığına göre Bakanlığın bu yolda bir karar verilmesine 
ve onu davalıya bildirmesine ihtiyaç bulunmadığı anlaşılmaktadır. Her 
nekadar yasanın 7 nci maddesinde (Bu kanunda arazi işletilmesinden 
maksat, türlü kültür arazisinin boş bırakılmayıp tabiî ve mahallî şartlara 
göre ekim, dikim, bakım, yetiştirme yollan ile nebat, hayvan veya hay
van mahsulleri istihsali suretiyle değerlendirilmesidir. Dinlendirme, na
das, askerlik ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi makbul bir özür ol
maksızın üst üste üç yıl birinci fıkra hükmüne göre değerlendirmeyen 
arazi işlemiyor sayılır. Arazinin işlenip işlenmediğinin Tarım Bakanlığı 
belli eder. Bu karar karşı arazi sahibinin Bakanlığa itiraz veya idarî 
kaza mercilerine dava hakkı mahfuzdur.) hükmü yazılı ve bu hüküm 
yasanın genel hükümler bölümünde yer almış bulunmakta ise de 57 nci 
maddedeki özel hüküm karşısmda bu genel nitelikleri hükmün uygulan
ması düşünülemez. Bir yandan 57 nci maddenin kesin yazılışı, geri alma 
hakkının doğması için gerçekleşmesi aranan şartm yani toprağı bırakıp 
gitme, işlemekten kaçınma koşulunun gerçekleşmiş olduğunu adliye 
mahkemesinin arayacağını göstermektedir. Buna göre, bu yasa hükmün
ce bir kimseye verilmiş bulunan toprağm işletilmemekte olduğunu karara 
bağlamak yetkisini yasa, Bakanlığa tanımış değildir, öte yandan, bir an 
için bunun tersi düşünülse, Bakanlığın kararma karşı idari yargıya gidi
leceğinden idarî yargının idarî kararı hukuka uygun görmesi halinde ida
renin açacağı geri alma davasmda adliye mahkemesinin tapu kaydının 
idare adma değiştirilmesine karar vermekten başka bir işi olmayacak 
demektir ki yasa koyucunun böyle anlamsız bir yol benimseyeceği ileri 
sürülemez; çünkü, sözü edilen 57 nci maddeye dayanan hakkın temeli ve 
tök doğum şartı toprağm işletılmememisıdir. Adliye mahkemesi bunu da 
inceleyemiyecek ise onun önünde dava açılmasının bir anlamı olamaz. Şu 
yönde belirtilmelidir ki yasanın 7 nci maddesinde öngörülen toprağın iş-
letilmediğinin Bakanlıkça saptanması kararı, işletilmeyen toprakların 
kamulaştırılmasını, yasanın 14 üncü maddesinin D bendi uyarınca, sağ
lamak için gereklidir. Yukanda (Fiilî durum) başlığı altmda sözü edi
len mahkeme dosyasında mevcut deliller, davalı Muzaffer Kula'ya veri
len yerlerin kendisi tarafından üç yıl üst üste ve yasaca tanınan özrü 
bulunmaksızın işlenmediği ve 4753 sayılı yasanın 57 nci maddesindeki 
toprağın geri alınması için gerekli şartların yerine geldiği kanisim ver
mektedir. O halde, dava konusu yerin davalı adma olan tapu kaydının 
davacı adına düzeltümeslne karar verilmelidir. 

2 — Aynî haklar alanında hak düşüren zamanaşımının uygulama 
yeri yoktur; gerçekten Hazinenin geri alma davası, hukuki nitelikçe ye-
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nilık doğuran bir dava olmayıp davadan önce gerçekleşmiş bir hukukî 
durumu ortaya çıkaran ve Medeni Yasanın 933 ve 934 üncü maddelerinin 
kapsamına giren bir tapu kaydıran düzeltilmesi davasıdır. Kaldı ki, borç 
ve alacak Uişkisiyle hiç bir ilgisi bulunmayan bu dava, yenilik doğuran 
bir dava sayılsa bile, yine Borçlar Yasasının 125 inci maddesindeki za
manaşımına bağlı olmaz; zira sözü edilen maddedeki hak düşüren zaman
aşımı, borçlar hukuku alanı için öngörülmüş bulunduğundan, aynî haklar 
alanı bunun kapsamı dışında kalır. Bu nedenle davalı vekilinin zamana
şımı savunması yersizdir. Yargılama giderleri için bir istemde bulunmuş 
değildir; 4788 sayılı Yasanın 20 nci maddesi uyarınca Mahkememizce hü
küm uyuşmazlıklarında Danıştay'da uygulanan yargılama usulünün uy
gulanacağına ve 521 sayılı Danıştay Yasasının 103 üncü maddesi hük
münce dava giderlerinin ancak istek üzerine hüküm altına alınabileceğine 
göre burada giderler konusunda hüküm vermeye yer yoktur. 

3 — 4788 sayılı Yasanın 26 nci maddesinde görev uyuşmazlıklarına 
ilişkin kararlardan harç alınmayacağı yazılıdır; ancak buna dayanılarak 
hüküm uyuşmazlıklarında harç alınbileceği sonucu çıkarılamaz; çünkü 
Anayasa'nın 61 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince vergi, harç ve 
resimlerle benzeri malî yükümler, yalnız kanunla, başka deyimle kanu
nun açık hükmü ile konulabilir, oysa 492 sayılı ve 2/7/1964 günlü Harçlar 
Kanununun hükümleri arasında ve yargı işlemlerinden alınacak harçları 
gösteren (1) sayılı tarifesinde Mahkememizce hüküm uyuşmazlıklarından 
almacak harcı gösteren bir hüküm yoktur. Buna göre bu karardan harç 
alınmayacaktır. Kaldı ki bu karar 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Yasası gereğince resmî bir yer olan Mahkememizce yapılan bir işlemdir 
ve sözü edilen yasanın 61 inci maddesi gereğince bundan hiç bir harç, 
resim veya vergi almmaz, 

Sonuç : Dava konusu olan ve bu kararın «olay» bölümünde göste
rilmiş bulunan taşınmaz malın davalı adına olan tapu kaydının Hazine 
adma düzeltilmesine, harç ile dava giderleri konusunda karar verilmesine 
yer olmadığına 30/11/1968 de kesin olarak oybirliğiyle karar verüdi. 

Başkan 
Recai Seçkin 

Üye 
Feridun Müderrisoğlu 

Üye 
Sait Koksa l 

Üye 
Semahat Tüzün 

Üye 
Mesut A k a n 

Üye 
Muzaffer Kutman 

Üye 
Kâzım Yenice 

E. No : 1968/148 
K. No : 1969/7 

ÖZET : Adlî mahkemelerin kararları arasın
daki uyuşmazlığın giderilmesinin Uyuşmazlık 
Mahkemesinin görevi dışında bulunduğuna iliş
kin Uyuşmazlık Mahkemesi Karan. 

Avukat Hayri Tosunoğlu tarafından Uyuşmazlık Mahkemesine gön
derilen dilekçe İle ilişiği dosyanın Raportör Ahmet Naci Ekşioğlu'nun 
incelemesi sonucunda düzenlenen rapor ve ekleri Kurulumuzca okunduk
tan sonra gereği düşünüldü : Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda 24/2/1965 
gününde yapılan duruşmadan sonra verilen karann geç yazılmasından 
dolayı Yargıtay Başkanı îmran öktem'in tazminata hükmedilmesi hak
kında Hayri Tosunoğlu tarafından açılan davanın reddine ilişkin Ankara 
Asliye 3 üncü Hukuk Mahkemesince verilen 17/11/1967 gün ve 763 sa
yılı kararın süresi içerisinde yapılan temyiz isteği üzerine Yargıtay 4 
üncü Hukuk Dairesince 18/1/1968 günlü esas 1968/111 ve karar 1968/682 
sayılı ilâmiyle onanmıştır. Aynı dava, 7/11/1968 gün ve 6837 kayıt no-
suyla Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna açılmış, bu kez Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulunun 20/11/1968 günlü esas 1968/772 ve karar 1968/768 
sayılı karariyle reddedilmiştir. Başvuranın bu olay nedeniyle Yargıtay 
Hukuk Genel Kuruluyla, Ankara Asliye 3 üncü Hukuk Mahkemesinin 
aynı konuda vermiş bulunduğu kararlardan dolayı ortaya çıkan uyuş
mazlığın giderilmesine ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşuna ilişkin 4788 sayılı Yasanın 
1 inci maddesine göre Uyuşmazlık Mahkemesi, ancak genel mahkemeler, 
idarî ve askerlik yargı yerleri arasında hukuk işlerinden doğan görev ve 
hüküm uyuşmazlıklarının giderilmesi işlerini inceleyip kesin karara bağ
lar. Kaldık! Anayasa'nın 142 nci maddesi uyarınca da Uyuşmazlık Mah
kemesi, ancak adlî, idarî ve askerî yargı yerleri arasındaki uyuşmazhk-
lan çözümlemekle görevli kılınmıştır. 

Olayda ise başka türden mahkemeler arasında ortaya çıkmış bir 
görev ya da hüküm uyuşmazlığı söz konusu olmayıp iki adlî mahkeme
nin aynı konuda ve anlamda verdiği iki karar arasında bir uyuşmazlığın 

bulunduğu ileri sürülmektedir ki bu sorunun çözümü, Mahkememize sözü 
edüen yasa hükmüyle verilmiş görevlerin dışındadır; imdi dilekçenin gö
revsizlikten ötürü reddi gerekir. 

Sonuç : DUekçenin reddine 15/2/1969 da kesin olarak oybirliğiyle 
karar verildi. 

Başkan 
Recai Seçkin 

Üye 
M. A k a n 

Üye 
Müderrisoğlu 

Üye 
/. Koloğlu 

Üye 
Y. Kişioğlu 

Üye 
8. Tüzün 

Üye 
A. Boyactoğlu 

E. No 
K. No 

1968/139 
1968/426 

ÖZET: Uyuşmazlık Mahkemesine işin götü
rülmesini sağlamak üzere yapılacak başvurma 
veya istemlerde adlî ara verme dolayısiyle süre
lerin işlememesi hükümlerinin uygulama yeri 
bulunmadığından istemin reddine ilişkin Uyuş
mazlık Mahkemesi Karan. 

