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BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Madde 1 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyet i 

Anayasası ile görevlendirilmiş bağımsız b i r yüksek mahkemedir. 

Teşkilât 

Madde 2 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin teşkilâtı Millî Sa
vunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi personeli 

Madde 3 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi personeli şunlardır : 
a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan, İkinci Başkanı, Baş-

kanunsözcüsü, Daire Başkanları, üyeler ve Genel Sekreter; 
b) Başkanunsözcüsü Başyardımcısı ve kanun sözcüleri; 
c) Genel iSekreterlik ve Sekreterlik personeli; 
d) Daire Müdürlüğü, Tasnif ve Yayın Bürosu personeli; 
e) Kadroda gösterilen diğer personel. 

Teminat 

Madde 4 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanı, İkinci Baş
kanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları ve üyeleri; Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi hâkimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
kendilerine sağladığı teminat altında hizmet görürler. 

Organlar 

Madde 5 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin organları şunlardır : 
a) Daireler; 
b) Daireler K u r u l u ; 
c) Başkanlar K u r u l u ; 
d) Yüksek Dis ip l in K u r u l u ; 
e) Genel Kuru l . 

Genel Sekreterlik ve kalemler 

Madde 6 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun, 
hâkim sınıfından olan üyeleri arasından seçeceği b ir üye, Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi Genel Sekreterliği görevini yapar. 

Genel Sekreter, İkinci Başkanlığa bağlıdır. 
Genel Sekreterliğe yeteri kadar yardımcı personel verilir. Ayrıca 

Başkanunsözcülüğünde, Daireler Kurulunda ve dairelerde yazı ve sair iş
lemleri yürütecek birer kalem teşkilâtı kurulur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin nitelikleri, 
seçimleri ve atanmaları 

Üyelerin nitelikleri 
Madde 7 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin üyeleri; emsaline 

nazaran hizmetin gerektirdiği üstün bi lg i ve tecrübeye sahip; 
a) General, amiral ve albay rütbesindeki subaylarla, 
b) E n az albay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimler arasından 

seçilirler. 

Üyelerin seçimi 

Madde 8 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sını
fından olan üyeleri, Genel K u r u l tarafından üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile her boş yer için gösterilecek üç aday arasından Cumhurbaşka
nınca seçilir. 

Hâkim sınıfından olmıyan general ve amiraller i le albaylar Genel
kurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç mis l i aday ara
sından Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Atanma 

Madde 9 — 8 inc i maddeye göre seçilen üyeler arasından, rütbe ve 
kıdem sırasma göre, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına, 
İkinci Başkanlığına, Başkanunsözcülüğüne ve üyeliklere, Millî Savunma 
Bakanı ve Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı 
kararname ile atama yapılır. 

Atamalar Resmî Gazete'de yayınlanır. 
Daire üyelerinin en kıdemlileri o Daire Başkanlığı görevini yapar. 
İkinci Başkan ile Başkanunsözcüsünün askerî hâkim sınıfından ol

ması şarttır. 

Görev süresi 

Madde 10 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sını
fından olmıyan üyelerinin görev süresi en az üç yıldır. 

Başkanunsözcüsü Başyardımcısı ve Kanunsöscülerinin 
nitelikleri ve atanmaları 

Madde 11 — Başkanunsözcüsü Başyardımcıhğma ve Kanunsözcülük-
lerine genel atama şartları da dikkate alınarak bu hizmetin gereklerine 
uygun tecrübe ve nitel ikler i haiz askerî hâkimler atanır. 

T .C. 



B u maksatla Başkanunsözcüsü tarafından boş yerlerin üç (katı ola
r ak aday gösterilir. 

B u görevde geçen süreler, hâkimlik hizmetinden sayılır. 

İdare personelinin nitelikleri ve atanmaları 

Madde 12 — idarî hizmetlerle i lg i l i görevlerde çalıştırılacak perso
nelin atanmaları, hizmet ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak özel kanun
larına göre yapılır. 

Başkanlara ve Başkanunsözcüsüne vekâlet 

Madde 13 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığının boşal
ması, Başkanın iz in l i olması veya mazereti hallerinde İkinci Başkan; 
İkinci Başkan da yoksa, en kıdemli Daire Başkanı Başkana vekâlet eder. 

İkinci Başkanlığın boşalması veya İkinci Başkanın iz inl i olması veya 
mazereti hallerinde, kendisine üyelik sıfatını haiz en kıdemli askerî hâ
k i m vekâlet eder. 

Aynı sebeplerle Daire Başkanlıklarına, o dairenin en kıdemli üyesi 
vekâlet eder. 

