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tptal davasının konusu : 11/6/1970 günlü, 13516 sayılı Resmî Ga-

zete'de yayınlanan 5802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 28/5/1970 
günlü, 1267 sayılı Kanunun Anayasa'nın 2., 4.,, 5., 6., 8., 61. ve 64. mad
delerine aykırı olduğu, ileri sürülerek iptali istenilmiştir. 

/ . DAVACININ GEREKÇESİ ÖZETİ : 

28/5/1970 günlü, 1267 sayılı Kanunla gider vergisini bir misline 
kadar artırmaya, yapılan artırmaları indirmeye »Bakanlar Kurulu yet
kili . kılınmıştır. Ayrıca eski nispet ve~ hadler üzerinde vergilendirilmiş 
stoklar da bu hükme tabi tutulmuştur. 

Anayasa'nın 61. maddesinin ikinci fıkrası gereğince vergi, resim,-
harçlar ve benzeri malî yükümler ancak kanunla konulur. 1267 sarılı 
Kanun, Anayasa'nın 61. maddesinde gösterilen kanıyı niteliğinde değil
dir. Kanunların maddî bakımdan genel, objektif, gayrişahsî ve daimi ka
rakteri haiz olması lâzımdır. Bu kanun ̂ se şeklen bir kanun niteliğini 
taşımaktadır. Hangi konulara uygulanacağı Bakanlar Kuruluna bıra
kıldığı cihetle genel değildir. Hangi konulara uygulanacağı hangilerine 
uygulanmayacağı meçhul olduğundan objektif değildir. Bu gün uygulanıp 
yarm kaldırılabileceğinden daimî değildir. Oran "ve yükümler belli ol
madığından kanun bir vergi kanununun ihtiva etmesi gereken esaslar
dan da yoksundur. Böylece hukukun genel kurallarına ve Anayasa'nın 
ikinci maddesine uygun değildir. Yine bu kanun Anayasa'nın malî güce göre 
vergi alınır ilkesine de aykırıdır. Anayasa Mahkemesi «malî güç» eda
sının bir direktif teşkil edecek şekilde' kanunda yer almasının, bunu uy
gulayanların anlayışına ve yorumuna toırakılmamasınm zorunlu oldu
ğunu belirtmiştir. 

1267 sayılı Kanunla biçimsel bir kanun yapılmakta gerçekte kanun 
yapılmayarak kanun yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna devredilmek
tedir. Kanun, yapmak, değiştirmek ve kaldırmak Türkiye Büyük Millet 
Meclisine aittir. Bu yasama yetkisi devredilemez. Hiç kimse veya organ, 
kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. 

Şu duruma göre kanunun tümü Anayasa'nın 2., 4., 5., 6., 8., 61. ve 
64. maddelerine aykırıdır. 

//. YASA M E T İ N L E R İ : 

1 — İptali istenen kanun : 

İptali istenen 28/5/1970 günlü, 1267 sayılı «6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununa ek Kanun», 11/6/1970 günlü, 13516 sayılı Resmî Gaze-
te'de çıkan metne göre şöyledir : 

Vergi nispet ve hadlerinde yapılacak değişiklikler : 
Madde 1 — 13 Temmuz 1956 ve 6802 sayılı Gider Vergileri Ka

nunu ve bu Kanunun ek ve değişiklikleri mevzuuna giren ve aynı kanu
na bağlı tablolarda ve kanunun mahsus kısım ve bölümlerinde gösterilen 
maddeler ve hizmetlerden gerekli görülenlerin, işbu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihteki vergi nispet ve hadleri ile bu kanunda sonradan yapıla
cak değişikliklerle artırılacak, indirilecek veya vergi mevzuuna alınacak 
madde ve hizmetler için yeniden ihdas edilecek vergi nispet ve hadlerini, 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir misline kadar artırmaya ve artı
rılan bu nispet ve hadleri kanuni seviyelerine kadar indirmeye ve bu nis
pet ve Hadler arasında gerekli değişiklikleri yapmaya Bakanlar. Kurulu 
yetkilidir. 

Stok Beyanı : 

Madde 2 — Bu kanun gereğince; kararname ile vergi nispet ve had
leri artırılmış olup da eski nispet ve hadler üzerinden vergilendirilmiş 
olan maddeler, vergi yüklerinde eşitlik sağlamak maksadiyle eski ve yeni 
nispet ve hadler arasındaki farklara göre vergilendirilir. 

Bu maddeleri imalât veya ticaret maksadiyle ellerinde bulunduran 
gerçek veya tüzel kişilerle bunların bilcümle şube, acenta, bayi, komis
yoncu ve sair satıcıları, vergi nispet ve hadlerini yükselten kararname
nin yürürlük tarihindeki anadepo, depo, ticarethane, mağaza ve tank
larında veya sair yerlerde veya yolda bulunan mallarını, bunların değer
lerini, miktar ve sikletlerini, bulundukları yerler itibariyle bir beyanna
meye kaydetmeye ve beyannameyi Maliye Bakanlığınca bu konuda ya
pılacak ilânı takip eden günün akşamına kadar bağlı oldukları yer vergi 
dairesine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, yukarıda zikrolunan 
kendilerine ait yerlerde mevcut olup, başkalarına satılmış fakat bedel
leri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş veya sair suretlerle mül
kiyeti devredilmiş maddeleri de beyannamelerinde göstermek zorunda
dırlar. 

Stoklar üzerinden ölçü esasına veya alış bedeline göre tarh ve teb
liğ edilecek farklar ile perakendecilerin ellerinde bulunan miktarı 200 
kilogram veya alış bedeli 500 lirayı geçmiyen' maddelerden stok beya
nına tabi tutulmıyacak olanlar bu kanun gereğince çıkarılacak karar
namelerde gösterilir. 

Beyan üzerinde tarh olunan farklar, tebliğ tarihini takip eden ay
başından itibaren iki ay içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit tak
sitte ödenir. Vadesinde ödenmiyen farklar hakkında Amme Alacaklarının 
Tahsili Uslü hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda Dulunmıyanlarm veya noksan beyanda bulunan
ların beyan etmedikleri veya noksan beyan ettikleri maddeler ve değer
lerine ait farklar iki kat zamlı olarak tahsil olunur. 
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Cezalar hariç, Vergi Usul (Kanununun' diğer hükümleri bu farklar 
hakkında da uygulanır. 

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

# — Davacının dayandığı Anayasa maddeleri : 

Davacının dayanak olarak ileri sürdüğü Anayasa maddeleri şun
lardır : 

(Madde 2 — Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıç
ta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk devletidir. 

Madde 4 — Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir. 
Millet, egemenliğini, Anayasa'nm koyduğu esaslara göre, yetkili 

organlar eliyle kullanır. 
Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye 

veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasa'-
dan almıyan bir devlet yetkisi kullanamaz. 

Madde 5 — Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 
Bu yetki devredilemez. 

Madde 6 — • Yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaş
kanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. 

Madde 8 —• Kanuntlar Anayasa'ya aykırı olamaz. 
Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 

makamlarını ve kişileri bağlıyan temel hukuk kurallarıdırr 
Madde 61 — Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gü

cüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 
Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler ancak kanunla 

konulur. 
Madde 64 —• Kanun- koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Devletin 

bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para 
basılmasına, genel ve özel af ilânına, mahkemelerce verilip kesinleşen 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek, Türkiye Büyük M i l 
let Mecüsindn yetkilerindendir.) 

İLK İNCELEME : 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 26/11/1970 
gününde Lûrfi ömerbaş, Celâlettin Kuralmen, Hakkı Ketenoğlu, Fazıl 
Uluocak, Avni Givda, Nuri Ülgenalp, Şahap Arıç, İhsan Ecemlş, Recai 
Seçkin, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Kâni Vrana, Muhittin Gürün, Şev
ket Müftügil, Ahmet H . Boyacıoğlu'nun katılmalariyle yapılan ilk ince
leme toplantısında; 

Tümünün iptali istenilen 28/5/1970 günlü, 1267 sayılı Kanunun, 
11/6/1970 günlü, 13516 sayılı Resmî Gazete'de yayınlandığı; dava dilek
çesinin 8/9/1970 gününde 1026 sayı İle Anayasa Mahkemesi kaydına 
geçtiği ve davanın süresi içinde olduğu, dava dilekçesinin Millet Mecli
sinin 80 üyesince imzalandığı ve dilekçe altında adları ve soyadları ya
zılı bulunanların Millet Meclisi üyesi olduklarının T. B. M . M . Zatişleri 
ve Evrak Müdürlüğünce 30/7/1970 gününde onandığı, davayı açanların 
toplamının Millet Meclisinin, Anayasa'nm 67. maddesine göre, üye tam
sayısının altıda birini geçtiği, dava dilekçesinde 22/4/1962 günlü, 44 sa
yılı Kanunun 25. maddesinin son fıkrası uyarmca, Millet Meclisi istanbul 
Üyesi Reşit Ülker'in kendisine tebligat yapılacak üye olarak gösteril
diği ve dosyanın eksiği olmadığı anlaşılmış ve Anayasa'nm 147., 149. ve 
150. ve 4 sayılı Kanunun 21., 22., 25. ve 26. maddelerine uygun olduğu 
görülen işin esasının incelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

IV. ESASIN İNCELENMESİ: 

Dava dilekçesi, itirazın esasına ilişkin rapor, Anayasa'ya aykırılığı 
ileri sürülen kanun, aykırılık görüşüne dayanaktık eden Anayasa mad
deleri; bunlarla ilgili gerekçeler ve başka yasama belgeleri; konuya iliş
kin öteki metinler okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ve bu Kanunun ek ve değişik
liklerinde vergiye tabi tutulan madde ve hizmetler gösterilmiş olup 1267 
sayılı Kanunla bu vergi nispet ve hadlerinin artırılması veya kanunî se
viyesine indirilmesi düzenlenmiştir. Bu madde ve hizmetlerden fayda
lanan herkes, artırılan vergiyi ödeyeceği cihetle kanun genel ve objek
tiftir. Yürürlükten kaldırılıncaya kadar uygulanacağından daimidir. Onun1 

içindir k i bu konuya yönelen iddialar yerinde görülmemiştir. 
1267 sayılı Kanunla, Gider Vergileri Kanunundaki vergi nispet ve 

hadleri ile sözü geçen kanundan sonra da yapılacak değişikliklerle art ı
rılacak, indirilecek veya vergi mevzuuna alınacak madde ve hizmetler 
için ihdas edilecek vergi nispet ve hadlerinde, bir misline kadar artır-
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mak ve artırılan bu nispet ve hadleri kanunî seviyelerine indirmek su 
retiyle değişiklikler yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiş; ay 
rica eski nispet ve hadler üzerinden vergilendirilmiş stoklar da bu hükrm 
tabi tutulmuştur. 

Vergi nispet ve hadlerinde değişiklik yapmak kanunun değiştiril 
mesi anlamına gelir. Kanunu değiştirmek ise Büyük Millet Meclisine aü 
olup bu yetkinin Bakanlar Kuruluna verilmesi Anayasa'nm yasama yet 
kişinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin olduğunu, bu yetkinin devredi 
lemiyeceğini, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmanın Türkiye Bü 
yük Millet Meclisinin yetkilerinden bulunduğunu belirleyen 5. ve 64. mad 
delerine aykırıdır. 

Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne gör; 
vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mal 
yükümler ancak kanunla konulur. (Anayasa madde 61) 

Anayasa Mahkemesinin 1970/29-48 sayılı, 22/10/1970 günlü vt 
1967/41 -1999/57 sayılı, 23-25/10/1969 günlü kararlarında da açıklan 
dığı üzere; (18/4/1971 günlü, 1&813 sayılı ve 12/3/1971 günlü, 1377« 
sayılı Resmî Gazeteler.) 

Anayasa Koyucusu her çeşit malî yükümün kanunla konulmasın 
buyururken ve takdiri uygulamaları önliyecek ilkelerin kanunda yeı 
alması ereğini gütmüştür. Yükümler, belli başlı unsurları açıklanarak 
va çerçeveleri kesin çizgilerle belirtilerek mutlaka kanunla düzenlenme 
lidir. Anayasa'nm 61. maddesinin temelinde yatan düşünce vergiye iliş 
kin önemli konuların Yasama Meclislerince düzenlenmesini sağlamak 
tır. Kuralların yorumu sırasında onların konuluş amaçları bir yana 
bırakılamaz. Amaca dayanan yorum ise 61. maddedeki «vergi koyma>; 
kavramını geniş biçimde yorumlama zorunluğunu doğurur. Vergi koyma 
kavramının içine vergi oranında değişiklik yapma kavramı da girmek 
tedir. Vergiyi artırma, indirme vergi koymak gibi büyük bir önem ta 
sımaktadır, bu nedenle verginin artırılması ve indirilmesi de kanunla 
yapılır. Onun içindir k i kararname ile vergi oranlarında değişiklik yapıl 
ması Anayasa'nm 61. maddesine aykırıdır. 

Anayasa MaJıkemesinin vergi kanunlarında denetliyeceği konular 
dan birini de kanunun malî gücü saklı tutup tutmadığı keyfiyetidir 
Vergi oranının tayini ve değiştirilmesi kararname ile olunca Anayasa 
Mahkemesi bu açıdan denetim yapamaz. 1267 sayılı Kanun bu yönden 
de Anayasa'nm 61. maddesine aykırıdır. 

Dava konusu kanunu tasarı halinde iken inceleyen Geçici Komis 
yon raporunda; Anayasa Mahkemesinin, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 21. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan «Bu levhalardan 
belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre yıllık bir resim alı 
nır» hükmünün Anayasa'nm 61. maddesine aykırı olduğundan iptaline 
ilişkin 29/3/1966 günlü, 1965/45 -1966/16 sayılı kararının (Anayasa 
Mahkemesi Kararlar Dergisi - Sayı : 4, Sayfa "90 - 94) gerekçesindeki 
«yükümlerin en yüksek sınırları tayin olunmalıdır.» görüşüne dayanıl 
makta ise de; bu kararda «mükellef, matrah ve oran yönleri her 
malî yükümün özelliğine göre değişmekte olduklarından bu düzenleme 
her birisi için kanunla ayrı ayrı yapılmalı ve hiç olmazsa anahatlan, 
başka bir deyimle çerçeveleri belirtilmeli ve bazılarının niteliklerine 
göre matrah ve oran için bu mümkün olmazsa yükümlerin en yüksek 
sınırlarının tayin edilmesi gerektiği» belirtilmiştir. ,Sözü geçen karara 
ilişkin kanun hükümleriyle bu kez iptali istenen kanunun düzenlediği 
konular aynı nitelikte değildir. 12617 sayılı Kanunun kapsadığı alanda 
oranın saptanması mümkündür. 

Yine Geçici Komisyon raporunda Kaçakçılığın Men ve Takibi hak 
kındaki 1918 sayılı Kanuna ek 682© sayılı Kanunla ilgili 10/12/1962 
günlü, 962/198-111 sayılı (Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi - Sayı 
1, Sayfa 29 - 35) kararın gerekçesine dayanılmışsa da; bu kanunla ka
çakçılığın önlenmesi için tamamen idarî nitelikte bazı düzenlemeler ön
görülmüş ve Anayasa'nm 61. maddesindeki gibi bir ilke de bulunmamış 
olduğundan o kararda beliren görüşün bu davanın kapsadığı konuda 
aynen geçerli olacağım düşünmek yerinde değildir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle dava konusu 1267 sayılı Kanunun, 
Anayasa'nm 5., 61., 64. maddelerine aykırı olduğundan, iptali gerekir 
Fazıl Uluocak, Sait Koçak, İhsan Ecemiş, Halit Zarbun ve Lüferi ömer
baş bu görüşe katılmamışlardır. 