Davacı : Bilâl, Fatma ve Fikriye Bozkurt 
Vekili : Av. Mustafa K. Çolakoğlu 
Davalılar: 1 — Millî Savunma Bakanlığı 

2 — Ahmet Zor 
Olay : Davacılar vekilince davalı Millî Savunma Bakanlığı Ue Ah

met Zor'a karşı Ankara Asliye 12 nci Hukuk Mahkemesinde ölüm yüzün
den maddî ve manevî tazminat istemiyle açılan davanın görülmesi sıra
sında davalı Bakanlık vekilince ileri sürülen görev itirazmın mahke
mece reddedilmesi üzerine Millî Savunma Bakanının dileği Ue görev ko
nusunun incelenmesi Başkanunsözcülüğünce istenilmiştir. 

İnceleme ve gerekçe : Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanı Recai 
Seçkin ve Üye Feridun Müderrisoğlu, Sait Koksal, Semahat Tüzün, Me
sut Akan, ibrahim Koloğlu, Ahmet Boyacıoğlu'nun katıldığı 16/11/1968 
günlü oturumda dosya Raportörü Yargıtay Üye Yardımcısı Fikri Bağ-
datlıoğlu tarafından hazırlanan raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan 
ve Başkanunsözcüsü Vecihi Tönük'ün davada idarî yargının görevli olduğu 
yollu düşüncesi dinlendikten sonra gereği düşünüldü : 

Davalı Bakanlık vekili 11/7/1968 günlü oturumda görev itirazının 
Uyuşmazlık Mahkemesine götürüleceğini ileri sürerek süre İsteminde 
bulunmuşsa da; mahkemece, görev konusu Yargıtayca çözümlenmiş bu
lunduğu cihetle davalı vekiline süre verilmesine yer olmadığına karar ve
rilmiş olup Millî Savunma Bakam 29/7/1968 günlü dilekçe ile Başkanun-
sözcülüğüne başvurarak uyuşmazlığın idarî yargı yerinde görülmesi 
gerektiğinden görev konusunun Uyuşmazlık Mahkemesine getirilmesini 
istemiş ve Başkanunsözcüsü de davanın İdari yargı yerinde çözümlen
mesi gerektiği cihetle görev konusunun yüksek mahkemece incelenerek 
karara bağlanmasını istemiştir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kurulması hakkındaki 4788 sayılı Ka
nunun 8 İnci maddesi ve 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, gö
rev konusunun Uyuşmazlık Mahkemesince incelenmesini isteyen Bakan 
ve Valinin kararın verildiği tarihten başlamak üzere on beş gün İçinde 
dava dilekçesinin ve cevap lâyihasının birer örneği ile mahkemenin görev 
karannın bir örneğini, davanın idarî yargı yerleri tarafından çözülme
sini gerekli kılan nedenleri göstererek Danıştay Başkanunsözcüsüne 
göndermesi zorunludur. Olayda Yasanın süreye ilişkin bu özel hükmü 
karşısında genel hükümleri kapsayan 1086 sayılı Hukuk Usulü Yasasının 
adlî aravermeye ilişkin 175 ve sonraki hükümleri uygulanamaz, özel 
Yasanın bu açık hükmüne rağmen ve mahkemece 11/7/1968 günlü otu
rumda verilen görevlilik kararından 15 günlük kanunî süre geçtikten 
sonra 29/7/1968 günü Bakan tarafından görev konusunun Uyuşmazlık 
Mahkemesince incelenmesi için Başkanunsözcülüğüne baş vurulduğu an
laşılmıştır. Uyuşmazlık Mahkemesine işin getirilmesini sağlamak üzere 
yapılacak başvurma veya istemlerde adlî araverme dolayısiyle süre is
lememesi hükümlerinin uygulama yeri bulunmadığından ötürü süre aşımı 
nedeniyle istem reddedilmelidir. 

Sonuç : İstemin reddine 16/11/1968 gününde kesin olarak oybirliğiyle 
karar verildi. 

Başkan 
R. Seçkin 

Üye 
M . A k a n 

Üye 
F. Müderrisoğlu 

Üye 
/. Koloğlu 

Üye 
S. Koksa l 

Üye 
8. Tüzün 

Üye 
A . Boyamoğlu 
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İ L A N L A R 
Adalet Bakanağından: 

K A R A R 
19 Mart 1968 tarih ve 12852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren «Adalet Bakanlığı Yayın ve ve Eser Satın Alma Yönetme
liği» nin geçici maddesi delaletiyle 9 uncu maddesi gereğince, Bakanlık 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün de iştiraki üe toplanan Encümeni
miz aşağıdaki hususlarda ittifakla prensip kararma varmıştır. 

1 Bakanlık, Eserleri, üzerinde yazılı olan fiyatın % 20 eksiğine 
satın alır. 

2 Bakanlıkça yayımlanacak eserlerden ve Adalet Dergisinde yer 
alacak yazılardan ilmî inceleme niteliğinde olanlarm müellifine basılmış ve 
her sahife için 25, mütercimine 20, tenkit, tahlü, kronik ve derleme gibi 
yazıların müellifine 15 lira ücret ödenir. 

3 Eserinin Bakanlıkça satın alınmasını isteyen kimsenin eserin 
eksiksiz ve okunaklı iki nüshasını düekçesine eklemesi lâzımdır. Bu nüsha
lar, eser satın alınırsa, satın alman miktardan tenzil edüir, aksi takdirde 
sahibine iade olunur. 

4 Eserinin Bakanlıkça kitap veya broşür halinde yayımlanma sim 
isteyen kimse, eserin metninin daktüo ile yazılmış temiz ve okunaklı iki 
nüshasını düekçesine ekler. 

Bu eserlerin telif veya tercüme hakkı Bakanlığa devrolunur; matbaa 
tashihleri müellif veya mütercim tarafından yapılır ve eserden basılan 
nüshaların yüzde üçü (50 adedi geçmemek kaydiyle) Bakanlıkça ücretsiz 
olarak müellif veya mütercime verilir. 

Yayımlanmaları Adalet Teşkilâtına mensup daire ve mercilerce talep 
edilen eserlerin matbaa tashihleri, Yayın Müdürlüğünce yapılır. 

Yayımlanmayan eserin metinleri ,eser sahibi tarafından Bakanlıktan 
geri istenebüir. Posta üe iade halinde posta masrafı eser sahibine attir. 

5 Eserin Adalet Dergisinde yayımlanmasını isteyen kimsenin, 
eserin daktüo üe yazılmış temiz ve okunaklı bir metni dilekçesine ekle
mesi lâzımdır. 

Eser sahibinin, yazının öncelikle yayımlanmasını arzu ediyorsa bunun 
sebebini, matbaa tashihlerini bizzat yapıp yapmayacağını ve yazının ayrı 
basışım talep edip etmediğini dilekçesinde belirtmesi gerekir. 

Adalet Dergisinde yayımlanacak yazdarın, satırları normal aralıklı 
15 daktüo sahifesinden fazla olmaması lâzımdır. 15 sahifeden daha fazla 
olan yazıların yayımlanması Bakanlık Müdürler Encünıeıünin kararma 
bağlıdır. 

Dergide yer alacak yazıların başında imkân nispetinde bir plan ve 
genel bibliyografya bulunması ve atıfların dip notu halinde yapılması 
gereklidir. 

Dergide yayımlanmayan yazılar, yazı .sahibi tarafından Bakanlıktan 
geri istenebilir. Posta ile iade halinde posta masrafı yazı sahibine aittir. 

6 — Adalet Dergisinin beher sayısı en çok 6 forma hacimde yayım
lanır. 

7 — Resmî Kararlar Dergisinde yayımlanmak üzere Bakanlığa tevdi 
edüen kararların, bu derginin şekline uygun olarak başlıklı ve özeüi şe-
küde yazılmış olmaları lâzımdır. 

8 — Bakanlık Kütüphanesi için satın alınması faydalı görülen yerli 
ve yabancı eserlerin isimleri Bakanlığın ügüi Dairesince liste halinde 
Yayın Müdürlüğüne tevdi edilir. 

Yaym Müdürlüğü, Kütüphane için alınması gereken eserlerin genel 
listesini, kendi teklifleri üe birlikte, hazırlıyarak satın alınmaları için Ba
kanlık Makamının onayına arzeder. 

9 — Yönetmeliğin 7 nci maddesinde gösterilen hallerde Yaym Mü
dürlüğü yayımlama veya satın alma keyfiyetini doğrudan doğruya Ba
kanlık Makamının onayma arzeder, gereğini yapar. 

10 — Bakanlıkça yayımlanacak veya satm alınacak eserlerin nüsha 
sayısı varsa Genel Müdürlükler mütalaaları gözönünde tutulmak sure
tiyle Bakanlık Makamının onayı üe tespit edüir. 

11 — Bu karar Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten 1/1/1970 tari
hine kadar geçerlidir. 

Erbaa Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/624 
Erbaa'nın Gündoğdu Mahallesinden Mehmet kızı Naciye Dündar 

tarafından Batı Mah, den Dursun oğlu Ömer Dündar aleyhine açmış 
olduğu boşanma davasının yapılan duruşmasında: 

Davalının ikametgâhı meçhul bulunması hasebiyle gıyap kara
rının ilânen tebliğine ve duruşmanın 31/3/1969 günü saat 9 a bırakıl
masına karar verilmiştir. Adı geçene gıyap karan yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

2141 

Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: 

1966/384 
İzmit Çınarlı Köyünden Celâlettin Korkmaz vekili Uğurhan öztü-

re tarafından Hazinei Maliye aleyhine açılan Çınarlı Köyü 17 pafta 
876 parsel sayılı gayrimenkulun Hazine adına kayıtlı tapu kaydının ip
tali ile yanlış yapılmış tespit gereğince davacı adına tesciline karar 
verilmesi hakkındaki dava Ue ilgili şahısların itirazları varsa 3 ay 
içinde ellerindeki belgelerle mahkemeye müracaatları ilân olunur. 

2143 

1968/364 
İzmit Ceza Evi Arkası Yeni Mahalle Son Geçit Kemer Köprü 

85 No. da ikamet eden davacı Kıymet Yargı tarafından Balıkesir 
Hakkı Çavuş Mahallesi Trenli Sokak No. 20 de oturur İbrahim Yar 
gı aleyhine şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açılmıştır. 
Davalının adresi bulunamadığından ilânen davetiye tebliğine karar 
verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı 7/4/1969 günü saat 9.00 da 
Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Mahkemesine gelmediği veya bir ve
kil göndermediği takdirde hakkında gıyap kararı verileceği tebliğ olu
nur. 