Başkanunsözcüsüne, Başkanunsözcüsü Başyardımcısı; Başyardımcı
nın da mazereti hallerinde Kanunsözcülerinden en kıdemlisi vekâlet eder. 
Ancak bu sıfatla, Genel K u r u l ve Yüksek Disipl in Kuruluna katılamaz. 

Boşalan Başkan ve üyeliklere bir ay içinde 8 ve 9 uncu maddeler ge
reğince seçim ve atamalar yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Organların kuruluşu 

Daireler 

Madde 14 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üç daireye ayrılır. 
He r daire, çoğunluk askerî hâkim sınıfından olmak üzere bir baş

kan ve 7 üyeden kurulur. 
Çoğunluk askerî hâkim sınıfından olmak üzere dairelerde görüşme 

sayısı beştir. Kara r l a r çoğunlukla veril ir. 

Üyelerin dairelere ayrılmaları 

Madde 15 — Üyeler Başkanlar Kuru lunun kararı ile dairelere ayrı
lırlar ve hizmetin icaplarına göre, daireleri aynı suretle değiştirilebilir. 

Dairelerde meydana gelecek noksanlar diğer dairelerden üye alın
mak suretiyle tamamlanır. B u üyeler Başkanlar Kuru lunun kararı ile 
önceden saptanır. 

Daireler Kurulu 

Madde 16 —• Daireler Kuru lu , İkinci Başkanın Başkanlığında, her 
dairenin başkan ve üyeleri arasından, en kıdemli ikişer askerî hâkim ile 
askerî hâkim sınıfından olmıyan en kıdemli birer üye olmak üzere 10 
kişiden kurulur. 

Üyelerden birinin özürü halinde kendi daire ve statüsünden en kı
demli üye Kuru l a katılır. 

Daireler Kurulunda karar lar oy çokluğu ile veril ir. 
Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli sa

yılır. 

Başkanlar Kurulu 

Madde 17 — Başkanlar Kuru lu , Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin 
Başkanı ile İkinci Başkanı ve Daire Başkanlarından kurulur. Başkan, 
İkinci Başkan ve Daire Başkanlarından birinin katılamamaları halinde, 
vekil leri toplantılarda bulunur. 

Başfcanunsözcülüğünü ilgilendiren işler ile Kuru l ca lüzum görülen 
diğer işlerin görüşülmesinde, Başkanunsözcüsü veya katılamaması halinde 
veki l i toplantılara katılır ve oy kullanır. 

Ka ra r l a r oy çokluğu ile veril ir. 
Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli 

sayılır. 

Yüksek Disiplin Kurulu 
Madde 18 — Yüksek Disipl in Kuru lu , Askerî Yüksek İdare Mah

kemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü ve daire başkanların
dan kurulur. 

Kuru lun toplanma yeter sayısı altıdır. Karar la r oy çokluğu ile ve
r i l i r . Kuru l a sevk edilenler ile bunlardan daha kıdemsiz olan üyeler.görüş
melere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılamaması sonucu, K u r u l üye 
sayısı üçten az olursa, konu Genel Kuru lda incelenir. Genel Kuru lun ka 
r a n kesindir. 

Kuru lun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 

Genel Kurul 
Madde 19 — Genel K u r u l ; Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, 

İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları ve üyelerin tamamın
dan kurulur. 

B u kanunun 32 ve 33 üncü maddesi gereğince yapılan toplantılara 
hakkında soruşturma açılma isteminde bulunan üye katılamaz. 

Genel K u r u l üye tamsayısının beşte dördü ile toplanır. 
Karar lar oy çokluğu ile veri l ir . Oylarda eşitlik halinde Başkanın bu

lunduğu tarafın oyu geçerli sayılır. 
Kuru lun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin ve organlarının görevleri 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevleri 
Madde 20 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Türk Ulusu adına, 

asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve işlem
lerden doğan uyuşmazlıkların i lk ve son derece mahkemesi olarak yargı 
denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. 

B u kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde görevli bulunan veya hizmetten ayrılmış olan subay, as
kerî memur, astsubay, askerî öğrenci, er ve erbaşlar, uzman çavuş ve uz
man jandarma çavuşlar ile s iv i l memurlardır. 