V. SONUÇ : 
1 — 28/5/1970 günlü, 1267 sayılı «Gider Vergileri Kanununa ek 

Kanun» un tümünün Anayasa'nın özellikle 61., 64. ve 5. maddelerine 
aykırı olduğuna ve iptaline Fazıl Uluocak, Sait Koçak, İhsan Ecemiş ; 

Halit Zarbun ve Lütfi Ömerbaş'm karşı oylarıyla ve oyçokluğu ile; 

(Resmî Gazete) 
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1 — îptal kararının Anayasa'nın 192. 
maddeleri gereğince 10 Aralık 1971 günü 
Givda'nın karşı oyu ile ve oyçokluğu Üer 

Îİ5/6/1&71 gününde karar verildi. 

ve 4*4 sayılı Kanunun 50. 
yürürlüğe girmesine Avni 

Başkan Vekili 
Avni Givda 

Üye 
Muhittin Taylan 

Üye 
Ahmet Akar 

Üye 
Fazıl Uluocah 

Üye 
Şahap Arıç 

Üye 
Halit Zarbun 

Üye 
8aİt Koçak 

Üye 
îhsan Ecemiş 

Üye 
Kâni Vrana 

Üye 
Nuri Ülgendlp 

Üye 
Recai Beçkm 

Üye 
Muhittin Gürün 

Üye 
Lütfi ömerbaş 

Üye 
Şevket Müftügil 

KARŞIOY YAZISI 

Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu 

Anayasa'nın 152. ve 22/4/1962 günlü, 4& safflı Kanunun öıO. mad
delerindeki yetkiye dayanılarak yürürlükleri ileri bir tarihe bırakılmış 
iptal kararlarının kaysadığı hükümlerin yerine şimdiye dek hiçbir za
man süresi içinde yenileri getirilmemiştir. Onun içindir ki Anayasa'ya 
birkaç yönden birden aykırılığı saptanan 28/5/1970 günlü, 12'GT sayılı 
«Gider Vergileri Kanununa Ek Kanun» un, iptaline l'5/6/l£71 gününde 
karar verildiği halde, 10/12/1971 gününe kadar yürürlükte bıkılması 
gereksizdir. 

,1970/35 - 1971/5T sayılı, 15/8/1971 günlü kararın bu bölümüne yu
karıda açıklanan nedenle karşıyım. 

Üye 
Avni Gtoda 

KARŞIOY YAZISI 

Anayasa'nın 61. maddesi ile güdülen amacm, başka bir deyimle, 
Anayasa'nın malî yükümlerin kanunla konulmasını öngören ilkesinin 

korunması için, malî yükümün konusunun,, matrahının ve en yüksek 
oran ve sınırının kanunla saptanmış olması gerekir. Çünkü, ancak böy
lelikle malî yükümün yeterince belirmiş olacağı ve İdarenin dilediği 
konu ve alanda, dilediği oran ve ölçüde, gelişigüzel vergi koyup uygu
lamasına olanak kalmayacağı açıktır. Uygulamada duyulan ihtiyaca 
göre vergi oranlarının, kanunun çizdiği sınırlar içinde değiştirilebil
mesi ise, Anayasa'nın malî yükümlerin kanunla konulacağını buyuran 
61. maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmeyen, Doktrinde ve carî hu
kukumuzda yerleşmiş bir yoldur. Anayasa Mahkemesinin daha önceki 
bazı kararlarında da, malî yükümlerin kanunla konulmuş sayılması için, 
o yükümün konusunun, matrahının ve oran bakımından da yerine göre 
en yüksek sınırlarının kanunda gösterilmesi gerektiği görüşü kabul edil
miş olup incelenen konuda da aynı ilkenin benimsenmesine bir engel gö
rülmemektedir. İnceleme konusu kanunda da malî yükümün belli başlı 
unsurları açıklanmış ve çerçevesi çizilmiştir. 

Öte yandan, kanun koyucu kabul ettiği bir oran ve sınırın iki 
katma kadar artırılabilme olanak ve yetkisini tanımakla bu . ölçüdeki 
bir yüküme dahi mükelleflerinin malî güçlerinin mütehammil olduğunu 
da kabul etmiş sayılacağından, Anayasa Mahkemesinin, gerekli görürse 
dava konusu hükmü bu yönden de denetlemesine bir engel yoktur. 

Vergi oran ve sınırlarında değişiklik yapılması yetkisi mutlak ola
rak tanınmış olsaydı böyle bir durumun kanun koyma veya kanunu de
ğiştirme yetkisinin devri anlamına geleceğinden şüphe edilemezdi. An
cak iptal edilen kanunda, yürütmeye, vergi koymak veya vergi oran ve 
sınırlarında dilediği ölçüde değişiklik yapmak yetkisi tanınmış değildir. 
Yürütmeye kanunun saptadığı sınırlar içindeki oran ve şuurlardan, du
yulacak ihtiyaca en uygun olanını uygulamak yetkisi tanınmıştır. Bu 
bakımdan ortada Anyasa'nm 15. ve 64. maddelerine de 'bir aykırılık gö
rülmemektedir. 

Bu nedenlerle 2&/5/1970 günlü ve 12167 sayılı Kanunun iptali ka
rarma karşıyız. 

Üye 
îhsan Ecemiş 

Üye 
ZAltfi ömerbaş 

Y Ö N E T M E L I K L E Rr 
Millî Savunma Bakanlığından : 

Harp Okulları Yönetmeliği 

BÖLÜM — I 
1. AMAÇ ; 

a. 1462 No. lu Harp Okulları Kanunu esaslarına göre Silâhlı Kuv
vetlerin gelişiminde önderlik -edebilecek yeterlikte Askerî ve Genel Kül
türe sahip ve zamanımızın doktrin ve sosyal konularına kavrayabilecek 
ve müteakip safhalarda Sınıf Okulları ve Kurslarındaki İhtisas Öğretim 
ve Eğitimini takip edebüecek nitelikte muvazzaf subay yetiştirebilecek 
esasları belirtmek. 

b. Harp Okullarının hedefleri, organları bunların görevleri ve ça
lışma usulleri ile Öğretim ve eğitim üe ilgili diğer organ ve kuruluşlarla 
iüşkilerini, Öğrencilerde aranacak nitelikleri, yetiştirme esaslarını, okutu
lacak dersleri, öğrenimi bitirmeleri için azamî süre ve diğer hususlarla 
yabancı öğrencilerin tabi olacakları şartları ve ahlak notunu, Öğrencile
rin Devletçe karşılanacak ilhtiyaçlaruu tespit etmektir. 

*. KAPSAM: 
Bu Yönetmelik; Silâhlı Kuvvetlere-muvazzaf subay yetiştiren, Kara, 

Deniz ve Hava Harp Okullarım kapsamı1 içine alır. 

3. TANIMLAR : 

a. Öğretim ve eğitim y%l%: 
öğretim ve eğitimin başlamasından bitimine kadar geçen bir yıllık 

süredir. 

b. Akademik yü: 
ffiki sömestir ile sınavları kapsayan Öğrenim süresidir. 

i BÖLÜM — n 

4. ESASLAR: 
Bu Yönetmelikte yer alan bütün esaslar 3 bölüm ve 12 kısım için

de toplanmış ve açıklanmıştır. 

BÖLÜM — n 

KISIM — I 
5. TEŞKİLÂT; 
Harp Okullarının teşkilâtı; bağlı bulundukları kuvvetlerin kuruluş 

ve kadrolarında gösterilir. 

6. GÖREVLER: 
a. Harp okullarının görevi : 
Harp oklularının görevi; Silâhlı Kuvvetlere yeterli genel ve asker

lik kültürüne sahip ve müteakip safhalarda smıf okulları ve kurslar
daki ihtisas Öğrenimini takip edebilecek nitelikte muvazzaf subay yetiŞ" 
tirmektedir. 

(1) Türk Silâhlı Kuwetlerinin ihtiyacı olan nitelik ve miktarda 
muvazzaf subay yetiştirmek. 

(2) öğrencilere komutanlık ve liderlik vasıflarını aşılamak ve 
vasıfların kökleşmesini sağlamak. 

(3) öğrencilere çeşitli smıf ve silâhların kullanılma usul ve 'kai
deleri ile sevk ve idere tekniğini Öğretmek. 

(4) öğrencilerin sosyal v© bilimsel anlayışlarım geliştirmek. 
(5) öğretim ve eğitim faaliyetleri üe ilgili araştırma, geliştirme 

ve planlama çalışmaları yapmak ve bu sahada en son yenilikleri takip 
etmek. 
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(6) Olculun; idare, öğretim ve eğitim işlerinin yönergeler esasla
rına göre yürütülmesini sağlamak. 

(7) öğrencilerin idarî (hizmetlerini sağlamak, tatbiki eğitimlerini 
yaptırmaktır. 

7. HARP OKULLARININ ORGANLARI, GÖREVLERİ VE ÇA
LIŞMA USULLERİ: 

a. Harp okulları organları; kadrolarında belirtilen .organlar ile 
Akademik Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu ve Alay Disiplin Kurulundan 
ibarettir. Kadro organlarının görevleri kendi kadrolarında ve görev ta
limatlarında gösterilmiş olup, Akademik Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu 
ve Alay Disiplin Kurulunun görevleri aşağıya çıkarılmıştır. 

(1) Akademik Kurulun görevleri: 
(a) öğretim ve eğitimin en yüksek danışma organı olup, harp 

okullarında öğretim ve eğitim ile ilgili planlama, programlama, eğitimin 
yürütülmesi, öğrenci başarı durumlarının incelenmesi ve yükseltilmesi 
konularında her türlü tedbirleri görüşüp karara bağlar. 

(b) (Madde 17-b (8) de öngörülen ilmî yetersizlik nedeni ile Aka
demik Kurula sevk edilen öğrencilerin durumunu inceleyerek okulla 
ilişkilerinin kesilip kesilmeyeceği hakkında gerekli kararı verir. 

(c) Alman bütün kararlar yürürlükteki mevzuata ve üst maka
mın prensiplerine uygun olmak kaydiyle başkaca hiçbir makam tara
fından değiştirilemez. 

(%) Yüksek Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri : 
(a) Hakkında karar verilecek öğrencinin ceza ve mükâfat fişini 

incelemek, 
(b) Hakkında karar verilecek öğrencinin disiplin amirleri tara

fından verilen ahlâk ve karakter notunu (Disiplin notunu) incelemek, 
(c) Hakkmda karar verilecek öğrencinin Yüksek Disiplin Kuru

luna daha önce suçlu olarak gelip gelmediğini incelemek, 
(d) Hakkmda karar verilecek Öğrencinin şimdiye kadar işlemiş 

olduğu muhtelif suçlar arasındaki zaman fasılasını, mükerrer disiplin 
kabahat ve tecavüzleri olup olmadığını incelemek, 

(e) Hakkmda 'karar verilecek öğrencinin Yüksek Disiplin Kuru
luna yollanmasına sebep olan suçunu ve bunun delillerini incelemek, 

(f) Suçlu öğrenciyi, öğrencinin mensup olduğu tabur ve bölük ko
mutanlarını dinlemek suretiyle : 

I. öğrencinin suçlu veya suçsuzluğuna, 
II. Disiplin cezası verilmesine, 

İÜ. Okuldan ilişiğinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. 

(S) Alay Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri: (a) Hakkmda karar verilecek öğrencinin ceza ve mükâfat fişini 
incelemek, 

(b) Hakkmda karar verilecek öğrencinin disiplin amirleri tarafın-
dan verilen ahlâk ve karakter notunu (Disiplin notunu) incelemek, 

(c) Hakkmda karar verilecek öğrencinin Alay Disiplin Kuruluna 
daha önce suçlu olarak gelip gelmediğini incelemek, 

(d) Hakkmda karar verilecek öğrencinin şimdiye kadar işlemiş 
olduğu muhtelif suçlar arasındaki zaman fasılasını, mükerrer disiplin 
kabahat ve tecavüzleri olup olmadığını incelemek, 

(e) Hakkmda karar verilecek öğrencinin Alay Disiplin Kuru
luna yollanmasına sebep olan suçunu ve bunun delillerini incelemek, 

(f) Suçlu öğrenciyi, öğrencinin mensup olduğu tabur ve 'bölük 
komutanlarını dinlemek suretiyle : 

I. öğrencinin suçlu veya suçsuzluğuna, 
II. Disiplin cezası verilmesine, 
m. Hakkında gereken kararın verilmesi talebi ile; okul yüksek di

siplin kuruluna yollanmasına karar verir. 
Ib. Bunların dışındaki, kuvvet ihtiyaç ve özelliklerine göre Kuv

vet Harp Okullarının organlarının teşkilâtı, yetki ve görevleri ile ça
lışma'usulleri Kuvvet Harp Okullarınca çıkarılacak yönergelerde göste
rilir. 

BÖLÜM — n 
KISIM 

s. Ö Ğ R E N C I K A Y N A K L A R I :

II

 

Harp okullarının asıl öğrenci kaynağı askerî liselerdir. Ancak, za
rurî hallerde sivil lise ve eşidi okulların fen kolunu bitirenlerden sınav 
ile erkek öğrenciler alınır. 

9. HARP OKULLARıNA GIRIŞ ŞARTLARı : 
a. Sosyal durum, ahlâk ve karakterle ilgili şartlar : 
(1) Erkek ve Türk vatandaşı olması, 
(2) Kendisinin ve aile efradının «kusursuz ahlâk ve karakter sa

hibi olması, 
(3) Kendisinin kanun dışı siyasî ve sosyal cereyanlara kapılma

mış olması, 
(4) Evli veya nişanlı olmaması veya herhangi bir kadınla nikâh

sız olarak birlikte yaşamaması, 
(5) Askerî ve sivil okullardan ahlâk ve disiplin sebepleriyle çıka

rılmamış olması, 
ıb. Sağlık durumu ile ilgili şartlar : 
Kuvvetlerin özelliklerine göre yönergelerinde belirtilir. 
c. öğrenim ile ilgili şartlar : 
(1) ıSivil lise ve eşidi okullardan fen kolu diplomasına hak ka

zanmış olması, 
(2) Askerî ve sivil okullardan Öğrenim sebeyleriyle çıkarılmamış̂  

olması, 
(3) Harp okullarında yapılacak smav, mülakat ve benzeri seçim 

işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasmda kontenjan içinde bu
lunması. 

d. Yukarıda belirtilen koşullar dışındaki giriş şartları kuvvet özel
liklerine göre kuvvet yönergelerinde belirtilir. 

BÖLÜM — n 

KISIM ýýý 

10. ÖĞRETIMIN VE EĞITIMIN HEDEF VE GAYESI : 
a. .Silâhlı Kuvvetler harp okullarında öğretim ve eğitimin gayesi; 
Zamanın ilmî, askerî ve sosyal gelişmesine paralel olarak subay 

adaylarını, ümî ve askerî alanda yeterli bir icraatta bulunabilecek ve 
askerî hizmetlerin icap ettirdiği her hangi bir akademik çalışmayı1 ta
kip edebüecek geniş bir bilgiye sahip kılmak onları bir subayda bu
lunması gerekli manevî ve fizikî niteliklerle teçhiz etmektir. 

b. iSilâhlı Kuvvetler harp Okullarında öğretim ve eğitimin hedefi ; 
öğrencilere Silâhlı Kuvvetlerin gelişiminde önderlik edebilecek, 

meslek hayatı boyunca kendisinin tekamül ve inkişafına esas olabilecek 
vasıf ve kabiliyetleri kazandırmak, onu üstün nitelikli, bilim anlayışı 
kuvvetli, sağlam düşünceli Türk Devrimlerinin ülkülerine bağlı millî 
karakter sahibi, çalışkan ve gerektiğinde çeşitli memleket hizmetlerinde 
vazife sorumluluklarını deruhte edebümesi, bunları başarabilmesi için 
geniş bir kültüre sahip kılacak; zamanımızın sosyal konularım anlaya
bilecek bir subayın yetiş tiril ebil m esi için gerekli öğretim ve eğitimi 
sağlamaktır. 