2144 

Of Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/10 
Davacı Of'un Serindere Köyünden Mehmet oğlu Harun Terzi ta

rafından davalılar aynı Köyden Ahmet oğlu Fikret Aydın ve 21 ar
kadaşı aleyhine ikame eylediği taksim davasının yapılan duruşma
sında : 

Davalılardan Fikret Aydın'ın adresi meçhul kaldığından dava di
lekçesinin Resmî Gazete ile ilânen tebliğ edildiği bu kere adı geçen 
duruşmaya gelmediğinden bu kere hakkındaki gıyaben Resmî Gazete 
ile tebliğine karar verilmiştir. 

Mahkememizin 1968/10 esas numarada kayıtlı bu davanın du
ruşması 5/5/1969 günü saat 9.00 da ya bizzat veya bir vekille kendi
sini temsil ettirmesine aksi halde duruşmanın gıyabında yapılacağı 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2223 

D Ü Z E L T M E 

14/3/1969 tarihli ve 13148 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (TRT 
Alım ve Satım Yönetmeliğine bazı maddeler ilâvesine dair Ek Yönetme
lik) te yer alan 67 nci maddenin aşağıdaki şekilde düzeltilmesi TRT Ge
nel Müdürlüğü Genel Sekreterlik Yazı işleri Müdürlüğünün 15/3/1969 
tarihli ve 005-0-1/147 saydı yazüarı ile istenilmiştir. 

Düzeltilir. 

Madde 67 — Dış memleketlerden kira ve mübadele yolu ile getiri
lecek bilûmum film, band ve plâklarla ilgili kiralamalar ve mübadeleler, 
Kurumca uygun bulunan şartlarla teminat aranmaksızın, ihtiyaç sahibi 
ünitenin teklifi ve Genel Müdürlüğün «OLUR» u üe firmaya sipariş olu
nabilir. 

R 



21 MART 1959 (Resmî Gazete) Sahtfe: 17 

Gebze Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1965/487 
Davacı Gebze Maliye Hazinesine izafetle vekili Avukat Orhan Yazıcı-

oğlu tarafından davalı Gebze'nin Pelitli Köyünden Herman Platisioğlu 
aleyhine açılan tapu iptali davasının icra kılman duruşmasında: 

Davalıya gösterüen adreste 21 Aralık 1966 tarihli 12483 sayılı Resmî 
Gazete üe ilânen tebligat yapılmış ise de davacı veküi 8/6/1967 tarihli 
dilekçe üe açtıkları işbu davayı mahkemece tasfiyesini istemek suretiyle 
ıslah talebinde bulunmuş ve işbu ıslah talebinin de davalıya Resmî Gazete 
de üânen tebliğ olunmasına karar verilmiş olduğundan adı geçen davalının 
davacı vekilinin işbu ıslah talebine karşı kanunî müddeti içinde yazdı 
itirazda bulunması aksi takdirde ıslah talebini kabul etmiş addedüeceği 
ikametgâhı meçhul bulunan davalıya ilânen tebliğ olunur. 

2270 

Tavşanlı Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/189 
Tavşanlı Balı Köyünden Hatice Taş tarafından aynı Köyden ko

cası Kâmil Taş aleyhine açılan nafaka davasının yapılan duruşmasın
da, davalı duruşmaya gelmediğinden gıyap kararının ilânen tebliğine 
karar verilmiş ve duruşma 9/4/1969 Çarşamba günü saat 9.00 a talik 
edilmiştir. Bu defa da gelmediği takdirde davaya gıyabında devam olu
nacağı davalı Kâmil Taş'a ilânen gıyap kararı yerine tebliğ olunur. 

2259 

Yeşilova Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/128 
Davacı Hazineye izafetle Yeşilova Malmüdürlüğü tarafından da

valı Güney Köyünden Arif Atıcı aleyhine açılan 340 lira alacak davası
nın yapılmakta olan duruşması sırasında: 

Davalının adresine çıkarılan tebligata verilen meşruhata göre 
semti meçhule gittiği ve adresinin bilinemediğinden gerekli tebligat 
yapılamamış bulunduğundan ilânen davetiye tebliğine dair verilen 
karar gereğince, davalının Yeşilova Sulh Hukuk Mahkemesinin 
1968/128 esas ve 13/6/1969 Cuma günü saat 9.00 a muallâk celsesine 
gelmesi veya kendisini ehil bir vekil ile temsil ettirmesi tebliğ maka 
mma kaim olmak üzere ilânen davetiye tebliğidir. 

2258 -• 
Altındağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/690 
Davacı Maliye Bakanlığı adına Ankara Valiliği Hazine vekili Avu

kat Tülin Gökay tarafından davalı Seyfettin Ceylan aleyhine açmış 
olduğu kira, aydınlatma ve temizleme bedelinden alacak davasının sa
pılan duruşmasında: 

Altındağ Sosyal Meskenler G Blok 21/15 numarada ikamet eden 
davalı Seyfettin Ceylan aramalara rağmen bulunamadığından adır.a 
Resmî Gazete ile de ilân edildiği halde mahkemeye gelmediğinden 
mahkemece davalı Seyfettin Ceylan adına ilânen gıyap kararı çıkarıl
masına karar verilmiş olduğundan duruşmanın muallâk bırakıldığı 
24/3/1969 Pazartesi günü saat 9.30 da karar gereğince mahkemeye gel
mesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gelmediği takdirde 
duruşmanın gıyabında görüleceğine işbu ilânın gıyap kararı yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

2250 

Davacı Maliye Bakanlığı adına Ankara Valiliği Hazine vekili 
Avukat Tülin Gökay tarafından davalı Ömer Özkap aleyhine açmış 
olduğu kira, aydınlatma ve temizleme bedelinden alacak davasının ya
pılan duruşmasında: 

Altındağ Sosyal Meskenler I Blok 25/4 numarada ikamet eden 
davalı Ömer Özkap bütün aramalara rağmen bulunamadığından adına 
Resmî Gazete ile davetiye tebliğ edildiği halde mahkemeye gelmedi
ğinden mahkemece davalı adına gıyap kararı çıkarılmasına karar ve
rilmiş olduğundan karar gereğince Ömer Özkap'ın duruşmanın mual
lâk bırakıldığı 24/3/1969 Pazartesi günü saat 9.30 da mahkemeye gelme
niz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde duruş

manın gıyabınızda görüleceği ve işbu ilânın gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

2251 

istanbul Üçüncü Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Esas No : 1966/514 
Karar No : 1967/862 
C. Savcı No : 1966/7811 
Hâkim : Tevfik Fikret Eğilmez 9520 
Başkâtip : Şinasi Altmok 
Davacı: K. H. 
Maznun : Yaşar Serdar Barış, B. Ahmet Cemal, A. Fatma Lüksa, 

14/2/1948 doğumlu, istanbul Fatih Samatya nüfusunda kayıtlı ve adresi 
meçhul. 

Suç: Hırsızlık 
Suç tarihi: 5/5/1966 
Hırsızlıktan sanık yukarıda hüviyeti yazılı sanık hakkında yapılan 

duruşma neticesinde: 
Hareketine uyan T. C. K. nun 491/İlk, 522, 525 inci maddeleri ge

reğince iki ay hapis ve iki ay emniyeti umumiye nezareti altında bulun
durulmasına dair verilen 4/12/1967 tarih ve 1966/514-862 sayılı kara
rımız sanığın adresi bunca aramalara rağmen bulunamaması sebe
biyle tebliği mümkün olamadığından 7201 sayılı Kanunun 28, 29 uncu 
maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanu
nun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden itibare'i 15 gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılacağına 7/3/1969 tarihinde kau.^ verildi. 

2149-1 

Esas No : 1963/627 
Karar No: 1968/484 
C. Savcı No : 1968/7799 
Hâkim: Tevfik Fikret Eğilmez 9520 
Başkâtip : Şinasi Altınok 
Davacı: K. H. 
Maznun: Mehmet Kaya, B. Mustafa, A. Aynizeliha, 1942 Urfa do

ğumlu, Bozova, Kanlıavşar Nahiyesi Çermelik Köyünde nüfusunda ve 
adresi meçhul. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi: 27/6/1963 
Hırsızlıktan sanık yukarıda adı geçen hakkında yapılan duruşma 

neticesinde: 
Hareketine uyan T. C. K. nun 491/llk, 61, 81/2, 525 inci maddeleri 

gereğince iki ay ongun hapis ve iki ay ongun emniyeti umumiye neza
reti altında bulundurulmasına dair verilen 9/5/1968 tarih ve 1963/627̂ 184 
sayılı kararımız sanığın bunca aramalara rağmen adresi tespit edile 
mediğinden tebliği mümkün olamadığından 7201 sayılı Kanunun 28, 29 
uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün son
ra tebligatın yapılmış sayılacağına 6/3/1969 tarihinde karar verildi. 

2149-2 

Boğazlıyan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/406 
Davacı Kasabanın Yukarı Mahallesinden Celâl karısı Rabia Yal

çın tarafından davalılar .Boğazlıyan Nüfus Memurluğu ve istanbul'da 
Osman Torun eliyle J. E. T. T. Blok Altı No. 16 Okmeydanmda ika
met eden Perihan Yalçın haklarında ikame eylediği kayıt tashihi da
vasının yapılan duruşması sırasında davalı Perihan'a davetiye çıkarıl
mış olup davalı Perihan'ın bu adresini terk ederek semti meçhule git
tiğinden Resmî Gazete ile gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Mezkûr karar gereğince bu kere duruşmanın bırakıldığı 24/4/1969 
günü mahkemeye gelmediğiniz, mazeret bildirmediğiniz gibi bir ve
kil de göndermediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda devam olu
nacağı başka herhangi bir hak iddiasında bulunamıyacağmız gıyap ka
rarı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2146 



Sahife- 18 (Resmî 

Bafra Tapulama Hâkimliğinden : 

1959/48 
Bafra'nın Kalaycılı Köyünde vaki 194 parsel sayılı ve 8.000 M3 mik

tarındaki gayrimenkulun Gıyasettin Ayan ve arkadaşları arasında cereyan 
eden davasının Bafra Tapulama Mahkemesince gayrimenkulun tapulama 
harici bırakılmasına dair verilen 16/10/1963 tarihli ve 1959/48 esas ve 
1963/454 karar sayılı hüküm, davalılardan Ayşe Nazife Arsan Tuğrul 
Ahmet Nacioğlu'nun vefat ettiği ve vereselerinin de adresinin tespit edüe-
mediğinden, namlarına tebliğ edilemediğinden, üânen tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün zarfında davalılar Ayşe Nazife Arsan ve Tuğrul Ahmet 
Nacioğlu'nun vereselerinin Bafra Tapulama Mahkemesinde 1959/48 esas 
sayılı dosyaya itüazlarını veya taleplerini yazılı olarak bildirmeleri aksi 
halde hükmün kesinleşeceği hususu tebliğ makamına kaim olmak üzere 
üânen tebliğ olunur. 