İdarî uyuşmazlıklar ve davalar 
Madde 21 —• Askerî kişilerle i lg i l i olan aşağıda yazılı idarî uyuşmaz

lıklar ve davalar doğrudan doğruya ve kesin olarak Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesinde çözümlenir ve karara bağlanır. 

a) Y i rminc i maddede belirtilen asker kişileri ilgilendiren ve askerî 
hizmete ilişkin idarî eylem ve işlemlerden dolayı; yetki, sebep, şekil, konu 
ve maksat yönlerinden bir i ile hukuka aykırı olduklarından bahsiyle men
faatleri ihlâl edilenler tarafından açılacak iptal davaları, aynı idarî eylem 
ve işlemlerin haklarını ihlâl etmesi halinde açılacak tam yargı davaları, 
(Disiplin suç ve tecavüzlerinden ötürü disipl in amirlerince verilen ce
zalar hariç), 

b) Adalet mahkemeleri i le askerî mahkemelerde görülmekte olan 
bir davada, bu dava ile i lg i l i askerî nitel ikteki bir idarî işlemin anlamı 
veya şümulünün tayini hususunda çıkacak uyuşmazlıkların hal l i için mah
keme kararı üzerine açılacak davalar. 

Birinci Dairenin görevleri 
Madde 22 — Bi r inc i Daire; asker kişilerin atanma, yer değiştirme, 

nasıp, sicil , kademe ilerletilmesi, terfi, aylık, yolluk ve kanunlardan do
ğan hak ve menfaatlerine ilişkin uyuşmazlıkları ve davaları çözümler. 

İkinci Dairenin görevleri 
Madde 23 .— İkinci Daire; asker kişilerin emeklilik, maulliyet, istifa, 

hizmet yükümlülüğü, askerî akademiler ile diğer askerî öğrenci ve yedek 
subay işlemlerine ilişkin uyuşmazlık ve davaları çözümler. 

Üçüncü Dairenin görevleri 
Madde 24 — Üçüncü Daire, a) Asker kişüeri ilgilendiren ve as

kerî hizmete ilişkin idarî eylem ve işlemler nedeniyle açılacak tam yargı 
davalarına, 

b) Askerî hizmetin ifası dolayısiyle askerî görevin kura l ve gerek
lerine uyulmadığı iddia edilerek üçüncü şahıslar tarafından asker kişiler 
aleyhine şahsî kusur isnadı ile açılacak tam yargı davalarına, 

c) Diğer dairelerin görevleri dışında kalan davalara bakar. 

Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi 
Madde 25 — Dairelerin işlerinde, birbirine nazaran nispetsizlik gö

rülürse, Başkanlar Kuru lu kararı ile bir dairenin görevine giren işlerden, 
bel ir l i konulara ilişkin olanlar diğer daireye verilebilir. 

B u husustaki karar lar Aralık ayı başmda verilir. Aynı ay içinde 
Resmî Gazete'de yayınlanır ve yeni takv im yılında uygulanır. 

Daireler Kurulunun görevleri 
Madde 26 — Daireler K u r u l u asker kişilerle i l g i l i aşağıda yazılı 

uyuşmazlıklara ve davalara bakar. 
a) Birden fazla dairenin görevine taallûk eden davalar; 
b) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin daireleri arasında çıkan 

görev ve yetk i uyuşmazlıkları; 
c) Bakanlar Ku ru lu kararlarına karşı açılan davalar; 
d) Danıştay'dan alman düşünceler üzerine uygulanan eylem ve iş

lemler hakkında açılan davalar; 



e) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının veya Başkanunsöz-
cüsünün yahut dairelerin prensibe taallûk eden hususlarda Daireler K u 
rulunda görüşülmesini uygun gördükleri davalar, 

(e) bendinde yazılı olan yetkinin Başkan tarafından kullanılması, 
davanın açılması sırasında; Başkanunsözcüsü tarafından kullanılması, 
esas hakkında düşünce verilmeden önce olur. 

B u yetkinin Başkanunsözcüsü tarafından kullanılması halinde, dava 
dosyası i lg i l i dairece ayrıca bir karar verilmesine mahal kalmaksızın 
Daireler Kuruluna tevdi olunur. 

Başkanlar Kurulunun görevleri 

(Madde 27 —• Başkanlar Kuru lu ; bu kanunla görevli (kılındığı işler 
ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının Kuru lda görüşülmesi 
uygun gördüğü idarî işler hakkında gereğine göre, karar verir veya dü
şüncesini bi ldirir. 

Başkanlar Kuru lu , Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının da
veti ile toplanır. 

Yükseh Disiplin Kurulunun görevleri ve vereceği disiplin cezaları 

Madde 28 — Yüksek Disipl in Kuru lu , Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları ve 
üyelerinin hâkimlik ve askerl ik vekar ve onuruna dokunan, şahsî haysiyet 
ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymıyan davranışlarından do
layı haklarında disiplin kovuşturması yapar ve eylemin ağırlığına göre; 

a) Uyarma, 
b) Kınama, 
c) Görevden çekilmeye davet, 
İşlemlerinden birini uygular. 