11. ÖĞRETIM VE EĞITIMIN ESASLARı : 
a. 1 inci ve 2 nici sınıflardaki subay namzedi öğrencilere asker

lik bilim ve san'atı için gerekli temel 'askerlik, fen ve sosyal bilimler 
ile kuvvetin özelliği ile ilgili bilimler verilir. 

Ib. 3 üncü sınıftan itibaren sınıfı ile ügili ihtisasın gerektirdiği 
askerlik ve fen bilimleri ve sosyal bilimler verilir. 

c. Harp okullarında öğretim programlarında yer alacak dersler : 
(1) [Meslek dersleri (Askerlik ve fen bilimleri) 
(2) Kültür dersleri (ıSosyal bilimler) olarak iki grup altında 

mütalâa edilir. 
d. 3 üncü sınıfların öğretim programları ve müfredatları, kuvvet 

meslek okulları ile koordineli olarak hazırlanır. Bu suretle sınıf okulları, 
harp okullarının 'tatbikat okuüarıdır. öğretim ve eğitim programların
da tekerrür ve tedaüllere imkân verilmemesi sağlanır. 
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12. ÖĞRETİM V E EĞİTİM SÜRESİ V E ŞEKLİ : 

a. Harp okullarının öğretim ve eğitim süresi 3 yıldır. Bilimin ve 
askerî eğitimin zarurî kıldığı bu hallerde bu süre Genel Kurmay Baş
kanlığınca bir yıl uzatılabilir. Savaş veya olağanüstü hallerde Genel
kurmay Başkanlığınca öğretime ara verilebilir veya öğretim süresi k ı -
saltılabilir. 

b. Silâhlı Kuvvetler harp okullarının öğretim ve eğitim yılı iki 
devreden müteşekkildir. 

(1) Akademik yıl. 
(a) 1 inci sömestir. 
(b) 2 nci sömestir. 
(2) Tatbiki eğitim. 

c. Her akademik yıl 1 Ekim veya bu tarih tatile rastladığı tak
dirde bunu takip eden çalışma gününde başlar. Sömestreler, tatiller ve 
diğer eğitini kayıpları da dikkate alınarak kuvvet yönergelerinde gös
terilen sürede ders ve eğitim yapılacak şekilde planlanır. 

d. Sömestir ve yıl sonlarında yıllık öğretim ve eğitim planına uy
gun olarak dini ve resmî bayram tatilleri de dikkate alınmak sure
tiyle öğrenciye toplam olarak 45 günden aşağı olmamak üzere izin ve
rilir. 

e. Dini ve resmî bayramların arasında 5 gün ve daha az mesai 
süresinin bulunması halinde, aradaki günlerde izin verilip verilmemesi 
okul komutanlığının kararına bağlıdır. 

f. Tatbiki eğitim süreleri ile uygulama şekilleri Kuvvet Harp Okul
ları Yönergelerinde belirtilir. 

BÖLÜM — II 

KISIM — IV 

13. H A R P OKULLARINDA O K U T U L A C A K D E R S L E R V E DO
ZAJLARI : 

a. Dersler : 
(l) Askerî ve fen bilimleri (Meslek dersleri) 
(2) Sosyal bilimler: 
(a) İktisat 
(b) Hukuk 
(c) Tarih 
(d) Siyasî ilimler 

b. Genel olarak askerî ve fen bilimlerinin dozajı % 80, sosyal bi
limlerin dozajı % 20 dir. Bu bilimlere ait ayrıntılı dersler ve bunların 
dozajları kuvvet ihtiyaç ve özelliklerine göre Kuvvet Harp Okulları 
Yönergelerinde gösterilir. 

14. ÖĞRETİME D E V A M SORUMLULUĞU : 

a. Harp okulu öğrencileri derslere devam etmeye ve sınavlara 
girmeye mecburdurlar. 

b. Öğretim ve eğit im süresinin ayrı ayrı 1/3 üne herhangi bir 
sebeple katı lmamış Öğrenciler o öğretim yılını kaybederler. Öğretim ve 
eğitim süresi öğretim ve eğitim yapılan günlerin toplamıdır. 

c. Harp okulları öğretim süresi içinde bir yıldan fazla sınıfta kal
ana kabul edilmez. İkinci defa sınıfta kalan öğrencilerin okul komutan
lığınca okulla ilişiği kesilir. 

d. Sıhhî sebeplerle öğretim ve eğitime devam edemiyenlere Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliyeti Yönetmeliğine göre iş lem yapılır. 

BÖLÜM — II 

KISIM — V 

15. SINAV V E DEĞERLENDİRME E S A S L A R I : 

Sınav ve değerlendirmeye ait esaslar Genelkurmay Başkanlığınca 
çıkarılacak harp okulları sınav ve değerlendirme yönergesinde belir
tilir. 

BÖLÜM — H 

KISIM — VI 

16. H A R P O K U L L A R I DİSİPLİN E S A S L A R I : 

a. Bir eğitim ve öğretim yılı içinde her öğrencinin disiplin duru
munu göstermek üzere bir ahlâk (Hal ve hareket) notu tespit edilir. 

b. Öğrencilere bir öğretim ve eğitim yılı içinde işledikleri disiplin 
suç ve kabahatlerinden ötürü aldıkları fena puanların ahlâk notuna et
kisini tespit etmek için her yıl için bir kötü disiplin notu verilir. 

c. Kötü disiplin notundan hangi disiplin kabahat ve suçlarından 
dolayı ne miktar düşüleceği suç ve kabahatler çizelgesinde gösterilir. 

d. Kötü disiplin notu, suç ve kabahatlerden dolayı düşülecek not 
ve puanlar Kuvvet Harp Okulları Disiplin Yönergelerinde belirtilir. 

17. O K U L D A N ÇIKMA V E ÇIKARMA : 

a. Okuldan ç ı k m a : 

Harp okulları öğrencileri, 211 sayılı T. S. K. İç Hizmet Kanununa 
göre askerliğe duhul etmiş sayıldıklarından 5434 sayılı Kanun hüküm
lerine tabi tutulurlar. 

Bu sebeple 1424 sayılı Kanun uyarınca harp okullarına giriş tari
hinden itibaren ilk 1 aylık intibak süresini geçirdikten sonra okul mas
raflarını ödeseler dahi okuldan çıkamazlar. 

b. Okuldan ç ıkarı lma: 

Harp okullarında öğrenimde ve eğitimde bulunan öğrenciler aşa
ğıdaki haillerde okuldan çıkarılırlar : 

(1) Harp okulu öğrencilerinden, gerek askerî liselerden gelen ve 
gerekse sivil kaynaklardan alınan öğrencilerin okula kesin kayıt ve ka
bullerinin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde intibaksızlıkları Bl. 
ve Tb. komutanlarının müşterek kanaat raporu ile tevsik edilenlerin 
okul komutanlığınca okulla ilişkileri kesilir ve masrafları ödettirilir. 

(2) Öğrencilerin kendilerine, her sınıfta tanınan ahlâk (Hal ve 
hareket) notunun % 40 ını kaybedenler, yüksek disiplin kurulu kararı 
ile okulla ilişikleri kesilir ve bunlara 5401 sayılı Kanun hükümleri uy
gulanır. 

(3) Öğrencinin hakkında Yüksek Disiplin Kurulunca subay olmaya 
layık olmadığı kanaatına varılırsa okuldan ilişiği kesilir. 

Yüksek Disiplin Kurulu; okulun ve askerliğin şeref ve haysiyetini 
düşürücü herhangi bir fiil ve hareketten dolayı bir öğrenci hakkında 
«Subay olamaz» kesin hükmüne vardığı takdirde, öğrencinin fena not 
durumuna bakılmaksızın okul ile ilişiği kesilir. 

(4) Öğrenimlerini 4 yıllık süre içinde tamamlayamayanlar. 
(5) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler. 

(6) Sağl ık kurullarınca verilecek raporlara istinaden sağlık du
rumları bakımından harp okulu öğrenimine devam imkânı kalmayanlar. 

(7) Giriş ile ilgili nitelikleri haiz olmadıkları öğrenim sırasında 
anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde şahsî giriş niteliklerini değiş
tirenler Okuldan çıkarılırlar. 

(8) Öğrenim ve eğitimin süresinde ilmî yetersizlikleri Akade
mik Kurulca tespit edilen ve öğrenime devamları sakıncalı görülen öğ
rencilerin Okul Komutanlığınca Okulla ilişikleri kesilir. 

(9) Geçici olarak Okuldan uzaklaştırma : 

Haklarında, Harp Okulu ile ilişiğinin kesilmesi kararı verilen öğ
renciler kararın kesinleşmesine kadar Okul K. lıklarınca lüzum görül
düğü takdirde geçici olarak Okuldan uzaklaştırılır ve Okula sokulmazlar. 

c. Sağlık durumu sebebiyle Okuldan çıkarılanlar hariç, diğer se
bepler ile çıkarılanlara kendileri için Devlet tarafından yapılan mas
raflar faizleriyle birlikte ödettirilir. Ancak bu borçları Askerlik hiz
metleri sürelerince ertelenir. 

BÖLÜM — II 

KISIM — VII 

18. YABANCI U Y R U K L U ÖĞRENCİLERİN TABİ OLACAĞI 
ESASLAR : 

a. Yabancı uyruklu öğrencilerin Harp Okullarına kabul edilmeleri 
Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Bakanlar Kurulunun Karan 
üzerine yapılacak ikili andlaşmalarla olur. 

b. Yabancı uyruklu öğrenciler öğrenimi takip edebilecek dil yeter-
liliğinin test ile tespitinden sonra Harp Okulu öğrenimine başlatılırlar. 

a. Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanması uygun görülmeye
cek Öğretim ve Eğit im müfredatı kısımları bu öğrencilere verilmez. 
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BÖLÜM — H 
KıSıM — Vııı 

19. ÖĞRETIM ÜYELERI : 

a. Harp Okulu öğretim Üyeleri; Meslek derslerinden ilgili askerî 
dersleri okutmak üzere görevlendirilmiş -Subaylarla, genel akademik 
(İlgili meslek ve kültür) dersleri •okutmak üzere görevlendirilmiş Üni
versite öğretini Üyesi veya Öğretim görevlileri' ve bu yetkiye sahip as
kerî öğretmenlerdir. 

fb. Askerî ders öğretmenlikleri için, ders konularının ilgili bulun
duğu meslek alanında ihtisas ve tecrübe sahibi, başarılı çalışmaları ile 
temayüz etmiş subaylar seçilerek görevlendirilir. 

Bu seçim ve görevlendirmenin yapılmasında, Harp Okulu Komu
tanlarınca fbildirilecek ihtiyaç ve atanma teklifleri dikkat nazara alınır. 

<c. Harp Okullarında ders verecek askerî ders -Öğretmenleri, bu 
göreve başlamadan önce; meslek programları dahilinde açılacak Öğret
men kursundan geçirilerek öğretim tekniğine vukufları sağlanır. 
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d. Askerî ders öğretmenliğine atanan subaylar, yararlı oldukça 
ve zorunlu bir sebep bulunmadıkça en az 3 yıl bu görevden alınmazlar. 

e. Harp Okullarındaki genel akademik dersler Üniversite Öğretim 
Üyeleri ve Öğretim görevlileri ve bu yetkiye sahip askerî Öğretmenler 
tarafından verilir. 

f. Harp Okullarında, görevlendirilecek öğretim üyeleri; .ilgili üni
versite ve fakültelerin öğretim üyeleri ve görevlileri arasından seçüir. 

ıg. Harp Okullarında görev almak üzere müracaat edenler ara
sında, akademik kariyer ve mesai durumu harp okullarında yapılacak 
İJmî çalışma ve araştırmaları yürütmeye elverişli bulunanlar tercih 
edilir. 

h. Üniversite Öğretim üyeleri veya görevlileri harp okullarında, 
okul komutanlarının teklifleri, Genelkurmay Başkanlığının tasvibi ve 
Kuvvet Komutanlarının onayı ile görevlendirilir. Bunlarla sözleşme yap
maya ve sözleşmeyi iptal etmeye Harp Okulu Komutanları yetkilidir. 

i. Üniversite öğretim üyeleri ve görevlilerinin öğretim ile ügili 
görevleri Harp Okullarının özel yönergelerinde gösterilir. 

BÖLÜM — n 

KISIM — DC 

20. ÖĞRENCILERIN ÖZLÜK H A K L A R ı , IZIN V E M Ü K Â F A T : 

a. Harp Okulları yatılıdır. 
b. öğrencilerin yiyecek, giyecek, özlük hakları, yatırılmaları, ge

nel öğretim ve eğitim, döşeme demirbaş vs. masrafları ve istihkakları 
ile sağlık işleri İlgili Kanun ve Yönetmeliklere göre Devlet tarafından 
•karşılanır. 

c. Kanun ve Yönetmeliklerle Devlet tarafından karşılanmayan 
şahsî veya öğretim, eğitim ve idarî bakımdan Okul Komutanuklannca 
lüzum görülen her türlü masraf ve ihtiyaçlar öğrenciler tarafından te
min edilir. 

d. Demirbaş olarak teslim edilen malzeme, ihtiyaç süresi sonunda 
öğrencilerden geriye alınır. 

e. İzinler : 
Öğrencilerin Usiıûeri Silâhlı Kuvvetler İzinle İlgili Kanun, Tüzük, 

Yönetmelik, Yönerge ve nizamlara göre bir yılda 45 günden az olmamak 
Üzere öğrencilere; 

(1) Günlük 
(2) Evci 
(3) Mazeret 
(4) Memleket izini olmak üzere 4 türlü izin verilir. İzinle ilgili 

esaslar bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak Yönergede belirtilir. 
f. Mükâfat: öğrenim süresi içerisinde disiplini, tavır ve hare

ketleri öğretim ve eğitimdeki başarıları, cesaret, fedakârlık, feragat ve 
Silâh arkadaşlığı nitelikleri diğer arkadaşlarına örnek olacak şekilde dik
kati çeken öğrenciler bu Yönetmeliğe <göre çıkarılacak Yönergede belir
tilecek esaslara göre mükâfatlandırılır. 

BÖLÜM — m 

KISIM — ı 
Çeşitli hükümler 

Ül. Y Ö N E R G E : 

Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde geçen; 
a. Harp okullarının organ ve kurulları dışındaki organların teş

kilât, görev ve yetkileri. 

fb. Harp okullarına giriş şartlan, 
c. Tatbiki eğitim süreleri ve ugulama şekilleri, 
d. . Askerî ve fen bilimleri ile sosyal bilimlere ait ayrıntüı dersler 

ve dozajları, 
e. Ahlâk (Hal ve hareket) notu, kötü disiplin notu, suç ve kaba

hatlerden dolayı düşünülecek not ve puanlan, 
f. Üniversite öğretim üyeleri ve görevUlerinm öğretim ile ilgili 

görevleri. 
g. öğrencilerin mükâfatlandırılması ile ilgili esasları, 
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden itibaren 6 ay içerisinde; 

Kuvvet Komutanlıklarmca, Kuvvet Harp Okullarının .ihtiyaç ve özellik
lerine göre, çıkanlacak yönergelerde gösterilir. 