2260 

1962/6 
Bafra'nın Kaygusuz Köyünde vaki ve 119 parsel sayılı 45.200 M2 

miktarındaki gayrimenkulun Cennetlik Zade İbrahim vereseleri adma 
tapuya tesciline dair Bafra Tapulama Mahkemesinin 3/8/1964 tarihli ve 
1962/6 esas ve 1964/224 karar sayılı hükmü üe karar verüdiği ve davalı
lardan Tuğrul Aray, Alime Aray, Adil Aray, Hayriye Arsan, Aliye Arsan 
ve Zekiye Beker'm vefat ederek bu şahısların vereselerinin adreslerinin 
bilinemediğinden karar adlarına tebliğ edüememiştir. 

üânın neşri tarihinden itibaren yukarıda adları yazüı davalıların ve 
vereselerinin hükmü temyiz edeceklerse bu husustaki lâyihalarını Bafra 
Tapulama Mahkemesinin 1962/6 esas sayılı dosyasına vermeleri aksi tak
dirde hükmün kesinleşeceği hususu üânen tebliğ makamına kaim olmak 
üzere duyurulur. 

2261 

1959/143 
Bafra'nın Kalaycılı Köyünde vaki 203, 50, 34, 76, 52, 417, 51, 422, 162, 

202, 185, 195, 403, 184, 177, 167, 32, 33 ve 166 parsel sayılı gayrimenkuüerin 
orman olarak tapulama harici bırakılmasına dair Bafra Tapulama Hâkim-
üğinin 16/10/1963 tarihli ve 1959/143 esas ve 1963/458 karar sayılı hükmü 
üe karar verildiği ve davalılardan Adü Aray, Leman Aray, Mehmet Gıya
settin Ayan, İdris İndi Ayan'm adreslerinden ayrılarak tebligata salih ad
resleri bilinemediği cihetle tebligat yapılamamıştır, 

Yukarıda adları yazüı davalıların üânın tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün zarfında hükmü temyiz etmeleri, aksi halde hükmün kesinleşeceği 
tebligat makamına kaim olmak üzere üân olunur. 

2262 

1959/101 
Bafra'nın Kalaycılı Köyünde vaki 322, 275, 279, 317, 318, 320, 321, 

323, 324, 325, 326, 330, 342, 329, 337, 335, 340, 333, 334, 
338, 331, 339, 327, 336, 332, 328, 274, 341, 277, 276, 278 ve 285 parsel sa
yılı gayrimenkullerin Bafra Tapulama Mahkemesinde yapılan duruş
ması sonunda 16/10/1963 tarih ve 1959/101 esas ve 1963/457 karar sa
yılı hüküm ile gayrimenkullerin orman olduğundan bahisle orman 
olarak tapulama dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 

Mezkûr karar davalılardan Bafra'nın Kalaycılı Köyünden Adil 
Aray'ın ölümü sebebiyle kendisine tebliğ edilememiş ve murisin ve
reselerinin adresleri de tespit edilemediğinden vereselerine de karar 
tebliğ edilememiştir. 

İşbu ilânın neşri tarihinden itibaren davalı Adil Aray'ın verese
lerinin 15 gün zarfında dosyayı temyiz edeceklerse bu husustaki lâ
yihalarını Bafra Tapulama Mahkemesine vermeleri, aksi takdirde 
hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebligat makamına kaim 
olmak üzere duyurulur. 

2263 

1965/179 
Bafra'nın Kelikler Köyünde vaki ve 485 parsel sayılı gayrimenku

lun Halil Küçükdursun, Köy Tüzel Kişiliği, Hazine ve Bafra Orman 
İşletmesi aralarında cereyan eden davasının Bafra Tapulama Mahke
mesinde yapılan açık duruşması sonunda gayrimenkulun orman ola
rak tapulama dışı bırakılmasına dair verilen 21/9/1965 tarihli ve 
179/75 sayılı hüküm davacı Bafra'nın Kelikler Köyünden Ali oğlu Ha
lil Küçükdursun'un öldüğü ve vereselerinin Nüfus Memurluğunca tes
pit edilemediğinden hüküm tebliğ edilemediğinden işbu ilânın tebliğ 

Gazete) 21 MART 1969 

tarihinden itibaren 15 gün zarfında gayrimenkulde hak iddia edenle
rin ve karara itirazları olanların Bafra Tapulama Mahkemesinin 
1965/179 esas sayılı dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde 
hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

2264 

1965/208 
Bafra'nın Kozağzı Köyünde vaki 3152 m 2 miktarındaki ve 77 par

sel sayılı gayrimenkulun aynı yerden Ömer Fevzi Aydıner, Nafıa Dra-
man ve Muharrem Abdurrahmanoğlu aralarında cereyan eden dava
sının Bafra Tapulama Mahkemesinde yapılan açık duruşması sonunda, 
gayrimenkulun davalılardan Ömer Fevzi Aydmer'in adma tapuya tes
ciline dair verilen 14/9/1968 tarihli ve 208/64 sayılı hüküm, davacı 
Bafra'nın Kozağzı Köyünden olup halen Samsun Ulugazi Mahallesi Şife 
Sokak Yurdu Çıkmazı No. 3 de Nafıa Draman'm adma çıkarılan teb
ligatın adı geçenin öldüğünden bahisle iade edildiği ve vereselerinin 
de tespit edilemediği cihetle işbu ilânın neşri tarihinden itibaren 15 
gün içinde Nafıa Draman'ın vereselerinin itirazlarım Bafra Tapula
ma Mahkemesinin 1965/208 esas sayılı dosyasına bildirmeleri aksi 
halde hükmün kesinleşeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 
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1963/169 
Bafra'nın Koşu Köyü Kumtepe Mevki'inde vaki 18 parsel sayılı 

gayrimenkulun Bafra Orman İşletmesi ile Koşu Köyünden islâm 
Kaçtı aralarında cereyan eden davasının Bafra Tapulama Mahkeme
since gayrimenkulun orman olarak tupalama dışı bırakılmasına dair 
verilen 24/5/1965 tarihli ve 169/13 sayılı hükmü davacı İslâm Kaçtı'ya 
adı geçenin vefat ettiğinden bahisle adma çıkarılan tebligatın bilâ 
tebliğ iade edildiği ve vereselerinin de tespit edilemediğinden, ilânın 
neşri tarihinden itibaren 15 gün içinde İslâm Kaçtı'nm vereselerinin 
Bafra Tapulama Mahkemesinin 19,63/169 esas sayılı dosyasına itiraz
larını bildirmeleri aksi halde hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu 
tebligat makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2266 

1960/1064 
Bafra'nın Büzmelek Köyünde vaki 468 parsel sayılı ve 1002000 

m 2 miktarındaki gayrimenkulun Kaydalapa Köyünden Fazlı Şahin ile 
Bafra Hazineyi Maliyesi arasında cereyan eden davasının Bafra Ta
pulama Mahkemesinde yapılan açık duruşması sonunda, gayrimenku
lun orman sayılan yerlerden olduğundan orman olarak tapulama dışı 
bırakılmasına dair verilen 11/5/1964 tarihli ve 1960/1064 esas 1964/61 
karar sayılı hüküm davacı Fazlı Şahin'in ölümü sebebiyle vereseleri
nin adreslerinin tahkik ve tespit edilemediğinden ilâm tebliğ edile
mediğinden ilânın neşri tarihinden itibaren 15 gün zarfında davacı 
Fazlı Şahin vereselerinin Bafra Tapulama Hâkimliğinin 1960/1064 
esas sayılı dosyasına itirazlarını bildirmeleri, aksi halde hükmün ke 
sinleşmiş sayılacağı hususu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 

2267 

Esas No: 1960/1291 
Karar No : 1967/320 
Bafra'nın Gelemağrı Köyünde vaki 360 persel sayılı 30.000 m 2 

miktarındaki gayrimenkulun Rıfat Demir, Fehmi Ataseven, Ayşe, Yah
ya, Kefeli ve Rıza Ev aralarında cereyan eden davasının Bafra Tapu
lama Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda: 

Gayrimenkulun orman olarak tapulama dışı bırakılmasına dair 
verilen 22/11/1967 tarihli hüküm davalılardan Fehmi Ataseven'in vefat 
ettiğinden tebliğ edilememiş ve vereselerinin adresleri de tespit edi
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu madde
leri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebligat icrasına, 31 inci mad
de gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına, bu müddet zarfında hak sahiplerinin itirazlarını bildir
medikleri takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

2268 



21 MART 1969 (Resmî Gazete) Sahife: 19 

T. B. M. Meclisi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

3 ton sentetik toz deterjan ile 1 ton sentetik sıvı deteranj kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli (12.750,—) ve geçici 
teminatı (956,25) liradır. İhalesi 3/4/1969 Perşembe günü saat 15,00 de 
Dairemiz Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnameler her gün 
mesai saatleri dahilinde Ankara'da T. B. M. M. Levazım Müdürlüğünde, 
istanbul'da Millî Saraylar Müdürlüğünde görülebilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektup
larını ihale günü saat 14.00 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına verilmesi ve 1969 vizeli Ticaret Odası vesikalarını ibraz etme
leri ilân olunur. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüz, yol yapım hizmetlerinde kullanılmak üze
re muhtelif ebatta, kompresörle çalışan tabancaları, iç piyasadan sa
tın alınacaktır. 

ilgili firmaların, ellerinde mevcut olan ithal malı tabancaların 
miktar ve fiyatları ile bu tabancalara ait özellik ve kapasitelerini 
belirten detaylı broşürlerin «Karayolları Genel Müdürlüğü Makine 
Fen Heyeti Müdürlüğü Yücetepe Ankara» adresine göndermeleri 
ilân olunur. 

2065 /5-5 

Tahminî bedeli 395.673,— lira, geçici teminatı 19.576,92 TL. olan 
69-2538-1 dosya numaralı 230 kalem yağ keçeleri kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. 

Eksiltmesi 10 Nisan 1969 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartname aynı yerden, kalite veya yeterlik belgesini ibraz edenlere 
dilekçeyle 10 lira bedelle verüir. 

İstekliler 1969 yık vizesi yapılmış ticaret, sanayi veya esnaf belgesini, 
makina mühendisleri odasından alınacak kalite belgesini veya yeterlik 
belgesini ve alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine 
koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını eksütme saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verecek
lerdir. Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğünden: 

1 Çorum Devlet Hastanesi inşaatı işi 1972 yılma sari olarak 2490 
sayılı Kanun hükümleri dahüinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli 15.387 486,_ liradır. 
3 — Eksiltme Samsun Özel İdare İşhanları (A) Bloku Kat 4 de Yapı 

İşleri 8. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 25/3/1969 Salı günü saat 
15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saaüerinde Yapı İşleri 
8. Bölge Müdürlüğünde görülebüir. 

5 — Eksiltmeye girebümek için isteklüerin : 
a) 475.374,58 liralık geçici teminatım, 
b) 1969 yılına ait ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat düekçesi üe birlikte (Eksiltme şartnamesinde belirtüen 

ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini, teknik 
personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi imkân
larım büdiren (Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanmış İnşaat Tesisat ve 
Onarım İşleri İhalelerine İştirak Yönetmeliğinde belirtüen) Örnek 2 ve 
Örnek 2 a normuna uygun malî durum büdirisini, Bayındırlık Bakanlığın
dan almış oldukları (B) grubundan keşif bedeUi kadar işin eksütmesine 
girebüeceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 
8. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları üe 
birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklüer teklifleri havi mektuplarım 25/3/1969 Salı günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin alınması için Yapı İşleri 8 Bölge Müdür
lüğüne yapüacak son müracaat tarihi 21/3/1969 Cuma günü saat 17.00 ye 
kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edümez. 
Keyfiyet üân olunur. 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliğinden : 

1 — Ankara Numune Hastanesi ilâve inşaatı işi 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (13.263.722,19) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve imar işleri Reisliği İhale Ko

misyonunda 2/4/1969 Çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görüle

bilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - (411.662,—) liralık geçici teminatını, 
B - 1969 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildi
risini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayın
dırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz 
suretiyle Yapı ve imar işleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 2/4/1969 Çarşamba günü saat 
15 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 28/3/1969 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

1968 / 4-3 

Çocuk Islahevi Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Çocuk Islahevinin 1969 yılı ihtiyacından olan muhtelif 
yiyecek maddeleri satın alınacaktır. 

2 — Almacak malların cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı ve geçici temi
natı ile hangi saatte ve ne surette ihale edileceği aşağıda gösterilmiştir. 

3 — Eksiltmenin 3/4/1969 Perşembe günü belirtilen saatte Ankara 
Çocuk Islahevi Müdürlüğü Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

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

5 — Kapalı zarfın ihale saatinden bir saat öncesine kadar (Temi
nat mektupları ve kanunî belgeleri ile birlikte) Ankara Çocuk Islahevi 
Komisyon Başkanlığına verilmesi. 

6 — isteklilerin teminatlarını Altındağ Malmüdürlüğune yatırma
ları ilân olunur. 
Grup Miktarı Muhammen Teminatı ihale usul 
No. C i n s i Kg. Fiyatı Tutarı Lira Kr. ve saati 

1 Koyun eti 3000 10,00 30 000.00 2.250,00 K. zarf 
Sığır eti (Kemiksiz) 3000 10,00 30.000.00 2.250,00 saat : 15,00 

2 Toz şeker 5000 3,25 16.250,00 1.218.75 K. zarf 
Çay (İnhisar) 150 40,00 6 000,00 450,00 saat : 15,15 

3 Nebatî margarin 5000 6,20 31.000.00 2.325.00 K. zarf 
Zeytinyağı 750 7,50 5 625.00 421.87 5 saat : 15,30 
Zeytin tanesi 2500 7,00 17.500,00 1.312,50 
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Bartın Belediye Başkanlığından : 

3.967 metre ve muhtelif ebatlı 69.102 lira muhammen bedelli beton 
büz ihalesi 3/4/1969 Perşembe günü saat 14.00 de Belediyede kapalı zarf 
eksiltme suretiyle yapılacaktır. Muvakkat teminatı 4.706,— liradır. Teklif 
mektupları aynı gün saat 12.00 ye kadar Başkanlığa verüecektir. Şartnamesi 
Belediyeden istenir veya gönderilebüir. 

2154 / 4-4 
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Şehirlerarası otobüs işletmecüerine ve ilgililere duyurulur : 

1 - Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalinde mevcut 19 adet oto
büs büet satış gişesi kapalı zarf usuliyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 İhale ve kira şartnameleri Terminal İşletme Müdürlüğünden 
Ücreti mukabüinde alıaabüir. 

3 — Şartnameye uygun teklif mektuplarının en geç 24/3/1969 günü 
saat 13.00 e kadar İşletme Müdürlüğüne teslimi lâzımdır. 

4 — İhale zarfları 25/3/1969 günü saat 10.00 da Terminalde, Komis
yon huzurunda açılacaktır. 

5 — İhaleye, Ankara'da şehir içinde muvakkat otobüs terminali işlet
tiğini Belediye veya Trafik makamlarından alacağı belgelerle tevsik eden
ler girebüecektir. 

ihaleye talip çıkmadığı veya fiyatlar Komisyonca lâyık görülmediği 
takdirde; ikinci ihale Tüıkıye dahilinde otobüs işletenlere teşmü edilmek 
üzere yeniden yapılacaktır, 

2368/ 2-2 

Emniyet Genel Müdürlüğünden : 

500 KİŞİLİK İZMİR TOPLUM POLİSİ SİTESİ 
MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

YARIŞMANIN KONU VE AMACI: 
İzmir'de inşa edüecek 500 kişilik Toplum Polisi Sitesi Mimarî Proje

lerinin hazırlanması işi, Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği 
tarafından «Mimarlık ve Şehircüik Müsabakalarına ait Yönetmelik» kural
ları içinde yarışmaya çıkartılmıştır. 

Yarışmanın amacı; güzel sanatları teşvik gayesi ile programda belir
tilen ihtiyaçları en ekonomik şekilde karşılayabilecek, günümüzün mimar
lık ve sanat anlayışına en uygun projeyi seçmek ve iyi projeleri değerlen
dirmektir. 

Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olan
lar katıl abüır ler. 
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ: 
ALIVEREN Erdoğan 
BİRCE Neriman 
BİRKAN Hadi 
KARAŞAR Dündar 
ÖZDEMIR Muammer 
ASLÎ JÜRİ ÜYELERİ : 
AYSEN Doğan 
BEKTAŞ Cengiz 
EKE Enver 
FINDIKOĞLU Cihat 
ŞENSOY Hamdi 
YEDEK JÜRİ ÜYELERİ : 
AVŞAR Özer 
DİKEL Semra 
TÜRKMEN Muhlis ~ 

Emniyet Genel Md. Muavini 
Y. Mimar 
Y. Mühendis 
Emniyet Gn. Md. 3. Daire Re. 
Mak. Y. Mühendisi 

Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
İnş. Y. Müh. 
Y. Mimar 
Y. Mimar 

Y. Müh. Mimar 
Y. Mimar 
Y. Mimar 

RAPORTÖRLER: 
GİRGİN Metin 
MOLLAOĞLU Orhan 
ÖDÜL VE MANSİYONLAR : 

Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 

İller Bankasından : 

HARİTA ALIMI IŞI YAPTIRILACAKTIR 

Birinciye 
ikinciye 
Üçüncüye 

25.000,— TL. 
20.000,— TL. 
17.500,— TL. 

5 adet Mansiyon (Beherine 6.000,— TL.) 
Jüri tavsiye ettiği takdirde derece ve mansiyonlara üâve olarak satın 

alınmak üzere azamî (4) adet projenin beherine (2.500,— TL.) ödene
cektir. 

Son soru sorma tarihi 30 Nisan 1969 Çarşamba, Proje teslim tarihi 
20 Haziran 1969 Cuma saat 18.00 dir. 

Yarışma şartnamesi ve eklerini istemek için şahsen veya posta üe 
yapılacak olan müracaatlar İş Bankası Akay Şubesi 77 No. lu (Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yaym ve Sosyal Yardımlaşma San
dığı) hesabına doğrudan doğruya veya başka bir İş Bankası şubesi yolu 
üe 50,— TL. yatırıldığını gösterir banka makbuzu ile birlikte Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğine yapdmalıdır. 
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Eksiltme 
evrakı 

Kasaba adı İ 1 i Keşif bedeli Geçici teminatı bedeli 

Cumayeri Bolu 93 564,54 5.928,23 50,— 
Kozağacı Burdur 34.311,44 2.573,36 25,— 
Eceabat Çanakkale 54.952,12 3.997,61 40,— 
İnönü Eskişehir 84.309,62 5.465,48 50,— 
Serinyol Hatay 149.566,20 8.728,31 75,-
Şarkikaraağaç İsparta 158.247,20 9.162,36 75,-
Mezitli İçel 149.532,90 8.726,65 75,-
Bademiye İzmir 82.006,— 5.350,30 50,— 
Kavaklı Kırklareli 124 288,74 7.464,44 75,-
Ayrancı Konya 126.852,50 7.592,63 75,-

(Gediz Kütahya 11.694,98 877,12 75,— 
G r u P ) Ahmetli Manisa 96934,74 6.096,74 75,— 
Beyoba Manisa 111.458,10 6.822,91 75,-
Hasköy Muş 147.957,63 8.647,88 75,-
Gülşehir Nevşehir 107.606,22 6.630,31 75,— 
Üzümören Tokat 122.389,— 7.369,45 75,-
Çandır Yozgat 104.062,17 6.453,11 75,-

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

2 — Teklif zarfları 11/4/1989 Cuma günü saat 15.00 de Bankamız 
Satın Alma Komisyonunda açılacaktır. 