B2. GEÇICI M A D D E : 
Yönetmelikte öngörülen Yönergeler hazırlanıp yürürlüğe konuncaya 

kadar geçecek süre içinde evvelce yayınlanmış olup da uygulamakta 
olan Yönerge veya talimatların bu Yönetmeliğe aykıri düşmeyen hü
kümleri yürürlükte olacaktır. 

BÖLÜM — m 
KSIM — n 

B3. Y Ü R Ü R L Ü K ; 
Mu Yönetmelik Resmî Gazete'de yyaınlandığı tarihten itibaren yü-

rürlüğe girer ve 1969 - 19170 öğretim yılında Harp Okullarına alman öğ
rencilerden başlamak üzere uygulanır, 

BÖLÜM — m 
KISIM — m 

2^ Y Ü R Ü T M E : 
Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri 

yürütür. 
Bakanları 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Gayrisıhhî Müesseseler Yönetmeliği eki gayrisıhhî mües
seselerin sınıflarını gösterir Listenin bazı sıralarına ilâve

lere ait Yönetmelik 
Madde 1 — 19 Mart 1968 tarih ve 12852 sayılı Resmî Gazete'de ya-

yımlanan Gayri Sıhhî Müesseselere ait 208 sayılı Yönetmeliğe ilişik Gayri 
Sıhhî Müesseselerin Sınıflarını Gösterir Listenin 1. sınıflar bölümünün 1, 
14, 18, 19 ve 23 üncü, 2. sınıflar bölümünün 6, 13, 25, 35, 41 ve 42 nci, 3. 
sınıflar bölümünün 5 ve' 7. sıra numaralarına ilişik listede gösterilen -mü
esseseler ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayın toihinden itibaren yürürlüğe gi
rer. 

Madde 3 —- Bu Yönetmelik hükümlerini iSağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı yürütür. 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 270 inci maddesi gereğince Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının da mütalaası alinarak düzenlenen gayri sıhhî mü
esseselerin sınıflarını gösterir liste. 

A. Gayri Sıhhî Müesseseler (Birinci SınıfJ 
Sıra 1. Beş beygir gücünden fazla motor gücü kullanan beton kire

mit imalâthaneleri. 
Sıra 14. Bir işletme ile birlikte faaliyette bulunan (Mezbaha, sal

yangoz işleme, kurbağa budu işleme, tavuk kesim yerleri, buz imalâtha
neleri) soğuk hava depolan. 

Sıra 18. Kloropen yapıştıncı imalâthaneleri. 
Sıra 19. Fabrika evsafında olup yazı ve hesap makinaları ve buna 

benzer cihazların bütün parçalarının çeşitli motorlara bağlı makinalar 
vasıtasiyle imal, boya ve montajının yapıldığı ve motor güçleri yekûnu 10 
HP üzerinde 'bulunan (10 HP dahil) işyerleri ve transfarmatör fabrikaları, 
kalıp, torna, pres ve tesfiye imalâthaneleri, (10 HP gücü üzerinde motor 
ile çalışan) Hido-Korna fabrikası. 

Sıra 23. Playglas ve polyester imalâthaneleri. 

B. Gayri Sıhhi Müesseseler (İkinci Sınıf) 
Sıra 6. Steril katgüd fabrikası. 
Sıra 13. Et, balık, sebze, hayvan derileri, barsak ve benzeri madde

lerin döküm halinde muhafaza edüdiği soğuk hava depolan. 
Sıra-25. Suni kauçuk, amyant tozu ve plastik maddelerin karışımı 

ile yapılan marley ve yer karolan döşeme fabrikaları (İşyerleri dahilinde 
duyulan koku ve tozun, işçilerin sağlığını koruma yönünden fenni tedbir-
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ler aldırılarak giderilmesi, bu sebeple yapılacak aspirasyon suretiyle toz 
ve kokunun dışarıya atılması ve çevre sağlığını etkilememesi için fenni 
tedbirlerin alınması) disk mantar fabrikası (Gazoz ve [meşrubat metal 
kapakları için) 

Sıra 35. Tesfiye, torna, freze, demir, testere, matkap vs. gibi ma-
kinalarla çalışan ve toplam imotör gücü 10 HP yi tecavüz etmeyen ve 
atelye vasfım koruyan torna, torna Lesfiye imalâthaneleri, diafon-amlifi-
katör-oparlör ve elektromekanik aletler imalâthanesi. 

Sıra 41. Beş beygire kadar motor -gücü kullanan beton kiremit ima
lâthaneleri. 

Sıra 42. İçinde 10 HP gücünden az motor bulunan (Küçük çapta 
perçinleme-torna tesfiye ameliyelerinin de yapıldığı) boya işlerinin yapıl
madığı yazı ve hesap makinaları ve buna (benzer cihaz montaj tamir atel-
yeleri, 

C. Gayri Sıhhî Müesseseler (Üçüncü Svnıf) 
Sıra 5. Salamura zeytin İmalâthaneleri. 
Sıra 7. Depo edilecek malm tamamen ambalajlı ve kapalı kaplarda 

olarak (Tenekeye konulan yağ, peynir, Özel torbalı kaşar peyniri, yumurta 
tabutları, sandık ambalajlı meyvalar, Özel kaplarla her türlü meyva suyu 
ve konsantre usarelerle her türlü konserve edilmiş gıda maddeleri ve ben
zeri maddelerin muhafaza edildiği soğuk depolar) döküm yapılmayan so
ğuk hava depoları ve buz imal eden fabrikalar. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : 

Organize Sanayi Bölgeleri Kurma Fonu Yönetmeliğinin 
8 inci maddesinin değiştirilmesine dair Yönetmelik 

Madde 1 — 28/10/1967 tarihli ve 12737 sayılı Resmî Gazete'de ya
yınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Kurma Fonu Yönetmeliğinin 8 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kredi, gayrimenkul ipoteği karşılığında verilir. Bakanlıkça müte
şebbis teşekküle yıllar itibariyle yapılan her yıla ait kredi tahsis miktarı 
kadar bir gayrimenkul ipoteği teminat olarak alınır. îşbu ipoteğin, sözü 
edilen yıllık kredinin ilk partisinin ödendiği tarihten itibaren tesis edil
mesi cihetine gidilir. 

Müteşebbis teşekkül akdedilen ikraz mukavelesi ile Bakanlığa karşı 
borçlanır. Yukarıdaki fıkra uyarınca gerekli teminat Bakanlık adına 
Bankaca alınır. 

Müteşebbis teşekkülün Bakanlıkça kabule şayan haller dışında işbu 
Yönetmelik ve mukavele hükümlerine ademî riayeti halinde ikraa dur
durulur ve ipotek paraya çevrilir.» 

Madde '2 — îşbu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Orta Doğu Enstitüsü Genel Müdürlüğünden : 
Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü 

Yayın Yönetmeliği 
Kapsam: 
Madde 1 — Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nce ya

yınlanacak eser ye işlenmelerin seçilmesi, çoğaltılması, yayınlanması ve 
malî haklarının devralınması ile ilgili işlemler hakkında bu Yönetmelik 
hükümleri uygulanır. 

Yayın Kurulu : 
Madde 2 — Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak Üzere beş 

kişilik bir Yayın Kurulu kurulur. Yayın Kurulu, Genel Müdür veya Yar
dımcısının başkanlığında toplanır. Derleme ve Yayın Şubesi Müdürü Ku
rulun doğal üyesidir. Geri kalan üç üye îcra Komitesi tarafından Enstitü 
öğretim üyeleri arasından her bütçe yılı başında bir yıl için seçilir. Bun
lardan birinin dışardan seçilmesi mümkündür. 

Yayın Kurulunun görevleri: 

Madde 3 — Yayın Kurulunun başlıca görevleri şunlardır : 
1. Hangi eserlerin ve işlenmelerin Enstitünün yıllık faaliyet prog

ramlan çerçevesinde ve 4 üncü maddede belertilen önceliklere, malî ola-
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naklara göre bastırılması, çoğaltılması veya yayınlanması gerektiğini ka
rarlaştırmak; 

2. Basım işinin JSnstitü veya bakımevinde yapılmasını kararlaş
tırmak; 

3. Bası sayısını tespit etmek; 
4. Enstitü yayınlarının bedelsiz dağıtım esaslarım tespit ve îcra 

Komitesinin onayına sunmak; 

5. Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Yayın Öncelikleri : 
Madde 4 — Enstitü tarafından bastırılacak, Çoğaltılacak veya yayın

lanacak eserler ve işlenmelerde aşağıdaki öncelik sırası gözetilir : 
a) Enstitü Dergisi; 
b) Enstitüde okutulan konularla ilgili ders kitabı niteliğindeki 

eserler; 
c) Kamu yönetimi ile ilgili eserler; 
d) Kamu yönetimi ile ilgili işlenmeler; 

e) Kamu yönetimi ile dolaylı olarak ilgili eser ve işlenmeler. 

Dergi : 
Madde 5 — Enstitü Dergisinin yayınlanması üe ilgili işler Enstitü 

Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek bir sorumlu yazı işleri müdürü ile 
yardımcısı tarafından yürütülür. Dergide yayınlanacak yazılar, Enstitü 
Yayın Kurulundan geçirilir. Enstitü Dergisinin sorumlu yazı işleri müdü
rü ile yardımcısına sayı basma ödenecek ücret îcra Komitesince kararlaş
tırılır. 

Eser veya işlenmelerin incelenmesi : 
Madde 6 — Basılmak veya çoğaltılmak üzere Enstitüye verilen her 

türlü eser veya .işlenmelerin incelenmesi Yayın Kurulunca bizzat ya da 
görevlendireceği bir kimse tarafından yapılır, inceleyicilere îcra Komite
sinin tespit edeceği sınırlar arasında Yayın Kurulunca kararlaştırılacak 
bir ücret ödenir. 

Çoğaltma ve yayma ücretindi tespiti: 
Madde 7 —• Eser ve işlenmelerin basılması, çoğaltılması veya yayın

lanması halinde itibarî sayfa başına verilecek ücretler her yıl Enstitü 
bütçesiyle birlikte îdare Heyetince tespit olunur. 

Derleme ve sadeleştirme gibi çeviri- dışında kalan işlenmeler için iti
barî sayfa basma ödenecek ücret, yapılan işin niteliğine göre, eserler için 
tespit edilen ücret baremini geçmemek üzere, Yayın Kurulunca kararlaş
tırılır. 

ödenecek ücretler ilk baskıya ait olup yayınlanan eserlerin ikinci ve 
daha sonraki baskıları tekrar Enstitüce yapıldığı takdirde eser ve işlen
melerde % 50, esaslı değişiklik yapılmış olan eserlerde ise |% 75 ücret 
ödenir. 

Her türlü Enstitü yayınlan için yapılacak -Ödemelerde ügili eser 
veya işlenmenin basımına başlandığı tarihte yürürlükte bulunan ücret ba
remi esas alınır. Bu barem, basım kararı alındığı tarihteki baremden aşağı 
ise karar tarihindeki bareme göre ücret ödenir. 

Çoğaltma ve yayma ücretinin hesaplanması: 
Madde 8 — Eserlerin ve işlenmelerin çoşaltma ve yayma Ücreti iti

barî sayfa esası üzerinden hesaplanır. îkiyüz kelimelik metin bir itibari 
sayfa sayılır. Sayfa adedinin hesaplanmasında kelimeler teker teker sa
yılır. Çevirilerde itibarî sayfa hesabında çeviri metni esas alınır. Hazır
lanması özel bir çabayı gerektiren tablo, grafik, cetvel ve dizin gibi çalış
malar basıldıkları zaman kitapta alacakları yere göre santimetrekaresi 
iki kelimelik bir metin sayılır. 

Çoğaltma ve yayma ücretinin ödenmesi: 
Madde 9 — Çoğaltma ve yayma Ücreti ödenebilmesi için : 
a) Eser veya işlenmenin birinci baskısı üzerinde eser sahibi veya 

işleyene ait çoğaltma ve yayma haklarının Enstitüye devrolunduğuna dair 
bir senedin; 

b) Eser veya işlenmenin derhal dizgisine başlanabilecek surette ha
zırlanmış ve kâğıdın bir tarafına makine ile yazılmış iki nüshasının Der
leme ve Yayın Şubesi Müdürlüğüne teslimi gerekir. 

Madde 10 — Eser veya işlenmenin çoğaltma ve yayma ücretinin 
% 75 ine kadarı basım kararından sonra avans olarak, geri kalanı basımı 

(Resmî Gazete) 

Madde 2 — îşbu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Orta Dogu Enstitüsü Genel Müdürlüğünden : 
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tamamlandıktan sonra, ödenir. Dergide basılacak makalelerin çoğaltma 
ve yayma ücretleri basım işi tamamlandıktan sonra ödenir. 

Düzeltmeler : 
Madde 11 — Eser ve işlenmelerin düzeltmeleri esas itibariyle yazar 

veya işleyenleri tarafından yapılır. Ancak gerekli görülen hallerde bu iş 
başkasına yaptırılabilir. Bu takdirde düzeltme işini yapana, miktarı Ya
yın Kurulunca tespit edilecek bir ücret Ödenir. 

Yazar ve işleyene verilecek yayınlar : 
Madde 12 — Bastırılan eser ve işlenmelerden yazar ve işleyene be

delsiz olarak kitaplardan 50 adet, dergiden yazısı çıkanlara da o sayıdan 
5 adet verilir. Yaym Kurulu gerekli gördüğü hallerde dergide çıkan ya
zıların ayrı baskılarının yapılmasına karar verebilir. 

.İkinci baskı: 
Madde 13 — Çoğaltma ve yayma haklan devrolunan eserlere vo iş

lenmelere ait malî haklar sadece birinci baskıyla ilgilidir. Eser sahibi 
veya işleyen eser veya işlenmenin çoğaltılması veya yayınlanması tari
hinden itibaren iki yıl geçmeden ikinci baskı yapamaz. Ancak bu sürenin 
sona ermesinden Önce mevcudu tükenen eser veya işlenmelerin sahipleri 
bu süre ile bağlı tutulmaz. 

Yürürlük : 
Madde 14 — 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Ens 

titüsü Teşkilât Kanununa ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanu 
nuna göre düzenlenmiş olan bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlan
dığı tarihte yürürlüğe girer. 

T E B L I Ğg 
Ticaret Bakanlığından : 

Tarih : 5/8/1971 
Sayı : 27 

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerinden fay
dalanmakta olan Izocam Ticaret ve Sanayi A. Ş. yabancı ortağı Linzer 
Glasspinnerei Pranz Haider A. G. nin 5/6/1970 tarih ve 7/774 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararma göre getireceği aynî sermayesinde aşağıdaki 
şekilde değişiklik yapılmıştır. 

Eski miktar Yeni miktar 

TL.. 337 500, 
($ 37.500,- ) 

TL. 337 500.— 
(Ş 22.727,27) 

Sermayenin 9 000.000.— TL. sından 
11.250.000 TL. sına çıkarılmasında 
yabancı ortağın % 15 nispetinde ka
tılma payı karşılığı 

Yabancı ortağın eski kur'a göre aynî olarak getireceği 37.500,— $ 
ile, yeni kur'a göre getireceği 22.727,27 Ş arasındaki 14.772,73 } lık farkın, 
firmanın aynî sermaye ihtiyacını karşılamak gayesiyle seneliği bürüt 
% 7 faizli ve üç yıl vadeli aynî kredi olarak getirilmesi 7/8/1970 tarih 
ve 7/1122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gereğince Devlet Plan-
lama Merkez Teşkilâtı tarafından kararlaştmlmıştır. 