3 — Teklif vereceklerin (Bankamızdan bedeli mukabUi satın alınacak 
eksiltme evrakında yazılı belgelerle birlikte) yeterlik belgesi almak üzere 
5/4/1969 Cumartesi günü saat 13.00 e kadar Bankamıza müracaatları, 

4 — Teklif mektuplarının 11/4/1969 Cuma günü saat 12.00 ye kadar 
Bankamıza teslimi gerekmektedir. 
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Bankamızca, dış piyasadan kapalı zarf usuliyle 1969 programına dahü 
elektrik tesisleri için 68 adet Dizel - jeneratör grubu satm alınacaktır. 

Bu işe ait şartnameler Bankamız Malzeme Dairesi Reisliğinden ve 
istanbul'da 1. Bölge Müdürlüğünden 50,— TL. bedelle temin edüebilir. 

Teklifler malzeme bedeline uygun geçici teminatla birlikte en geç 
5/5/1969 günü saat 17.30 a kadar Bankada bulundurulacak ve 6/5/1969 
günü saat 14.00 de Satm Alma Komisyonunda açılacaktır. 
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PTT istanbul Telefon Başmüdürlüğünden : 

HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
1 — Başmüdürlüğümüz ambarında bulunan 118.836.700 Kg. hurda 

kurşunlu kablo kapalı teklif almak suretiyle satılacaktır. 
2 — Bu işe ait şartname Malzeme Servisimizde görülebilir. 
3 — Muvakkat teminat teklif edilecek bedel üzerinden ve şartnamede 

yazılı nispetlere göre verUecektir. 
4 — İsttkli olanların kapalı teklif mektuplarım 3/4/1969 günü saat 

onbeşe kadar Malzeme Servisimize tevdi etmeleri Uân olunur. 
2317 /1-1 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 

1 — Ofisimiz ihtiyacı için bir adet iki tonluk lastik tekerlekli seyyar 
vinç kapalı zarf verme yolu ile satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Komisyonumuzdan alınacağı gibi istanbul 
Harbiye'de Marmara Bölgesi Müdürlüğümüzden de temin edilebilir. 

3 — Geçici teminat teklif edUecek bedelin yüzde yedi buçuğudur. 
4 — Şartnamesine uygun olarak hazırlanacak teklif mektupları en 

geç 10 Nisan 1969 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Petrol 
Ofisi Genel Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şubesi Müdürlüğüne veril
miş veya posta üe gönderilmiş olmalıdır. Tevdi edüecek mektupların üze
rinde «Bir adet vinç teklifidir» ibaresi yazılacaktır. Postada vaki geeik-
meler dikkate alınmaz. 

5 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
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2! MART 1969 (Resmî Gazete) Sahile: 21 

İmar ve İskân Bakanlığından: 

NİRENGİ TESİS ve HESAP İŞİ İLE HARİTA ALIMI YAPILACAKTIR 
1 — Aşağıda özelliği yazılı olan gecekondu bölgelerinin nirengi te

sis ve hesap işi ile halihazır harita alımı işi, birim fiyat esası ve kapa'ı 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 4/4/1969 günü saat 15.00 de İmar ve İskân Bakan
lığı Mesken Genel Müdürlüğünün (101) numaralı odasında yapılacaktır. 

3'— Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak aynı binanın (403) numa
ralı odasında hergün mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin: 
a) Aşağıda belirtilen miktardaki geçici teminat makbuzunun, 
b) 1969 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
c) Müteahhit mühendis veya sorumlu mühendisinin T. M. M. O. B. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'na kayıtlı olduğuna dair bel
geyi, 

d) 24/3/1969 günü saat 12.00 ye kadar Mesken Genel Müdürlü
ğüne (Eksiltme şartnamesinin 7 nci maddesinde belirtilen vesaikle) 
müracaat ederek söz konusu işe ait alacakları yeterlik belgesini eksilt
me şartnamesinde belirtilen esaslar içerisinde hazırhyacakları teklif 
mektupları ile birlikte ihale saatinden bir saat öncesine kadar Bakan
lık Daimî Komisyonu İhale Şefliğine alındı karşılığında vermiş olma
ları gereklidir. 

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

6 — İşin yüklenilmesinden doğacak bütün vergi ve resimler yük
leniciye aittir. 

7 — Bakanlık yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 

İşin yeri ve mahiyeti: Kırşehir, Çiçekdağ Merkez Nirengi tesis ve 
hesap işi ile halihazır harita alımı, M. bedeli: 38.689,56 TL., G. teminatı: 
2901,72 TL., Müddet: 2 ay, Günlük ceza: 150,— TL,. 

2501 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İsleri Reisliği Yapı İşleri 5. Bölge 
Müdürlüğünden : Ankara 

1 — Ankara - Ilköğretmen Okulu spor ve toplanU salonu inşaatı işi 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksütmeye konul
muştur. 

2 — İşın keşif bedeli (1.391.933,95) liradır. 
3 — Eksütme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksütme 

Komisyonunda 31/3/1969 Pazartesi günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge Mü

dürlüğünde görülebilir. 
5 — Eksütmeye girebümek için isteklüerin : 
A) (55.510,—) liralık geçici teminatım, 
B) 1969 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat düekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksütme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Plan ve teçhizat beyannamesi, 
b) Sermaye ve kredi imkânlarım büdiren mail durum bUdirisi ve 

junu belirten banka referansı, 
c) Teknik personel beyannamesi, 
d) Taahhüt beyannamesi, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif 

«deli kadar işin eksütmesıne gırebüeceklerüıi gösterir müteahhiüüs. kar-
ıesini, 
braz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan ala
cakları yeterlik belgelerini teklif mektupları üe birlikte zarfa koymaları 
azimdir. 

6 — İsteklüer teklif mektuplarım 31/3/1969 Pazartesi günü saat 
5.00 e kadar makbuz mukabüinde Eksütme Komisyonu Başkanlığına 
'ereceklerdir. 

8 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 27/3/1969 
'erşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

1969/ 4-4 

Simav Belediye Başkanlığından : 

a) Muvakkat teminat 1.246,40 liradır. 
2 — Turistik Eynal Kaplıcaları sıcak su toplama deposunun 26.661,50 

lira keşif tutarlı işçiliği yaptırılacaktır . 
a) Muvakkat teminat 1.999,62 liradır. 
3 — Belediye Sarayı inşaatının üçüncü kat 14.173,— lira keşif tutarlı 

işçiliği yaptırılacaktır. 
a) Muvakkat teminatı 1.062,98 liradır. 
Yukarıda 1, 2, 3, üncü maddelerdeki işlere ait şartnameler her gün 

mesai saatleri dahüinde Belediye Fen İşlerinde görülebüir ve bedelsiz temin 
edüebüir. 

İhaleler 11 Nisan 1969 Cuma günü saat 14.30 dan itibaren madde 
sırasına göre Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeler kapalı zarf usuliyle olup teklif mektuplarının engeç ihale 
günü saat 14.00 e kadar Belediye Encümeni Başkanlığına verilmesi, her 
türlü gecikme ve noksan teklif mektuplarının kabul edilmiyeceği üân 
olunur. 2315 / 1-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : Karabük 

30 TON PİRİNÇ SATIN ALINACAKTIR 
Genel Müdürlüğümüzce kapalı teklif almak suretiyle 30 ton pirinç 

saün alınacaktır. 
Bu işe ait şartname ve sözleşme projesi : 
1 istanbul'da, Karaköy Okçu Mu3a Cadesi, Şair Eşref Sokak Beyaz 

Han'daki Mümessüliğimizden, 
2 - Ankara'da Karanfil Sokak No. 30/7 deki İrtibat Büro Şefliği

mizden, 
3 — istanbul, İzmir, Ankara Ticaret Odası Başkanlıkları Ue Iznür 

Demir Deposu Şefliğinden, 
4 Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Malzeme ikmal Müdürlüğün

den, 
bedelsiz olarak alınabüir. 

İsteklilerin, şartnameye göre hazırlıyacaklan kapalı teklif mektup
larını mal bedeli tutarının % 4 ü nispetindeki geçici teminatları ile birlikte 
en geç 28 Mart 1969 Cuma günü saat 15.00 e kadar Genel Müdürlüğümüzde 
bulundurmaları lâzımdır. Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibara 
alınmaz. 

Genel Müdürlüğümüz Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi 
olmayıp malı alıp almamakta veya düediğinden almakta tamamen serbesttir. 

2313 / 2-1 

1 — Belediye Sarayı inşaatı için 16.618,50 lira keşif tutarlı «ıhhî te-
isat malzemesi saün alınacaktır. 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

İLÂNEN TEBLİGAT 
26/3/1966 günlü 3777 saydı Isjanbul Giriş Gümrüğünce tescilli giriş 

beyannamesi üe muamelesini yapıp yurda otomobü ithal eden Ömer Osman 
Önal'dan noksan tahsü edüen 395,88 lira için adı geçenin büinen adresinde 
bulunamamış olmasından tebligat yapılamamıştır. 

Tebligata esas olacak başkaca adresi bilinemediğinden 7201 sayılı 
Kanun hükümlerine göre üânen tebliğine karar verildi. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere üân olunur. 
2318 /1-1 

Çankırı C. Savcüiğmdan: 

1 — Çankırı Kapalı Cezaevinin 1969 malî ydı ihtiyacı için aşağıda 
cins, miktar, bedel ve muvakkat teminatı yazılı dört grup yiyecek ve yaka
cak maddeleri ayn ayrı karşılarında yazılı usul Ue satın alınacaktır 

2 _ İhale 28 Mart 1969 Cuma günü saat 14.00 de Çankırı C. Savcılı
ğında toplanacak Komisyon tarafından yapUacaktır. 

3 — İsteklüerin 2490 saydı Kanuna göre teklif mektuplarım ve 
lüzumlu belgeleri ihaleden bir saat evvel Komisyon Başkanına vermeleri 
lâzımdır. 

4 — Şartnsm* mesai saaüerinde Çankırı Kapalı Cezaevi Müdürlü
ğünde görülebüir. 

Tutarı M. teminat 
C İ N S İ Miktarı Lira Lira İhale şekil 

Bakkaliye 
Ekmek (750) Gr. 
Sığır eü 
Çam odunu 

7.500 Kg. 23.470,-
100.000 Ad. 84.670,-

3.C00 Kg. 24.000,-
120 Ton 15.600,-

1.780,— 
5.483_-
1.800,— 
1170,— 

Kapalı zarf 
> > 
» > 
9 » 
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Sahife: 22 (Resmî Ga/ete) 21 MART 1969 

Kadastro Mahkemesi Sıfatı île Sapanca Asliye Hukuk Hâkimli
ğinden : 

Esas No: 1967/146 
Karar No : 1969/54 
Davacı Sapanca Yenimahallesinden Esat Deli tarafından davalı

lar Salih varisleri Muazzez Bingöl, Havva Şenkaya, Mehmet Şenkaya, 
Saniye (Emine) Şenkaya ve Salih'in diğer ölü kızı Emine'nirı kocası 
Mehmet ile çocukları Fatma ve Ferah'a haklarında açılan Sapanca Ye-
nimahallesi Erenler Mevki'inde kâin 67 ada, 78 parsel sayılı taşınmaza 
ait tespite itiraz davası 13/3/1969 tarih ve 1967/146-54 sayılı ilâmla 
Hasan oğlu Salih adma tespiti yapılan işbu gayrimenkulun tespitinin 
iptali ile davacı Esat Deli adına tapuya tesciline karar verildiğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen 
adresi meçhul davalılara hükmün ilânen tebliğine ve bu ilânın neşir 
tarihinden itibaren 15 gün sonra davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 

2323 

Genelkurmay Başkanlığı Askerî Mahkemesi Savcılığından: 
Kastı aşan müessir fiil neticesi ölüme sebebiyet vermek suçun

dan dolayı, Fethiye Kesikkapı Mahallesi halkından ve Ankara Bahçe-

lievîer 17. Sokak No. 63/2 de ikamet ederken bu adresten ayrılan ve 
yeni adresi bilinemeyen Şemsettin oğlu, 1944 doğumlu terhisli er Hamit 
Gezici hakkında, Genelkurmay Askerî Mahkemesince ittihaz olunan, 
T. C. K. nun 452/2, 463 ve 353 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gere
ğince Askerî Mahkemenin görevsizliğine mütedair 27 Eylül 1968 gün 
ve 1968/167 esas, 1967/183 karar sayılı hüküm ilânen tebliğ olunur. 

2322 

Tekirdağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1966/48 
Tekirdağ Kumbağ Köyünden Servet Demirkat ve arkadaşları 

vekili Avukat Cavit Turgay tarafından 7/3/1966 tarihli dilekçe ile 
Salim Demirkat ve arkadaşları aleyhine Kumbağ Köyünün muhtelif 
mevkilerinde kâin 7 parça "gayrimenkul hakkında izaleyi şüyu davası 
açılıp 27/7/1967 günlü celsede davalı olarak davaya katılmalarına 
karar verilen Abdurrahman kızları Kâmile ve Arife Yılmaz'ın adres
leri meçhul olduğundan bunlara ilânen tebligat ifası için duruşmanın 
3/4/1969 Perşembe günü saat 10.10 a bırakıldığı davetiye ve dilekçe 
tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2326 
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Denizcilik Bankası T. A. O. dan • 

Denizyolları İşletmesi Kabotaj Hatlarına Mahsus Umumî Yük Navlun 
Tarifesinde yapılan ve aşağıda, Cetvel No. 1 ve Cetvel No. 2 olarak belir
tilmiş bulunan değişim ve ilâveler Resmî Gazete'de neşir tarihinden itiba
ren geçerli olmak üzere 5842 ve 440 sayılı Kanunlar gereğince üân olunur. 

CETVEL No. 1 
KABOTAJ HATLARINA MAHSUS UMUMÎ YÜK NAVLUN 

TARİFESİNE İLÂVE EDİLEN HÜKÜMLER, ÜCRETLER, 
EŞYA CİNSLERİ VE MINTIKA DEĞİŞİKLİKLERİ 

C E T V E L İ 

Mıntıka 
adedi 

1 — istanbul - Vona 
istanbul - Ordu 
istanbul - Giresun 

4 Akçakoca - Vona 
4 Akçakoca - Ordu 
4 Akçakoca - Giresun 

Mıntıka 
adedi 

4 
4 
4 

2 — A grubu eşya tarifesi : Bir parçasının ağırlığı 800 Kg. olan 
ücretlerde ağırlık hududu 1.000 Kg. olarak tadil edilmiştir. Ağır parça 
tarifesi de 1000 Kg. dan yukarı eşyalara tatbik edüecektir. Tadüâta göre 
tarifenin ügiü maddeleri tashih edüecektir. 

3 — Küçük ve eüe taşman ve transistorlu radyoların bir adedi ücrete 
tabi değildir. 

4 — Lastikten mamul ve şişirmeli botlar 
5 — Deşe (Kozanın fenası) 
6 — Tarhana 

A 
A 
A 

7 — Kumanya A 3 
8 — Su sayacı (% 50 zamlı) A 5 
9 Yük Navlun Tarifesinin 11 inci maddesinde hükme bağlanan 

1000 kuruş aktarma ücreti 2000 kuruş; 50 kuruş olan kaydiye ücreti 100 
kuruş olarak değiştirümiştir. 

10 3 No. lu tarife altındaki Not 4 kaldırümıştır. (Yani, kütük ve 
tomruklar M3 esasına göre navluna tabi tutulmuşlardır.) 

11 24 üncü maddede, büyük hacimdeki hafif eşya tarife hükmünde 
mevcut (tiki metre mikâp hacminin ağırlığı bir ton veya bir tondan az 
bulunan» ibaresi «3 metre mikâp hacminin ağıriığı bir ton veya bir tondan 
az bulunan* sekimde değiştirilmiştir. 

12 Tarife No. 6 daki, canü hayvan ücret tarüesinin altına aşağıdaki 
3 No. lu not üâve edümiştir. 

N O T 3 : Sirk hayvanları üe damızlık ve benzeri hayvanlardan yu
karıdaki ücretler iki kat olarak tahsü edüir. 

CETVEL No. 2 

E Ş Y A C İ N S İ 
(TL.) 

Tarife Cetvel No. I n m IV V VI VII 

Boyu 3 metreye kadar olan makineli deniz vası
taları Tarife No. 4 e üâve 100,— 140,— 185,— 222,— 250,— 287,— 315,— 
Boyu 3-6 metreye kadar olan makineli deniz 
vasıtjdarı » » D D 154,— 220,— 286,— 352,— 396,— 440,— 484,— 
Boyu 6 metreden yukarı olan makineli denie 
vasıtaları » D » » 228,— 330,— 440,— 528,— 594,— 660,— 726,— 
Boyu 3 metreye kadar olan makinesiz deniz 
vasıtaları » » » D 80,- 100̂ - 140,— 185,— 220,— 220,— 287,— 
Boyu 3-6 metreye kadar olan makinesiz deniz 
vasıtaları » » » » 88,— 154,— 220,— 286,— 352,— 396,— 440,— 
Boyu 6 metreden yukarı olan makinesiz deniz 
vasıtaları D » D » 154,— 220,— 286,- 352,— 396,— 440,— 484,— 
Çocuk arabaları ve beşikler (İçinde çocuk olursa 
herhangi bir ücret alınmaz.) D » 5 D 7,50 10,— 12,50 15,— 17,50 20,_ 
Televizyon (Her neyü) » » » 30,— 40,- 50,— 60,— 80,— 90,— 100,— 
Dondurma arabası » D » » 5,- 5,- 10,— 15,_ 20,_ 25,- 25,— 
Köfteci arabası » D » 7,50 7,50 15,_ 22,50 30,— 37,50 37,50 
Pikaph müzik dolabı » » » S 100,— 125,— 150,— 175,— 200,— 225,— 250,— 
Kiremit ve tuğla (1000 adedi) » » » » 25,— 40,- 50,— 60,— 65,— 70,— 75,-
Jeep » » 4 » 50,— 60,— 70,— 80,— 90,— 100,— 110,— 
Süs kuşları » » 6 » 2,50 2,50 4,- 4,- 5,- 5,- 5,_ 
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21 MART 1969 (Resmî Gazete) 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Çorum - İskilip 12 derslikli lise inşaatı işi 1970 yılma sari ola
rak 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulüyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (1.613 604,87) liradır. 
3 — Eksiltme Samsun Özel İdare Işhanları (A) Bîoku Kat 4 de 

Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 11/4/1969 Cuma 
günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Yapı 
İşleri 8. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 62.158,15 liralık geçici teminatını, 
b) 1969 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte (Eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini, 
teknik personel beyannamesini, taahhüt byannamesini sermaye ve kredi 
imkânlarını bildiren (Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanmış İnşaat, Te
sisat ve Onarım İşleri İhalelerine İştirak Yönetmeliğinde belirtilen) ör
nek 2 ve örnek 2a normuna uygun malî durum bildirisi ile banka refe
ransını, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan ke
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit
lik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğünden alacak
ları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâ
zımdır. 

6 — İstekliler, teklifleri havi mektuplarını ihale saatinden bir saat 
öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin alınması için Yapı İşleri 8. Bölge Müdür
lüğüne yapılacak son müracaat tarihi 8/4/1969 Salı günü saat 17.00 ye 
kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

2510/4-1 

1 — Samsun - Alaçam Ortaokulu 8 derslikli ek pavyon inşaatı 
işi 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulüyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (440.780,52) liradır. 
3 — Eksiltme Samsun Özel İdare Işhanları (A) Bloku 4. katın

daki Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 9 Nisan 1969 
Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Yapı 
İşleri 8. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) (21.381,22) liralık geçici teminatım, 
b) 1969 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte (Eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyanname
sini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, sermaye 
ve kredi imkânlarını bildiren (Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanmış 
İnşaat, Tesisat ve Onarım İşleri İhalelerine İştirak Yönetmeliğinde be
lirtilen) örnek 2 ve örnek 2a normlarına uygun malî durum bildirisi ile 
banka referansını, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gru
bundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mü
teahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğünden 
alacaklan yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koyma
ları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklifleri havi mektuplarını ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin alınması için Yapı işleri 8. Bölge Müdür
lüğüne yapılacak son müracaat tarihi 5/4/1969 Cumartesi günü saat 
13.00 e kadardır. 

8 — Telgrafla müraca-at ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet üân olunur. 

2511 / 4-1 

Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — idarede mevcut teknik şartname esasları dahilinde 10 kalem 
muhtelif cins ve evsaftaki sondaj makinesi aksesuarları müteahhit nam 
ve hesabına açık eksiltme suretiyle iç piyasadan satın alınacaktır. 

2 — Teklif edilecek bedelin % 7,5 nispetinde geçici teminat veril
mesi şarttır. 