Bu değişiklik haricinde 5/6/1970 tarih ve 7/774 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararının bütün diğer şartları yürürlüktedir. 

İ L Â N L A Rr 
Ankara İkinci Sulh Hukuk Hâkimliği .iden: 

1971/800 
Davalı : Mustafa Şahin, Belediye Hastanesinde Doktor Ankara, 
Davacı Sağlık Bakanlığına izafetle Maliye Hazinesi tarafından 

aleyhinize açılan 782,25 lira alacak davası sebebiyle 17/2/1972 Per
şembe saat 10.00 da duruşmada hazır bulunmanıza dair ilânen davetiye 
tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğinizden ilânen gıyap karan teb
liğine karar verilerek duruşma 20/3/1972 Pazartesi saat 9.30 a bıra
kılmıştır Mezkûr günde duruşmaya gelmeniz veya bir vekille kendi
nizi temsil ettirmediğiniz takdirde gıyabınızda duruşmava devam edi
leceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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1971/800 
Davalı: Munise (Turhan) Arda, Camikebir Mahallesi No. 21 

Niksar, 
Davacı Sağlık Bakanlığına izafetle Maliye Hazinesi vekili Avu

kat özden Öztekin tarafından aleyhinize açılan okul giderinden 782,25 
lira alacak davasının yapılan duruşmasında: 

Yukarıdaki adresinize çıkartılan davetiye tebliğsiz iade edilmiş 
Savcılıkça yaptırılan tahkikatta da adresiniz tespit edilemediğinden 
ilânen davetiye tebliğine karar verilerek duruşma 20/3/1972 Pazar
tesi saat 9.30 a bırakılmıştır. Mezkûr günde duruşmaya gelmeniz 
veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz hususu davetiye yerine 
Kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1373 

e 

Karşıyaka Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/410 
Çetin Över hakkında açılan dernek feshi davasının yapılan muha

kemesi sırasında: 

Karşıyaka, Yalı Caddesi 4/1 numarada ikamet etmekte iken adına 
çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade edilen ve bu sebeple kendisine 
üânen davetiye tebliğ edilen davalı Çetin Över, 7/2/1972 günlü duruş
maya gelmediğinden, kendisine" ilânen gıyap kararı tebliğine kaı ar 
verilmiş olmakla, bu kere duruşmanın muallâk bulunduğu 17/3/1972 
günü saat 10.00 da Karşıyaka Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat hazır 
bulunmanız veya kendinizi kanunî bir vekil ile temsil ettirmeniz, 
aksi takdirde muhakemenizin katiyetle gıyabınızda devam edilece
ğine mübeyyin işbu gıyap karan ilânen tebliğ olunur. 1369 

Akdağmadeni Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Aslen Akdağmadeni İlçesinin İbrahimağa Mahallesinden olup, 
halen Uşak îli Ünalan Mahallesi Okul Sokak No. 10/A da mukim 
Necati Özen vekili Avukat Ali Kayalar tarafından Uşak Sarayalh Ma
hallesi Oğun Sokak No. 8 de mukim ve Alman Uyruklu Monika 
Weishaupl aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması 
sırasında: 

Adresi meçhul bulunması sebebiyle ilânen tebligat yapılan davalı 
Monika YVeishauprin 3/4/1972 Pazartesi günü saat 9.00 a müsadif bulu
nan duruşmada hazır bulunmadığı veya kendisini temsil ettirecek bir 
vekil de göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 1392 

Birecik Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Birecik Kurtuluş Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Müslüm oğlu 
Ali Mat ve Ali oğlu İbrahim Mat taraflarından Mahkememize açılan 
soyadı tashihi davası neticesinde Mat soyasının iptaline ve (Mertsöz) 
olarak tashine 8/2/1972 tarihinde karar verilmiştir. İlân olunur. 

139i 
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Bor Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/96 
4 Aralık 1971 günlü Resmî Gazete ile yapıları tebligata rağmen 

davalılardan Ramazan Soytekin duruşmaya gelmediği gibi, kendisini 
vekille de temsil ettirmediğinden duruşmanın gıyabında yapılmasına 
ve bu sebeple davanın durulmasının 13/3/1972 günü saat 9.00 a bıra
kılmasına karar verildiği, gıyap yerine geçmek üzere ilânen tebliğ 
olunur. 1390 

Osmaniye Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/117 
Davacı Türkiye Genel Sigorta vekili Avukat Mehmet Zaloğlu 

tarafından davalılar Sefer Özalp ve Hasan Önder aleyhine açılan taz
minat davasının yapılan açık duruşması sırasında: 

Davalılar hakkında aynı dosyadan yapılan ve Resmî Gazete'nin 
26 Aralık 1971 tarih ve 14054 sayılı nüshasında ilân olunan davetiyeye 
c'uruşma günü olan 3/2/1972 günü'gelmediklerinden bu defa davalılar 
hakkında ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Davalılar Sefer Özalp ile Hasan Önder'in duruşmanın talik edil
diği 4/4/1972 Salı günü saat 8.30 da duruşmada hazır bulunmasının 
veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gıyap karan yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1395 

Kocaeli Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/39 
Dışişleri Bakanlığı vekili Avukat Asım Tıbas tarafından İzmit'te 

Zabıta Memuru Faruk Özsu yanında Necla Mervin aleyhine açılan 
alacak davasının yapılan yargılamasında : 

Davalının adresi bilinemediğinden ilânen davetiye tebliğine karar 
verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı 6/3/1972 günü saat 9.00 da 
Kocaeli Asliye 2. Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilân olunur. 

1398 
• 

Adana 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/512 
Davacı Mehmet Usta vekili Avukat Ali Dağ Akverdi tarafından 

davalılar Emine Usta, Havva Selvi, Fatma Selvi ve Fadime Usta aley
hine açmış oldukları nüfus kayıt iptali davasının yapılan açık duruş
masında : 

Davalılardan Emine Usta ile Havva -Selvi adına çıkarılan dave
tiye bilâ tebliğ iade edilmiş olduğu ve zabıtaca yapılan tahkikatta da 
adresleri bulunamadığından, bu kere duruşmanın bırakıldığı 29/3/1972 
günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması ve temsilen bir avu
katı hazır bulundurmalarına, aksi halde gıyap kararı tebliğ olunaca
ğından işbu ilân davetiye yerine kaim olmak üzere davalı Emine 
Usta ile Havva Selvi'ye ilânen tebliğ olunur. 1399 

1967/709 

Davacı Hazine adına vekili Avukat Mansur Koksa? tarafından 
davalı îsmail Ünal aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşma
sında : 

Davalı ölü İsmail Ünal varisleri aramalara rağmen bulunama
dığından ilânen- tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu kere duruş
manın bırakıldığı 3/4/1972 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulun
maları veya bir avukatı bulundurmaları lüzumuna, aksi halde gıyap 
kararı çıkarılacağından işbu ilân davetiye yerine kaim olmak üzere 
davalı ölü İsmail Ünal varislerine tebliğ olunur. 1400 

Şile Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

Şile Malmüdürlüğü ile davalılar Halit Özler, Ali Özler, Aşır kızı 
Ayşe, Mehmet kızı Ayşe aleyhine açmış olduğu izaleyi şüyu davasının 
yapılan duruşmasında: 

Davalı Aşır kızı Ayşe ile Mehmet kızı Ayşe'nin bildirilen adreste 
böyle bir şahsın bulunmadığından tebligatın bilâ ikmal iade edilmesi 
üzerine Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Adı geçen davalıların duruşma günü olan 22/2/1972 günü saat 9.30 da 
Şile Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 140J 

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1970/80 
K. No : 1971/136 
14/6/1968 tarihinde işlediği sahte evrak tanzimi suçundan dolayı 

Mahkememizin 19/10/1971 tarih ve 1970/80 esas, 1971/136 karar sayılı 
gıyabî kararı ile T. C. K. nun 342/1, 65/3 üncü maddeleri gereğince 
bir sene ağır hapis cezasına mahkûm edilen Yunak Kazası tsakuşağı 
Köyü 137 hanede nüfusa kayıtlı ve aynı köyde mukim Ilyas oğlu Ayşe'
den doğma 1318 doğumlu Osman Demir'e işbu gıyabî hüküm tebliğ 
edilememiş adına çıkarılan tebligatta, muhatabın üç ay evvelisi köy
den kaçmış olduğu ve adresini bilen bulunmadığı şerhi verilmiş yap
tırılan tahkikatta da tebligata salih adresi tespit olunamamış bulun
duğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31 inci maddesi gereğince 
işbu ilânın Resmî Gazetece ilânından onbeş gün sonra kendisine 
gerekli tebligatın yapılmış sayılacağı ilân olunur. 

1403 

Niğde Aksaray Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. N o : 1968/1794 
K. N o : 1971/1023 
Karar tarihi: 30/9/1971 
Maznun : Niğde Ortaköy İlçesi Hacı Mahmut Uşağı Köyünden 

Mehmet oğlu Elife'den olma 1939 doğumlu Süleyman Akyüz, 
S u ç : 5917 sayılı Kanuna muhalefet, 
Hüküm: 5917 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince iki ay 

hapis ve T. C. K. nun 89 ve 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gere
ğince ertelenmesine, 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hükmün maznunun aranmasına 
rağmen bulunamadığı ve tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanu
nun 29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 1405 

Akşehir Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1971/197 
K. No : 1971/1067 
Akşehir Sulh Ceza Mahkemesinin 27/12/1971 tarih ve 197/1067 

sayılı gıyabî kararı ile C. K nun 95/1 inci maddesi gereğince iki gün 
hafif hapis ve 3j5 lira hafif para cezasına mahkûm edilen 647 sayılı 
Kanunun 6 ve T. C. K. nun 89 uncu maddesi gereğince de cezası tecil 
edilmiş bulunan 144 lira 83 kuruş mahkeme masraf ımn kendisi ile 
birlikte Hacı Osman Şencan'dan müteselsiîen tahsiline karar verilen.. 
Akşehir'in Çimendere Köyünden Hacı Osman oğlu Hatice'den olma 
1949 doğumlu Mehmet Şencan'a işbu gıyabî karar tebliğ edilememiş 
ve adı geçen çıkarılan tebligata verilen meşruhatta da Antalya tara
fına gittiği, tebligata salih adresi tespit olunamadığı bildirilmiş ol
makla 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inci maddeleri 
gereğince kararın kendisine ilânen tebliğine, karar özetinin Resmî Ga
zete'de ilânına, ilânı müteakip 15 gün sonra kendisine gerekli teb
ligatın yapılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

1402/1 

E. No : 1971/362 
K. No : 1971/622 
Akşehir Sulh Ceza Mahkemesinin 24/9/1971 tarih ve 362/622 sayılı 

kararı ile kaçakçılık suçundan beraatine ve emanetin 1971/76 numara
sında kavıtlı kaçak olduğu anlaşılan fincan, tabak, masa saati vc kip-
rik boyasının 1918 sayılı Kanunun 25/1 inci maddesi gereğince müsa
deresine, aynı emanette kayıtlı diğer eşyaların kendisine iadesine 
karar verilen Görder İlçesi Araklı Köyünden olup, İzmir'de Kireçli 
Kaya Hacıali Efendi Caddesi No. 47 de mukim inşaat ustası Ali oğlu 
1339 doğumlu Mahmut Erdem'e işbu gıyabî karar tebliğ edilememiş 
yaptırılan tahkikatta tebligata salih adresi de tespit olunamamış bu
lunduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inci madde
leri gereğince kararın kendisine ilânen tebliğine ve hüküm hulâsasının 
Resmî Gazete'de neşrini müteakip 15 gün sonra kendisine gerekli teb
ligatın yapılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur* 

1402/2 
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Akşehir Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1971/463 
K. No: 1971/807 
Akşehir Sulh Ceza Mahkemesinin 27/10/1971 tarih 463/807 sayılı 

gıyabî kararı ile O. K. nun 93/1 inci maddesi gereğince bir ay hapis 
ve ayrıca O. K. nun 95/1 inci maddesi gereğince 3 gün hafif hapis ve 
131 lira hafif para cezasına mahkûm edilen ayrıca altı lira mahkeme 
masrafının kendisinden tahsiline karar verilen Antalya îli Kara tekeli 
Aşireti Köyü 125 hane de nüfusa kayıtlı Akşehir'in Çimendere Köyü 
Mektup Gediği mevkiinde yaz aylarında ikamet eder Himmet oğlu 
Habibe'den olma 1948 doğumlu Bayram Tekeli'ye işbu gıyabî karar 
tebliğ olunamamış, yaptırılan tahkikatta tebligata salih adresi de tes
pit edilememiş bulunduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 
uncu ve 31 inci maddeleri gereğince adı geçene kararın ilânen tebli
ğine hüküm fıkrasının Resmî Gazete'de neşir tarihinden 15 gün son
ra kendisine gerekli tebligatın ifa edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ 
olunur. 1402/3 

E. No : 1971/464 
K. No: 1971/809 
Akşehir Sulh Ceza Mahkemesinin 27/10/1971 tarih 464/809 sayılı 

gıyabî kararı ile O. K. nun 93/1 inci maddesi gereğince bir ay hapis 
cezasına mahkûm edilen ve 750 kuruş mahkeme posta masrafının ken
disinden tahsiline karar verilen Yalvaç Kazası Tırtar Köyü 126 hanede 
nüfusa kayıtlı Mevlüt oğlu 1942 doğumlu Bekir Yılmaz'a işbu gıyabî hü
küm tebliğ edilememiş yaptırılan tahkikatta tebligata salih adresi dahi 
tespit olunamamış bulunduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28, 29 ve 31 inci maddeleri gereğince hükümlüye kararın ilânen tebli
ğine hüküm fıkrasının Resmî Gazete'de neşir tarihinden itibaren 15 
gün sonra kendisine gerekli tebligatın ifa edilmiş sayılacağı ilân olu
nur. 1402/4 

E. No: 1971/600 
K. No: 1971/729 
Akşehir Sulh Ceza Mahkemesinin 18/10/1971 tarih 600/729 sayılı 

gıyabî karan ile O. K. nun 95/1, C. K. nun 55/3 üncü maddeleri gere
ğince iki gün hafif hapis ve 266 lira 60 kuruş hafif para cezasına mah
kûm edilen ve 14 lira zararın kendisinden alınarak müdahü orman ida
resine ödenmesi keza 350 kuruş mahkeme masrafının kendisinden 
tahsili ile Hazineye irat kaydına karar verilen Akşehir'in Reis Nahiyesi 
Çimendere Köyünden Hacı Osman oğlu Hatice'den olma 19/9/1955 do
ğumlu Musa Şencan'a işbu gıyabî karar tebliğ edilememiş kendisi
nin tebligata salih adresi de tespit olunamamış bulunduğundan 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inci maddeleri gereğince kara
rın Resmî Gazete'de ilânı suretiyle kendisine tebliğine ve hüküm hu
lâsasının Resmî Gazete'de neşrini müteakip 15 gün sonra kendisine ge
rekli tebligatın yapılmış sayılacağı hususu ilân olunur. 1402/5 