3 — Mezkûr işe ait şartnameler mesai saatleri içinde idaremiz Ti
caret Müdürlüğünden temin edilir. 

4 — Eksiltme Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım 
Komisyonu huzurunda 2/4/1969 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

5 — Geç gelen, teminatı olmayan istekler ihaleye iştirak edemez. 
6 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

2463 / 3-1 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 

3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi üe bunu değiştiren 
5389 sayılı Kanuna istinaden çıkardığımız % 5 faizli üçüncü tertip tahvü-
lerimizın on yedinci itfa çeküişi 1/4/1969 tarihinde saat 9.15 te Ankara'da 
Genel Müdürlük Binamızda noter ve Bankamız temsücüeri huzuruyle yapı
lacaktır. 

Millî ve ecnebi bankalar temsilcileri üe tahvü hamülerinden arzu 
edenlerin bu çeküişte bulunabilecekleri üân olunur. 

2437 / 1-1 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 23 üncü maddesi ve 5383 sa

yılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değiştirilen 68 inei maddesi 
gereğince orijinal fatura, menşe şahadetnamesi veya emsali vesikalarda 
yazılı paraların Türk parasına çevrilmesinde 1 Nisan 1969 tarihinden 
30 Nisan 1969 tarihi akşamına kadar itibara alınması lâzım gelen kurlar 
aşağıda gösterilmiştir. 

Merkez Bankasınca alınıp satılmakta 
olan dövizlerin satış kuru TL. 

1 Amerikan Dolan 9,08 
1 Avusturya Şilini 0,34923 
1 Belçika Frangı 0,1816 
1 Danimarka Kronu 1,2110 
1 Doyçemark . 2,27 
1 Fransız Frangı 1,83916 
1 Hollanda Florini 2.50829 
1 isveç Kronu 1,75520 
1 İsviçre Frangı 2,07647 
1 Kanada Dolan 8,3990 

100 Liret 1,4528 
1 Norveç Kronu 1,2712 
1 Sterlin 21,7920 

Merkez Bankasınca alınıp satılmayan 
dövizlerin satış kıymetleri 

100 Yen 2,52 
1 Avustralya Dolan 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 Dolan 1,4981 
1 Irak Dinarı 25,4240 
1 Kolombiya Pezosu 0,5448 
1 Meksika Pezosu 0,7264 
1 Iran Riyali 0,1198 
1 Mısır Lirası 20,95 
1 Nikaragua Kordobası ' 1,2971 
1 Seylan Rupisi 1,5254 
1 İsrail Lirası 2,59 
1 Kıbns Lirası 21,7920 
1 Yunan Drahmisi 0,3026 
1 Pezeta 0,1297 
1 Esküdo 0,31582 
1 Ürdün Dinan 25,4240 
1 Yugoslav Dinan 0,7264 
1 Ley 1,51 

100 Paraguay Guaranisi 7,26 
1 Çek kronu 1,2611 
1 Polonya Zlotisi 2,27 
1 Rus Rublesi 10,08 
1 Şili Esküdosu — (•) 

1 Suriye Lirası 2,2841 
1 Lübnan Lirası 2,9278 
1 Pakistan Rupisi 1,90 

(*) Serbest piyasa kuru mevcut değildir. 
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Sahife: 24 (Resmî Garete) 21 MART 1969 

Yeşilyurt Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/176 
Yeşilyurt Molla Kasım Mahallesinden Mevlüt Demirci'nin aynı 

yerde Mehmet kızı 1931 doğumlu Nazmiye Karakuş vesaire aleyhine 
açmış olduğu yaş tashihi ve kayıt iptali davasının duruşması sırasında: 

Davalı Nazmiye Karakuş'un adresinin meçhul bulunması sebe
biyle 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince gıyap ka
rarı yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete vasıtası ile ilân yapıl
masına karar verilmiştir. 

Davalı Nazmiye Karakuş'un ilânen yapılan davetiyeye rağmen 
duruşmaya gelmediğinden 14/4/1969 günkü duruşmasına gelmesi veya 
bir vekil göndermesi aksi halde duruşmanın gıyabında icra edilece
ğine dair işbu gıyap kararı ilânen tebliğ olunur. 

2353 

Çanakkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1956/378 
Evvelce Çanakkale'de ikamet etmekte iken halen adresi biline-

miyen Münire Yalçınkaya'ya ilânen gıyap kararı tebliği: 
Levi Ruso tarafından aleyhinize açılan men'i müdahale davası

nın yapılan duruşması sonunda: 
İlânen dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edildiği halde du

ruşma günü hazır olmadığınızdan gıyap kararı çıkarılmasına karar 
verilmiştir. 

Duruşma 8/5/1969 günü saat 9.00 da yapılacaktır. 
Duruşmaya gelmediğiniz bir vekille de temsil ettirilmediğiniz 

veya mazeretinizi tevsik eder belge ile bildirmediğiniz takdirde duruş
maya gıyabınızda devam olunacağı gıyap karan yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

2354 

Of Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/232 
Orman İdaresine izafeten Of Orman Bölge Şefliği tarafından da

valı Mehmet Turan ve arkadaşları aleyhine ikame eylediği tazminat 
davasının yapılan duruşmasında davalılardan Mustafa Turan'm ad
resinin meçhul oluşu sebebiyle ilânen gıyap kararı tebliğine karar ve
rilmiştir. 

Bu sebeple davalı Mustafa Turan'm duruşmanın bırakıldığı 
22/4/1969 günü saat 9.00 da duruşmada bizzat bulunmadığı veya ken
disini bir vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında 
cereyan edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2409 

Erzincan Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1963/710 
Davacı Millî Savunma Bakanlığına izafeten Hazine Avukatlığı 

tarafından davalı Özdemir Sutuncu ve arkadaşları aleyhine açılmış 
olan tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda: Açılmış olan 
işbu davanın reddine dair mahkemeden verilen 12/5/1965 tarih ve 
1963/710 esas, 1965/243 sayılı karar hulâsası davalı Özdemir Sutun-
cu'ya ilâm yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2410 

Nizip Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Esas No : 1967/271 
Karar No: 1968/512 
Davacı Nizip'in Zeytinlik Mahallesi Deli Hoca Sokak No. 5 de 

mukim Mehmet kızı Yeter Şahin tarafından, davalı İslahiye Kazası
nın Hisar Köyü 95 hanede nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu Handan Şa
hin aleyhine açmış olduğu boşanma davasının yapılan duruşması so
nunda : 

Tarafların boşanmalarına 13/11/1968 tarih ve esas 1967/271 ve 
karar 1968/512 sayı ile karar verilmiş olup, davalının adresi meçhul 
olduğundan boşanmaya mütedair karar özetinin ilânen tebliğine 
mahkemece karar verilmiş olduğundan, adı geçen davalı Handan 

Şahin'in 15 gün içinde kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hük
mün kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur. 

2407 

Gaziantep Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/289 
Gaziantep'in Bağlarbaşı Köyü hane 20 de nüfusa kayıtlı Mehmet 

çocukları Ahmet ile Mehmet Ali Tuluk'un soyadları, Mahkememizin 
11/3/1969 gün ve 1969/289-247 sayılı karariyle Atakan olarak t a s h i 

hine karar verilmiştir. İlân olunur. 
2408 

Sason Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1967/35 
Davacılar Sason'un Cemalen Köyünden Sabri Tunç, Hasan Işık'ın 

açmış bulundukları tescil davasında müdahil olarak girip bilâhara 
duruşmaları takip etmediğinden namına gıyap kararı çıkartılan aynı 
Köyden Aysan Işık adresine bilâ tebliğ iade edildiği anlaşılmış olduğun
dan bu kere duruşmanın bırakıldığı 8/4/1969 günü saat 9.00 da biz
zat veya bilvekâle hazır bulunması lüzumu bulunmadığı takdirde 
hakkındaki gıyabın kesinleşerek duruşmaya gıyabında devam oluna
cağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

i 2406 

Manavgat Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1967/429 
Köy İşleri Bakanlığına izafetle Manavgat Hazine Avukatı Fatma 

Bilginer tarafından davalı Gündoğdu Köyünden Mustafa oğlu 1312 
doğumlu Mehmet Tüfekçi aleyhine açmış olduğu gayrimenkulun geri 
verilmesi ve tapu kaydının silinerek Hazine adma değiştirilmesi da
vasının yapılan duruşmasında: 

Davalı Mehmet Tüfekçi'nin müteaddit aramalara rağmen adre
sinde bulunamadığı ve değiştirdiği adresi de mahkemeye bildirmedi
ğinden ilânen gıyap karan çıkarılmasına mahkemece karar verilmiş 
olmakla; 

Karar gereğince mahkeme günü olan 30/4/1969 tarihinde Manav
gat Asliye Hukuk Mahkemesi 1967/429 sayılı dosyada hazır bulunma
nız, aksi halde gıyabınızda devam olunacağı, gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

2404 

Mersin Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/948 
Davacı Mersin Cebel Köyünden Hafize Kelle tarafından davalı 

kocası Tarsus'un Özelbahşiş Köyünden Hüseyin Kelle aleyhine açı
lan boşanma davasının muhakemesinde: 

Davalı namına çıkarılan tebligatın mumaileyhin bulunamaması 
sebebi ile bilâ tebliğ iade edilmiş zabıtaca yaptırılan tahkikatta gös
terilen adreste olmadığı cihetle hakkındaki tebligatın ilânen yapıl
masına karar verilmiştir. Duruşmanın talik edildiği 7/4/1969 günü 
saat 9.00 da davalı mahkemeye gelmediği veya kendisini temsilen ka
nunî bir vekil dahi göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında 
devam olunacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2405 

Rize Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1966/597 
istanbul Sirkeci Nöbethane Çıkmazı No. 3 te Güven Şapka İma

lâthanesinde Abdurrahman kızı Leyla Çep (Uçankale) tarafına : 
Rize Kale Mahallesinden Hamdi oğlu Niyazi Çep vekili Avukat 

Tahsin Özer tarafından aleyhinize açılmış bulunan terk sebebiyle bo
şanma davasının yapılmakta olan duruşması sırasında tarafınıza da
vetiyenin ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Karar gereğince adresiniz meçhul olduğundan ilânen davetiye
nin tebliği ve duruşmanın 2/6/1969 Pazartesi saat 9.00 a talik edildiği 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Dönel Sermaye íflelmc*! 
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Kararnameler 
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