E. No: 1971/876 
K. No : 1971/994 

Kendisine müessir fiil ve hakaret edildiğinden bahsiyle Sefer Kız
maz hakkında şahsî dava ikamesinde bulunan Akşehir Kozağaç Mahal
lesinden Mehmet eşi Güllü Kazmaz'ın şahsî davasının C. M. U. K. nun 
361 inci maddesi gereğince düşürülmesine ve ' kendisinden 450 kuruş 
mahkeme masrafının tahsiline Mahkememizin 13/2/1971 tarih 876/994 
sayılı kararı ile karar verilmiş olup işbu gıyabî karar kendisinin ika
metgâhım terketmesi sebebiyle tebliğ olunamamış bulunduğundan 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 29 ve 31 inci maddeleri gereğince 
tebligatın Resmî Gazete'de hüküm özetinin ilânı suretiyle yaptırıl
masına hüküm özetinin Resmî Gazete'de ilânından 15 gün sonra ken
disine gerekli tebligatın ifa edilmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ 
olunur. 1402/6 

Malatya İş Mahkemesinden : 

Sosyal Sigortalar Kurumu Malatya Şubesi vekili Avukat Vedat 
Alpaydın tarafından Mehmet Küçük, Nurettin Belek ve Tek - î ş İnşaat 
Limited Şirketi aleyhine açılan 84.414,05 lira alacak davasının yapı
lan açık muhakemesi sırasında: 

Davalılardan Mehmet Küçük adres bırakmadan semti meçhule 
gittiği yaptırılan zabıta tahkikatında anlaşılmış ve adı geçene, gıyap 
kararının ilân yolu ile yapılmasına mahkemece karar verilmiş ve du-
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ruşma 15 Mart 1972 günü saat 9.00 a talik edilmiştir. Mezkûr gün ve 
saatte davalı Mehmet Küçük mahkemeye gelmez veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmediği takdirde davaya gıyabında bakılacağı gı
yap kararı yerine kaim olmak üzere davalı Mehmet Küçük'e tebliğ 
ilân-olunur. 1347 

• 
Tercan Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1968/158 
K. No: 1971/98 
Hâkim: ilhan Baysal 17391 
Z. Kâtibi: Dursun Yıldız, 
Davacı: A. H. 
Sanıklar: 1 — Ali Coşkun, Hasan oğlu 1943 doğumlu, Kaçıkoğlu 

Köyünden Tercan, 
2 — Hüsnü Aksoy, Hasan oğlu îmoş'tan olma 1936 doğumlu 

Haçıkoğlu Köyünden, 
Suç : Kavgada korkutmak maksadiyle silâh atmak, 
Suç tarihi: 4/11/1967 
Sanıkların sabit olan fiilleri itibariyle T. C. K. nun 466/2, 64 üncü 

maddeleri gereğince neticeten birer ay yirmişer gün hapis cezasiyle 
mahkûmiyetlerine 28/6/1971 tarihinde karar verilmiş ise de sanıkların 
bunca aramalarına rağmen bulunamayıp" adreslerinin de meçhul ol
duğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince 
ilânın yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonra sanıklara kararın 
tebliğ edilmiş olacağı karar verildiğine ilân olunur. 1404 

Batman Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No: 1971/52 
K. No: 1971/351 
Karar tarihi: 17/12/1971 
Davacı: Nezihat Adıgüzel, Raman Mahallesi Şirin Camii yanında 

mukim Batman, 
Vekili: Avukat Süleyman Bayram, Batman 

Davalı: Hüseyin Adıgüzel, Raman Mahallesi Pompa Caddesi No. 
46 Batman, 

Dava : Terk sebebiyle boşanma, 
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine ikame edilen terk sebe

biyle boşanma davasının icra kılman muhakemesi sonunda : 
Davacı tarafından iddialarının kabulüyle Mardin îli Gercüş il

çesi Vezrin Köyü hane No. 89, cilt No. 14 ve sahife No. 68 de kayıtlı 
davacı Nezihat Adıgüzel ile davalı Hüseyin Adıgüzel'in boşanmalarına 
tarafların evliliklerinden olma 1956 doğumlu İlhami'nin velayetinin, 
babasının adresi bilinmediğinden ve annesine verilmesi halinde daha 
laideli olacağı mülâhazasiyle velayetinin davacı anne Nezihat Adıgü-
zeL'e verilmesine, tarafların evlenmekten memnuiyetleri ve nafaka 
hakkında herhangi bir talepleri olmadığından bu hususta herhangi 
bir karar ittihazına yer olmadığına, 500 lira ücreti vekâletin davalıdan 
davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair yukarıda tarih ve numa-
daavlıdan alınarak davacıya verilmesine dair yukarda trih ve numa
rası yazılı karar, davalının adresi tespit edilemediğinden ilânen teb
liğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna baş vurulmadığı 
takdirde kararın kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ olu
nur. 917 

Kulp Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/71 

Davacı Hakim ipek tarafından davalı Yılmaz Bulııttekin aleyhine 
ikame edilen alacak davasının yapılan yargılaması sırasında: 

Davalı Yılmaz Buluttekin'e Kulp'un Yeşilköy Mahallesindeki adre
sine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve zabıtaca yapılan araştır
mada da adresi meçhul olduğundan, dava dilekçesi ve duruşma günü
nün ilânen tebliğine karar verildiğinden, adı geçenin duruşmanın atılı 
bulunduğu 28/3/1972 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde adına aynı yolla 
gıyap karan tebliğ olunacağı, davetiye ve dava dilekçesi makamına 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 11064 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 
' - \n xı ~ | - - - • 

ÎU : Adana, İlçesi : Karaisalı, Köyü veya mevkii : Kıçak, madenin 
cinsi : Krom, ruhsatnamenin tarihi : 22/12/1950, numarası: 2/93 

Hudutları: 
Kuzeyi ve doğusu : Kıçak Köyü su değirmeninden Köşkerli Köyü 

çeşmesine doğru hat. 
Güneyi : Köşkerli Köyü çeşmesinden Gerdibi Köyü su değirmenine 

doğru hat. 
Batısı : Gerdibi Köyü su değirmeninden hudut başlangıcı olan Kıçak 

Köyü su değirmenine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom madeni 

için Kromit Madencilik Limited Şirketine uhdesine 15 yıl müddetle işletme 
ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itiba
ren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri 
lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların ka
bul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur. 1009 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulu Proje Yarışması 14/2/1972 tarihinde sonuçlanmıştır. 

1. ödülü kazanan: 

2. Ödülü 
3. ödülü 

1. Mansiyonu kazanan : 

2. Mansiyonu 

3. Mansiyonu » 

4. Mansiyonu » 

Şaziment AROLAT Y. Müh. Mimar I.T.Ü. 
Neş'et AROLAT Y. Müh. Mimar Î.T.Ü. 
Ergün AK S EL Y. Müh. Mimar l.T.Ü. 

Tülay TAŞÇIOĞLU Müh. Mimar 1 .T.Ü.T.O. 

Yüksel ERDEMİR Y. Mimar D.G.S.A. 
Umut İNAN Y. Müh. Mimar Î.T.Ü. 
E. Önder US Y. Müh. Mimar İT.Ü. 

Hasan ÖNCÜOĞLU Y. Müh. Mimar l.T.Ü 
İhsan ONRAT Müh. Mimar 1 .T.Ü.T.O. 
Hasan KURUYAZICI Y. Mimar D.G.S.A. 
Erkan BALKAN Y. Mimar D.G.S.A. 
Yurdanur SEPKİN Y. Mimar D.G.S.A. 
Halis PEKTAŞ Y. Mimar D.G.S.A. 
öner OLCAY Y. Mimar D.G.S A. 
Gür DALKIRAN Y. Mimar D.G.S.A. 
Özdemir ERVERDÎ Y. Mimar D.G.S.A. 
Harun ÖZER Y. Mimar D.G.S.A. 
Sıtkı GÜNEMRE Müh. Mimar Koblenz 

(Batı Almanya) 

Ahmet GÜLGÖNEN Y. Mimar O.D.T.Ü. 5. Mansiyonu » : 

(Projeler, 21 Şubat 1972 tarihinden itibaren 15 gün süre ile, Yapı 
İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğünde (Tunalı Hilmi Caddesi No. 97 Kavak
lıdere - Ankara) sergilenecektir.) 1339/1-1 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 
I - - . ~ - . • -I ~ ^ ^ - • - -

1 — 33 adet yağlı tip şalter, fiyat ve teklif alma usulü ile satm alı
nacaktır. 

2 — Teklif edüecek bedel üzerinden ı% 7,5 geçici teminat teklifle bir-
ükte verüecektir. 

3 — Şartnamesi mesai saati içinde, İdaremiz Ticaret Müdürlüğün
den temin edilir. 

4 — İhale Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Ko
misyonu huzurunda 8/3/1972 Çarşamba günü saat 15,00 de yapılacaktır. 

¡5 — Teklifin tayin edilen gün ve saatte verilmesi şarttır. Geç gelen 
ve teminatı olmayan teklifler kabul edilmez. 

6.— İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ta
mamen serbesttir. 1324 / 2-1 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

Edirne Bölge Başmüdürlüğünde çelik baraka montajı yapılacak | 
1) 23-1.566,79 TL. keşif bedelli Edirne Bölge Başmüdürlüğü bir adet 

hangar tipi çelik baraka montaj işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

Geçici teminatı 12.828,34 Uradır. 
2) Eksütme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Baş

kanlığında ve Edirne PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksiltme 20/3/1972 Pazartesi günü saat 16,00 da Genel Müdür

lük Eksütme Kurulunca yaptırılacaktır. 
4) İsteklilerin 14/3/1972 Salı günü saat 17,30 a kadar eksiltme 

şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe 
baş vurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. Postada vaki gecik
meler kabul edilmiyecektir. 

5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapüacağı 
günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek 
üzere, Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale 
etmekte serbesttir. 1247 / 2-1 

istanbul Telefon Başmüdürlüğünde çelik baraka montajı 
yaptırılacak 

1) 231.066,79 TL. keşif bedelli istanbul Telefon Başmüdürlüğü 1 
adet hangar tipi çelik baraka montajı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı 12.828,34 liradır. 
2) Eîcsiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Baş

kanlığında ve istanbul Telefon Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksiltme 20/3/1972 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdür

lük Eksütme Kurulunca yapılacaktır. 
4) Istekiüerin 14/3/1972 Sah günü saat 17,30 a kadar eksiltme 

şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe 
baş vurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. Postada vaki gecik
meler kabul edümiyecektir. 

5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksütmenin yapılacağı 
günü saat 15,00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek 
üzere, Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmek
tedir. 

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale 
etmekte serbesttir. 1248 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden : 

I — Eksiltmeye konulan iş : Edirnekapı - Saray - Vize yolu Km, 
0+000 —10+ 000 arası bordur, tretuvar, parke ve müteferrik üst yapı işi 
olup, keşif bedeli 499.948,40 liradır. 

H — Eksiltmesi 16 Mart 1972 Perşembe günü saat 11,— de Küçük-
yalı'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü üe yapılacaktır. Şartna
meleri istanbul'da Bölge Müdürlüğünde, Ankara'da Malzeme Müdürlü
ğünde görülebilir. 

IH — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1972 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirket

lerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaüyet belgesi ve usulü ge
reğince 23.747,94 liralık geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mektup 
olarak verildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat gü
nünden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 
gün 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları) 

b) Istekülerin en geç 11 Mart 1972 Cumartesi günü mesai saati 
sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat et
meleri. (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) Dilekçelerine : 

1 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) gru
bundan ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi ile, 
2 — Elısiltme dosyasındaki örneğine uygun malî durum bildirisi, 3 — Söz
leşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu, 4 — Mü
teahhidin iş hakkındaki tasarılarını ve işte kullanacağı makina ve teçhi
zat bildirisini, 5 — İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkü
lerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, 6 — Müteahhidin elinde 
henüz bitirilmemiş durumdaki bütün işleri gösterir bildiriyi, 7 — İşyerini 
görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrolluktan alınmış tasdkli 
bir belgeyi, 8 — Teknik personel bildirisini, 

Eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 
İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez. 2-4-6-8 No. da 

yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır, vekâ
leten imza edilenler geçerli sayılmaz. 

IV — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 31 inci ve müteakip maddeleri 
üe eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları tek-
üf mektuplarım eksiltme günü saat 10.00 a kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına tesüm etmeleri lâzımdır.' 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz 1325 / 4-1 
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den: 
Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün-

1 — Aşağıda cinsi ve miktarı, geçici teminatları gösterilmiş olan 
malzemeler, 6200 sayılı Kanunun 34 üncü madde esaslarına göre teklif 
isteme usuliyle satın alınacaktır. 

Cinsi ve miktarı: 
Asbestli çimento boru (özel aksam v.b. teçhizatı ile: 

Anma çapı Uzunluk G. teminatı 
0 Km. TL. 

60 5.— 3.600,— 
80 86.— 71.000,— 

100 121.50 131.500,— 
125 137.— 192.200,— 
150 90.— 183200,— 
175 3.5 24.700,— 
200 68.— 226.500,— 
250 18.60 73.100,— 
300 10.70 62.100,— 
350 0.50 4.100,— 
400 0.50 5.300,— 
450 0.50 6.400,— 
500 0.50 7.800,— 
600 0.50 10.700,— 

PVC 100 den mamul sert plastik boru (Özel aksamı v.b. teçhizatı 

25 850.— 103.200,— 
32 550.— 87.700,— 
40 525.— 108.600,— 
50 650.— 211.200,— 
• J 
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330.— 137.900,— 
80 265.— 118.600,— 

100 3.— 2.500,— 
110 2.— 2.100,— 
125 2.5 3.600,— 
150 1.5 2.700,— 

Tecritli çelik boru (özel aksamı v.b. teçhizatı ile) 
3/4 —. 

1 30 9.700,— 
1 1/4 20 7.900,— 
1 1/2 20 9.000,— 
2 21 12.900,— 

2 1/2 11 9.600,— 
3 6 6.500,— 
4 5 7.800,— 
5 5 10.200,— 
6 8 18.600,— 

Sipiral tecritli çelik boru (özel aksam v.b. teçhizatı ile) 
Arıma çapı Uzunluk G. teminatı 

0 Km. TL. 

200 14.7 75.300,— 
250 0.1 600f— 
300 0.1 700,— 
350 0.1 1.000 — 
400 0.1 1.500,— 
450 0.1 L300,— 
500 22 33.000,— 
600 0.1 1.400,— 

2 — İhale 21/3/1972 Salı günü saat 15.00 de Ankara Ulus Anafar-
talar îşhanı Köy İşleri Bakanlığı Binasının 10. katında YSE Genel 
Müdürlüğü İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığında toplanacak 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden 100,— 
lira mukabilinde temin edilebilir. 

1 tekliler teklif edeceği boruları ve ek parçalarına ait ya Makina 
Mühendisleri Odasından alacağı kalite belgesini veya Türk Standart
ları Enstitüsünden alacağı standartlara uygunluk belgesini dış zarfın 
içine koyacaklardır. 

3 — İstekliler en geç 2/3/1972 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar 
müracaatla ihaleye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardır. Bu bel
geyi alıp almadıklarını 8/3/1972 tarihinden itibaren öğrenebilirler. 

4 — İhaleye iştirak belgesi almak isteyen firmalar dilekçelerine: 
a) Makina ve teçhizat bildirisi. 

b) Kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirişti, 
c) Dilekçenin verilişi tarihinde elinde bulunan işleri gösterir 

taahhüt bildirisini eklenmeleri şarttır. 
5 — Kısmî teklif verilebilir. 
6 — İştirak belgesi alan istekliler, teklif mektuplarını, idarî şart

namenin 11 inci maddesinde istenilen vesaik ile birlikte ihalenin yapı
lacağı saatten bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz muka
bilinde teslim etmeleri şarttır. 

7 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 1141/2-2 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

TRABZON'DA ÇELÎK BARAKA MONTAJI YAPTIRILACAK 
1 — 231.566,79 TL. keşif bedelli Trabzon Bölge Başmüdürlüğü 

1 adet hangar tipi çelik baraka montajı işi kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı 12.828,34 liradır. 
2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı işleri Dairesi 

Başkanlığında ve Trabzon PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltme 10/3/1972 Cuma günü saat 16.00 da Genel Müdür

lük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin 2/3/1972 Perşembe günü saat 17.30 a kadar 

eksiltme şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel 
Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. Pos
tada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapı
lacağı günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi 
edilmek üzere, Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri 
gerekmektedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
ihale etmekte serbesttir. 1056/2-2 

İzmir'de Bölge Başmüdürlüğünde Çelik Baraka Montajı Yaptırılacak 
1 _ 694.700,37 TL. keşif bedelli İzmir Bölge Başmüdürlüğü üç adet 

hangar tipi çelik baraka montajı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı 31.538,01 liradır. 
2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Daiıesi 

Başkanlığında ve İzmir PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltme 13/3/1972 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Mü

dürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin 8/3/1972 Çarşamba günü saat 17.30 a kadar ek

siltme şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Mü
dürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. Postada 
vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapı
lacağı günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi 
edilmek üzere, Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri 
gerekmektedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
ihale etmekte serbesttir. 1134/2-2 

İzmir Telefon Başmüdürlüğünde Çelik Baraka Montajı Yaptırılacak 
1 _ 463.133,59 TL. keşif bedelli İzmir Telefon Başmüdürlüğü 

2 adet hangar tipi çelik baraka montajı işi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı 22.275,35 liradır. 
2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi 

Başkanlığında ve İzmir Telefon Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltme 13/3/1972 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Mü

dürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin 8/3/1972 Çarşamba günü saat 17.30 a kadar ek

siltme şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Mü
dürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. Postada 
vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapıla
cağı günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edil
mek üzere, Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri ge
rekmektedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
ihale etmekte serbesttir, 1135/2-2 

ile) 
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PTT Genel Müdürlüğünden: 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 10 adet seyyar hava kompresörü ve 
2 adet kanal açma makinası satın alınacaktır. 

istekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdür
lüğü Malzemes Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da PTT Tesellüm 
ve Depo Müdürlüğünden 70,— TL. bedelle temin edebilirler. 

Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firma
ların şartnamelerini İdareden almış olması şarttır. 

Teklifler en geç 17/4/1972 günü saat 16.00 ya kadar PTT Genel 
Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile 
gönderilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibara almmaz. 
970 / 3-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden: 

I — Eksiltmeye konulan iş : Topkapı - Silivri - Tekirdağ yoluna 
gerekli agrega için Karatepe Taşocağından moloz taş hazırlanması 
işi olup, keşif bedeli 324.540,— liradır. 

II — Eksiltmesi 13 Mart 1972 Pazartesi günü saat 11.00 de Küçük-
yalı'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Şart
nameleri istanbul'da Bölge Müdürlüğünde, Ankara'da Malzeme Müdür
lüğünde görülebilir. 

III — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1972 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, 

şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve 
usulü gereğince 16.731,60 liralık geçici teminat vermeleri. (Teminat
lar mektup olarak verildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son 
müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakan
lığının 12/1/1956 gün 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları.) 

b) İsteklilerin en geç 9 Mart 1972 Perşembe günü mesai saati 
sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri. (Müracaatta Genel Evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçe
lerine : 

1 - Bu işin cins ve önemine bir iş yaptığını belirtir tasdikli belge 
ile, 2 - Eksiltme dosyasındaki örneğine uygun malı durum bildirisini, 
3 - Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektu
bunu, 4 - Müteahhidin iş hakkındaki tasarılarını ve işte kullanacağı 
makina ve teçhizat bildirisini, (Bildiride gösterilen ana inşaat makina-
iannın sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariç
ten temin edilecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunmamaları.) 
5 - İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket 
olması halinde şirket sirkülerini, 6 - Müteahhidin elinde henüz biti
rilmemiş durumdaki bütün işleri gösterir bildiriyi, 7 - İşyerini görüp 
tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrolluktan alınmış tasdikli 
bir belgeyi, 
eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 

İştirak belgesi için telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 2-4-6 
No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şart
tır. Vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. 

IV —isteklilerin 2490 sayılı Kanunun 31 inci ve müteakip madde
leri ile eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacak
ları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10.00 a kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
1111/4-4 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Mardin Şube hizmet binamıza yaptırılacak olan su, sıhhî 
elektrik tesisatları onarımı ile hizmet binası onarımı, Çivril (Denizli), 
Seydişehir (Konya) Şube hizmet binalarımızın tadilât, dekorasyon ve 
ışıklandırma işi, Karabük Şube binamızın lojman tadilâtı ile Antakya 
Şube binamızın ışıklı reklam işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 — Söz konusu işler ayrı ayrı ihale edileceğinden, teklif mek
tuplarının da ayrı ayrı zarflarla verilmesi gerekir. 

3 — Eksiltme dosyaları Ankara'da Genel Müdürlüğümüz inşaat 
ve Emlâk Müdürlüğünde görülebileceği gibi, Mardin Şubemize ait 
dosya Mardin Şubemizde, Çivril Şubemize ait dosya Denizli Şubemiz
de, Seydişehir Şubemize ait dosya Konya Şubemizde, Karabük Şube
mize ait dosya Karabük Şubemizde tetkik edilebilir. 

4 — Bu işlere ait tahminî bedel ve geçici teminatlar aşağıda gös
terilmiştir. 

T. bedel G. teminatı 
Lira Krş. Lira Krş. 

Mardin Şubemizin işi için 
Çivril Şubemizin işi için 
Seydişehir Şubemizin işi için 
Karabük Şubemizin işi için 
Antakya Şubemizin işi için 

34.167,77 
137.436,74 
144.554,05 
47.041,38 

2.562,58 
8.121,83 
8.477,70 
3.528,10 
1.000,— 

5 — Eksiltme 3/3/1972 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Genel 
Müdürlük binamızda yapılacağından, tekliflerin aynı gün saat 15.00 e 
kadar makbuz mukabilinde mezkûr Komisyona verilmesi lâzımdır. 

6 — isteklilerin ihale gününden en az 3 gün öncesine kadar, in
şaat ve Emlâk Müdürlüğümüze müracaatla yeterlik belgesi almaları 
gerekir. 

7 — Bankamız, 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 1309/3-2 

Devlet Demiryolları işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

800 ton bilâma karbonat dö sud ile 500 ton sodyum bikarbonat 
satın almacaktır. 

1. Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme hariçten teklif alma 
usuliyle satın alınacaktır. 

2. Tekliflerin en geç 22/3/1972 Çarşamba günü saat 15.00 e kadar 
Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesinde toplanan 
Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3. Bu işe ait şartnameler, TCDD nin Ankara'da Merkez ve istan
bul'da Sirkeci veznelerinden 25 TL. mukabilinde temin edilebilir. 

4. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

5. Teklif zarfının üzerine, teklifin hangi işe ait olduğu yazıla
caktır. 

6. Firmalar bu işe ait şartnameyi TCDD den aldıklarını tevsik 
için ilgili vezne makbuzunu, teklifleriyle birlikte Komisyonumuza tevdi 
edeceklerdir. 1073 / 2-1 

Uşak Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/528 
Davacı Uşak'ta Avukat Mehmet Şükrü Gedik ile davalı Nurettin 

Sivas aralarında devam etmekte olan alacak davasının Uşak Asliye 
Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan duruşması esnasında: 

Davalı adına çıkarılan davetiyelerin adresinde bulunamadığın
dan bahisle dava dilekçesi davalıya 7/10/1971 tarih ve 14053 sayılı Res
mî Gazete ile tebliğ edilmiş olup davalı duruşmaya gelmediğinden bu 
sefer gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan. 

Verilen karar gereğince : 
Taraflar arasında devam etmekte olan işbu alacak davasının du

ruşması 11/4/1972 Salı günü saat 9.00 a talik edilmiş bulunduğundan 
adı geçen Nurettin Sivas'ın mezkûr gün ve saatte Uşak Asliye Hukuk 
Mahkemesine ait salonda hazır bulunması, bulunmadığı takdirde işbu 
ilânın davalı Nurettin Sivas'a gıyap karan yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 1361 

Maraş 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/723 
Davacı Gönül Konuk tarafından Mehmet Konuk aleyhine açılan 

boşanma davasının yapılan duruşmasında: 
Davalı Mehmet Konuk adına Resmî Gazete ile davetiye çıkartıl

mış, duruşmaya da gelmemiş olduğundan bu kere adına ilânen gıyap 
kararı çıkğartılmasma karar verilmiş olmakla davalının 21/3/1972 
günlü duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil 
ettrimesi, aksi halde duruşmanın gıyabında devam edeceğine dair 
gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

136? 



Saıhife : 14 (Resmî Gazete) 

Nusaybin Asiiye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Abdulkadir Dalkılıç tarafından davalı Fasla Başaran 
aleyhine açılan isim kayıt tashihi davasının yapılan duruşmasında: 

Davalı Fasla Başaran'm adresi meçhul bulunduğundan adına da
vetiye Resmî Gazete ile ilânına karar verildiğinden karar gereğince 
adı geçenin duruşma günü olan 30/3/1972 Perşembe saat 9.00 da biz
zat veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyap ka
rarı uygulanacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 1391 

Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/328 
GIYAP KARARI 

Davacı İzmit Belediye Başkanlığı tarafından davalılar Ahmet 
Hasan Sabaz, Mehmet Hayrulah Sabaz ve Tayyibe Dibin aleyhlerine 
açılan tescil davasında: Davalılardan A. Hasan Sabaz, Mehmet Hay-
rullah Sabaz ve Tayyibe Dibin aleyhlerine 14 Aralık 1971 tarih ve 
14042 sayılı Resmî Gazete ile duruşma günü bildirildiği halde gelme
diğinizden gıyabınızda karar verilmiş olup bu kere duruşmanın bıra
kıldığı 7/3/1972 günü saat 10.00 da duruşmada hazır bulunmanız, gel
mediğiniz takdirde duruşma gıyabınızda devam edeceği ilânen tebliğ 
olunur. 1363 

Karacasu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/370 
Konya, Sille Yolu Keçeci Tarlası Tuti Sokak No. 9 da Ali To-

ker tarafından, Karacasu'yun Eymir Köyünden Ömer oğlu Mehmet 
Barut ve karısı Suna Barut aleyhlerine açılan velayetin nez'i dava
sında : 

Davalıların tebligata salih adresleri tespit edilemediğinden teb
ligatın Resmî Gazete ile ilânen yapılmasına karar verildiğinden yu 
karıda hüviyeti yazılı davalıların duruşma günü olan 12/4/1972 Çar
şamba günü saat 14.00 de Karacasu Asliye Hukuk Mahkemesinde ha
zır bulunmaları davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

11956 

Torbalı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/48 
Davacı Zekeriye Keçemel tarafından davalı Mehmet Er aleyhine 

açılan izaleyi şüyu davasında: 
Mehmet Er'in adresi tespit edilemediğinden ilânen tebligat ya

pılmış olup duruşmaya gelmedğiinden ilânen gıyap kararı tebliğine 
karar verilmekle duruşmanın yapılacağı 17/3/1972 günü saat 9.00 
da Torbalı Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız, bulunma
dığınız takdirde duruşmanın gıyabınızda devam olunacağı ilân olu
nur. 1366 

Akyazı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/79 
Davacı Devlet Orman İşletmesi Akyazı Müdürlüğü vekili Avukat 

Edip Vidinli tarafından davalı Mehmet Ünlütürk aleyhine açmış ol
duğu tazminat davasının yapılmakta olan yargılaması sırasında: 

Akyazı İlçesi Kuzuluk Köyünde ikamet ettiği anlaşılan davalı 
Mehmet Ünlütürk adına çıkarılan dava dilekçesi tebliğ edilemediği, 
zabıtaca yaptırılan tahkikata göre de adresi tespit edilemediğinden 
mahkemece ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olduğundan karar 
gereğince davalı Mehmet Ünlütürk'ün duruşmanın bırakıldığı 
30/3/1972 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması veya ken
disini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine ilân olunur. 

1367 

1971/66 
Davacı Devlet Orman İşletmesi Akyazı Müdürlüğü vekili Avukat 

Edip Vidinli tarafından davalı İlyas Durmuş aleyhine açılan tazminat 
davasının yapılmakta olan yargılaması sırasında: 

Akyazı İlçesi Yüksel Köyünde ikamet ettiği anlaşılan davalı İlyas 
Durmuş adına çıkarılan dava dilekçesi tebliğ edilemediği, zabıtaca 
yaptırılan tahkikata göre de adresi tespit edilemediğinden mahkemece 
ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olduğundan karar gereğince 
davalı İlyas Durmuş'un duruşmanın bırakıldığı 30/3/1972 günü saat 
9.00 da Mahkememizde hazır buh»ıması veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi davetiye yerine ilân olunur. 1368 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda keşif bedeli, geçici tmeinatı, ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi kapalı zarfla istanbul Küçükyalı'da Müdürlüğü
müz binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

2 — Şartnameleri Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde, istanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İstekliler 1972 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile, şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet 

belgesi ve usulü dairesinde aşağıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarda geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mektup olarak ve
rildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün, 
5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları), 

b) İsteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için ayrı ayrı tespit edilmiş olan müracat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe 
ile Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri, (Müracaatta genel evrakı kaydı tarihi muteberdir) Dilekçelerine: 

1 - Bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığına dair tasdikli belge ile, 
2 - Eksiltme dosyasındaki örneğine uygun malî durum bildirisini, 
3 - Sözleşmeye esas ilk ilân tarihînden sonra alınmış banka mektubunu, 
4 - Müteahhidin iş hakkındaki tasarılarını ve işte kullanacağı makina ve teçhizat bildirisini, (Bildiride gösterilen ana inşaat makinaîarı-

mn sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile harçten temin edilecek ana inşaat makinalan için beyanda bulunmamaları), 
5 - İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, 
6 - Müteahhidin elinde henüz bitirilmemiş durumdaki bütün işleri gösterir bildiriyi, 
7 - İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrolluktan alınmış tasdikli bir belgeyi, 

eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 
Her iş için dilekçelerine ayn ayrı belgeler bağlanacaktır. İştirak belgesi için telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 2, 4, 6 No. da yazılı 

belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır, vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. 
4 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 31 inci ve müteakip maddeleri ile eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacak

ları teklif mektuplarını eksiltme günü en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim 
etmeleri lâzımdır. 

K. bedeli G. teminatı EKSİLTME Belge müracaat 
Eksiltmeye konulan iş TL. TL. Tarihi Günü Saati son günü 

1 — Harp Akademisi sitesi iç yolları için yuvarlak malzeme (Bozbu-
run) hazırlanması ,nakli ve figüresi işi 192.500 10.875 15/3/1972 Çarşamba 11.00 10/3/1972 

2 — Harp Akademisi sitesi iç yolları için üst yapı malzemesi hazır
lanması, nakli ve figüresi işi 400.000 19.750 17/3/1972 Cuma 11.00 13/3/1972 

1296 / « 



24 ŞUBAT 1972 (Resmî Gazete) Sahile : I5 

Bnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

tli ; Zonguldak, İlçesi: Bar tun, Köyü veya mevkü : Tarlaağzı, Ma
denin cinsi: Kil (Şiferton), Ruhsataamerûn tarihi: 9/1/1967, numa
rası : 34/74 

Hudutları : 
Kuzeyi : Kestane Dere Üstü nirengisinden Yarbaşı nirengisine doğru 

hat. 
Doğusu : Yarbaşı nirengisinden Uzundüz nirengisine doğru hat, 
'Güneyi : Uzundüz nirengisinden Karaali Deresi ile Karakaş Deresi 

kavşağına doğru hat. 
Batısı : Karaali Deresi ile Karakaş Deresi kavşağından hudut baş

langıcı olan Kestane Dere üstü nirengisine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş kil (giferton) 

madeni için Sümerbank Ateş Tuğlası .Sanayii Müessesesi uhdesine 15 yıl 
müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede i lk yayınlandığı tarihten itiba
ren on beş gün içinde- bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri 
lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların 
kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gere
ğince ilân olunur. 964 / 2-1 

îli : Muğla, İlçesi : Yatağan, Köyü veya mevkii : Destin, [Madenîn 
cinsi : Zımpara, alüminyum, Ruhsatnamenin tarihi : 4/11/1964, Numa
rası : AR. 1109, 1103 

Hudutları: 
Kuzeyi ve doğusu : Mağara Mahallesi camiinden başlayarak 1892 

rakımlı Göktepeye doğru hat, 
Güneyi: 1892 rakımlı Göktepeden, IMağara Mahallesi camiinden 

Kozağaç Köyü İlkokuluna çekilen doğru hatla, Destin Köyü İlkokulun
dan - 1892 rakımlı Göktepeye çekilen doğru hattın kesiştiği «A» tekatü 
noktasına doğru hat, 

Batısı: Mezkûr «A» tekatü noktasından hudut başlangıcı olan Ma
ğara Mahallesi camiine doğru hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş zımpara ve 
alüminyum madeni için Etibank Genel iMüdürlüğü uhdesine 15 yıl müd
detle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itiba
ren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri 
lâzım geldiği "bu müddetin hitamından sonara vukubulacak- itirazların ka
bul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân' olunur. 1430/2-1 

Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel (Müdürlüğünden: 
Hasköy - istanbul 

1) Dövizi Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce 
temin edilmek üzere aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler, İdari ve 
fennî şartnamesi esasları dahilimde yurt dışından satın alınacaktır. 

Vardiya saati (Muhtelif) 
iStation Pointer 
sStation Keeper 
Can Yeleği 
Higrometre 
Pilli El Mors Feneri 
Dürbün 
.Alüminyum Boru (Muhtelif) 
Perçin, alüminyum bombe başlı (Muhtelif) 

2) .Satın alınacak malzemelere ait idarî ve fennî şartnameleri Taş
kızak Tersanesi Döner (Sermaye Genel Müdürlüğü, ıSatm Alma Komis
yonu Başkanlığından bedelsiz olarak temin edilir. 

3) Teklifler 31 Mart 1972 tarihinde saat 14.00 e kadar Taşkızak 
Tersanesi Döner Sermaye 'Genel Müdürlüğü, (Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

4) Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Posta ile şartname 
gönderilmez. 

5) Teklifler îdarî Şartnamede yazılı olduğu şekilde verilecektir. 
6) Teküf proforma faturaları SPB bedelleri üzerinden, gösterile

cektir. 

7) Teklif proforma faturaları 6 nüsha halinde İngilizce olacak ve 
6 nüsha, da Türkçe olacaktır. Bedeller dolar, sterlin ve Batı Almanya 
Markı (DM) olarak düzenlenmiş olacaktır. 

8) Şartnameler Firma Mümessillik Belgesine haiz firmalara veya 
yetkili temsilcisine verilir. Aksi halde müracaatlar kabul edilmez. 

9) Firmalar müracaatlarında mümessillik belgesini veya bunun 
fotokopisini Genel Müdürlüğümüze vermeye mecburdur. 

10) Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, yuka
rıdaki malzemeleri alıp almamakta veya dilediğine vermekte serbest ol
duğu gibi, dilediği firmanın teklifini yürürlüğe koyabilir. 

11) Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğü her
hangi bir firmanın teklifini seçmesi ve üzerinde muameleye geçmesi Ge
nel Müdürlük ile satıcı arasında bağlantı garantisi yükîemez. 

1414/2-1 

Marmara Sulh Hukuk Hâkimliğinden 

1971/17 
Davacı Htisnüye ıSaka vekili Rifat Yavuz tarafından davalılar Yah

ya Kadıoğlu, Sabrı Kadıoğlu, Mekiye Aslan, Hatice Uğurel, Fadıl Kadı-
oğlu, Ayten Barbaros, Hüseyin Kadıoğlu, Fatma Afyonlu, Emine ,Özgenç, 
Zekiye 3aka ve Sabri Kadıoğlu aleyhlerine açılan izaleyi şüyu davasının! 
yapılan açık duruşmasında : 

Davalılardan Mekiye Arslan, Yahya Kadıoğlu, Hatice Uğurel ve Sab
ri Kadıoğlu'nun Marmara Çınarlı Köyünde ikamet etmekte iken burada 
adres bırakmaksızın ayrıldıkları davetiyenin bilâ tebliğ döndüğü ve za
bıtaca yapılan tahkikatta adresleri tahkik edüemediği ve adreslerini bilen 
olmadığı hakkında cevap verilmiş olduğundan ilânen davetiye tebligatı 
yapılmasına karar verilmiş olup duruşma günü olan 2/3/1972 günü Per
şembe günü saat 9.00 da Mahkemede hazır bulunmaları veya kendilerini 
bir avukatla temsil ettirmeleri davetiye yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 1443 /1-1 

Foça ISulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1969/84 
K. No : ¡1970/54 
ıSanık: Tavas ecesinin Kızılcaibölük Bucağı I>emirei Mahallesi sicil 

nüfusunda kayıtlı ve halen ikametgâhı meçhul Hüseyin oğlu Ayşe'den 
doğma 18/8/1936 doğumlu Ali Algın 

Suç : Gündüzün ibina içinden hırsızlık 
Suç tarihi: 11/9/1969 
Sanık Ali Algm'ın gündüzün bina içinden hırsızlık yapmak suçu 

sabit görüldüğünden T. C. K. nunun 491/4, 81/2, 59 ve 525 nci madde
lerine tevfikan (11) onbir ay 20 yirmi gün hapis ve o kadar süre gözetim 
altında bulundurulmasma, tutuklu ve nezarette kaldığı günlerin hüküm
lülüğünden indirilmesine, bir adet gömleğin sahibine geri verilmesine ve 
(43) lira, (65) kuruş yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair sanı
ğın gıyabımda verilen 14/7/1970 tarih ve 1969/84 esas, 1970/54 karar 
sayılı hüküm sanığın gösterilen adreslerinde tebliğ edilememiş ve bunca 
aramalara rağmen de yeri tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve 29 nci maddelerine tevfikan bu hüküm özetinin Resmî 
Gazete'de • ilânına ve üân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılmasına ve işbu ilânın bir örneğinin de mahkeme ilân ye
rine asılmasına 12/2/1072 tarihinde karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. ¡1426 

Rize Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

R No: 1971/133 
K. No: 1971/915 
Süreyya Sami Gözen tarafına 
Trabzon îli Şirinhatun Mahallesinden Şükrü oğlu 1335 
Hırsızlık suçundan aleyhinize açılan kamu davası sonunda; T. C. K. 

nun 491/3, 522/1 maddeleri gereğince dört ay hapis cezası ve T. C. K. nun 
525 inci maddesi gereğince dört ay müddetle genel gözetim altına alınma 
cezası ile tecziyenize karar verilmiştir. Gıyabî hükmün adınıza tebliğ 
edilemediğinden Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir. İşbu 
gıyabî hükmün ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında kanun yoluna baş 
vurmadığınız takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur, 
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Sahile : İ6 (Resmî Gazete) 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

BASILI KÂĞIT YAPTIRILACAKTIR 
1 — 1.165.000 lira muhammen bedelli 136 kalem basılı kâğıt yap

tırılması işi, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — 50.350 l ira geçici teminatı olan bu işe ait şartname Genel 

Müdürlüğümüz Levazım Müdürlüğünde tetkik edilebilir. 
3 — İhale 3/3/1972 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Genel Mü

dürlüğümüzde yapılacaktır. Tekliflerin, aynı gün saat 15.00 e kadar 
Komisyonumuza verilmesi lâzımdır. Her ne sebeple olursa olsun be
li r l i zamanda verilmeyen teklif mektupları nazarı dikkate alınmaya
caktır. 

4 — 136 kalemi ihtiva eden muhtelif cins evrakı matbuanın seri 
olarak basılmalarına geçmeden önce, provalarının Ankara'da Levazım 
Müdürlüğümüzde tetkikinin temini nazarı dikkate alınarak, iştirak 
edecek firmaların Ankara Belediyesi hudutları dahilinde, kendi adlarına 
tescilli ve işbu 136 kalem baskı ve cilt işini yapabilecek kapasitede mat
baaları olması lâzımdır. 

5 — Bankamız, 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta serbesttir. 1308 / 4-2 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — idaremiz Esenboğa Hava Limanı personelinin Ankara - Esen
boğa Hv. Lm. - Ankara arası gidiş dönüşlerini temin için şartname esas
ları içerisinde 10 adet otobüs 2490 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin (t) 
bendine göre 45 gün süreyle pazarlıkla kiralanacaktır. 

2 — Ankara - Esenboğa Hv. Lm. - Ankara arası bir sefer sayılmak 
suretiyle şartnamesine göre kiralanacak olan otobüsün beher seferi için 
tahmin olunan kira ücreti 225,00 liradır. 

3 — Bu otobüs kira işine ait kesin teminat miktarı 14.650,00 lira 
olup, işbu kesin teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sa
yılı hesabına veya Genel Müdürlük Muhasebe Veznesine yatırılıp karşı
lığında makbuz alınacaktır. 

4 — Pazarlık 28/2/1972 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 
15.30 da Ankara'da DHMÎ Genel Müdürlük binası içerisinde toplanan 
Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Bu işe ait şartname Ankara'da D H M l Genel Müdürlük Mal
zeme Dairesi Başkanlığından, Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğünden, 
istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden temin edilebilir. 

6 — Pazarlığa katılmak istiyenlerin belirli gün ve saatte 1971 yılı 
ticaret odaları belgesi, 14.650,00 liralık kesin teminat mektup veya mak
buzu ile birlikte Komisyonda hazır bulunmaları duyurulur. 1458 / 2-1 

Kırklareli Askeri Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda cins, miktar, muhammen bedeli ile geçici teminatı yazı 
iki kalem yiyecek maddesi hizalarında gösterilen gün ve saatte kapa 
zarf usulü ile satın alınacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyondf 
Ankara ve istanbul Levazım Amirliklerinde görülebilir. Teklif mektuf 
larmın ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi şarttır. Pot 
tadaki gecikmeler kabul edilmez. 

M. bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saat 

Cevizli tel kada
yıf tatlısı 40 Ton 240.000,— 13.250,— 13/3/1972 11.0 
Canlı koyun 56 Ton 644.000,— 29.510,— 13/3/1972 15.0 

1351/4-2 

iskenderun İcra Memurluğundan: 

Kıymet takdiri zabtının ilânen tebliği 
Alacaklı: Firdevs Asacı vekili Avukat Hüseyin Cahit Toros 
Borçlu : M . Zeki Mısırlıoğlu, Dumlupınar Mahallesi Ulucami Hgı 

Sokak No. 12 de mukim Kamil oğlu. 
Borç : 20.800 lira ve icra masrafları 
Alacaklıya yukarıda bildirilen borç ve masraflardan dolayı hakk 

nızda yapılan icra takibinde : Bildirilen adresinizde tebligat büâ tebli 
gelmiş, zabıta marifeti ile de yaptırılan adres tahkikinde adresiniz yin 
tespit edUememiş olmakla icra emri de ilânen tebliğ edilmiş olduğunda 
bu kere alacaklı lehine ipotek ettiğiniz iskenderun tapusunun Aşkaı 
beyli mıntıkasında kâin 563 parsel numaralı gayrimenkulünüze yapıla-
kıymet takdiri zabtmm da ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla : 

Yukarıda mevkii yazılı 563 parsel sayılı tapuda bahçe olarak ki 
yıtlı ve halen ik i daireli iskenderun Dumlupınar Mahallesi Ilgın Soka 
No. 12 kapı numaralı 244 M*, miktarındaki bahçeli evinize satışa esa 

olmak üzere 16/3/1971 tarihinde bilirkişi Tapu Fen Memuru Zeki Y i 
cel'in mütalaası veçhile evin tamamına zeminle birlikte (80.000) T l 
kıymet takdir edilmiştir. 

Yapılan bu kıymete karşı herhangi bir itirazınız varsa kanunî süt 
olan 7 günlük müddete 15 gün daha ilâvesi ile ilanın neşri tarihinden it 
baren 22 gün içinde dosyamıza bilgi verilmek sureti üe merciine itirs 
etmeniz, etmediğiniz takdirde kıymet takdiri muamelesinin kesinleş; 
ceği ve gayrimenkulun satılacağı hususu kıymet takdiri zabtmın tebli; 
makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1427 

••• 
Alemdağ Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı ve hizalarında ihale gün ve saatleri yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca (Ka
palı zarf) satın alınacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi istanbul - Ankara - izmir Levazım Amirliklerinde ve Komisyonumuzda görülebilir. 7 (Yedi) kalem sebzenin tamamı 
bir istekliye ihale edilebileceği gibi, bir veya birkaç kalemi ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat 
önce Komisyonumuzda bulundurulacak şekilde gönderilmesi şartı ile, 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Tahmini fiyatı T. bedeli G. teminatı 

Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr . Lira Kr. ihale gün ve saati 

Tavuk eti 30.000 Kg. 20,— 600.000,— 27.750,— 15 Mart 1972 Saat 11.00 de 
Ispanak 12.000 Kg. 3 — 36.000,— 2.700,— 15 Mart 1972 » 15.00 de 
Taze bakla 10.000 Kg. 2,50 25.000,— 1.875 — 15 Mart 1972 » 15.00 de 
T. bas soğan 14.000 Kg. 2 — 28.000,— 2.100,— 15 Mart 1972 » 15.00 de 
T. soğan 10.000 Kg. 2 — 20.000,— 1.500,— 15 Mart 1972 » 15.00 de 
Maydanoz 8.O0O Dm. 25 2.000,— 150,— 15 Mart 1972 » 15.00 de 
Dere otu 4.000 Dm. 30 1.200 — 90,— 15 Mart 1972 » 15.00 de 
Marul 16.000 Ad. 1,50 24.000,— 1.800,— 15 Mart 1972 » 15.00 de 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

1512 saydı Noterlik Kanununun broşür halinde baskısı tamamlanarak satışa çıkarılmıştır. 
Bedeli 250 kuruş, posta masrafı 150 kuruştur. 

İstenildiği takdirde bedel ve posta masrafının İşletmemizin Posta Çekleri Merkezindeki 10003255 sayılı hesabımıza aktarılması için 
mahallî postaneye yatırılması ve durumun da bir mektupla bildirilmesi gerekmektedir. 

BAŞBAKANLIK BASIM 
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