Genel Kurulun görevleri 

Madde 29 — Genel K u r u l , Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başka
nının çağrısı üzerine toplanır. Görevleri şunlardır : 

a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından 
olan üye adaylarını seçmek, 

b) Gerektiğinde uyuşmazlık mahkemesine tiye seçmek, 
c) Yüksek Disipl in Kuru lu kararlarına karşı yapılan itirazları in

celemek ve karara bağlamak, 
d) Dairelerin veya Daireler Kuru lunun kendi kararları veya ayrı 

ayrı verdikleri karar lar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü 
veyahut birleştirilmiş ittihatların değiştirilmesi gerekli sayıldığı takdirde, 
Başkanunsözcüsünün düşüncesi alındıktan sonra işi incelemek ve gerek
tiğinde, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar ver
mek. 

İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştiril
mesi, Başkan, konu ile i lg i l i daire ve Başkanunsözcüsü tarafından iste
nebilir. 

İçtihatları birleştirme kararları gönderildikleri tarihten itibaren ,30 
gün içinde Resmî Gazete'de yayınlanır. 

B u karar lara Askerî Yüksek İdare Mahkemesi organları ve idare 
uymak zorundadır. 

e) 91 inci maddede yazılı İçtüzüğü yapmak, 
f) Kanunlarda gösterilen diğer görevleri yapmak, 
g) 18 inci maddenin 2 nci fıkrasının dördüncü cümlesindeki görevi 

yerine getirmek. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Soruşturma usulü 

Disiplin soruşturması 

Madde 30 — Y i rmisekiz inc i maddede yazılı eylem ve tutumları haber 
alan Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, konuyu Yüksek Dis ipl in 
Kuruluna sevk eder. 

Yüksek Dis ip l in Kuru lu lüzum gördüğü takdirde, i lgil iden kıdemli 
bir üyesini soruşturma yapmakla görevlendirir. Görevlendirilen üye as
kerî savcıların soruşturma ile i lg i l i yetkilerine sahiptir. 

Bu üye, i lg i l inin savunmasını aldıktan sonra yaptığı soruşturma so
nucunu bir raporla K u r u l Başkanına sunar. 

Yüksek Dis ip l in Kuru lu , i lg i l i hakkında ya soruşturmanın genişle
tilmesine veya kovuşturmaya yer olmadığına veya 28 inci maddede yazılı 
disiplin cezalarından birinin uygulanmasına karar verir. 

B u cezalara karşı i lg i l i , tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
Genel Kuru la i t iraz edebilir. Genel K u r u l , kararı onamadığı takdirde, ka 

rarı ya kaldırır, ya değiştirir veya soruşturmanın genişletilmesi için dos
yayı Yüksek Dis ip l in Kuru luna gönderir. 

Genel Kuru lun (kararları kesindir. 

Görevden çekilmeye davet cezasının sonucu 

Madde 31 <— Görevden çekilmeye davet edilen : 
a) ' Askerî hâkim sınıfından ise, işlemin kesinleşmesinden itibaren 

iz inl i sayılır. B i r ay içinde emekliliğini istemediği veya ist i fa etmediği 
takdirde görevinden çekilmş sayılarak hakkında Türkiye Cumhuriyet i 
Emek l i 'Sandığı Kanunu hükümlerine göre gerekli işlem yapılmak üzere 
durumu Millî Savunma Bakanlığına bi ldir i l ir . 

b) Askerî hâkim sınıfından değil ise, işlemin kesinleşmesinden i t i 
baren üyelik durumu kalkar, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ile ilişiği 
kesilir", durumu Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve 
i lg i l inin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlığına derhal bildiri l ir. 

Görevle ilgili suçlar 

Madde 32 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi (İkinci Başkanı, 
Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları, üyeleri ve genel sekreterin görevle 
i lg i l i suçlarını haber alan Başkan, i lgi l i ler hakkında kovuşturma açıl
masına lüzum olup olmadığına karar verilmek üzere konuyu, Genel K u 
ru la int ika l ettirir. (Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının gö
revle i l g i l i suçlarına ait ihbar ve şikâyetler, Millî »Savunma Bakanı ta
raf mdan Genel K u r u l a int ika l ettirilir.) 

Genel K u r u l , önce soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli 
edilmesi için <bir veya üç üyeyi görevlendirir. 

Üye veya üyeler incelemelerini yaptıktan sonra kanaatler ini toelirt-
mefcsizin durumu ibir raporla Genel K u r u l Başkanlığına bildirirler. 

B u rapor üzerine Kuru lda yapılacak görüşme sonunda, kovuştur
maya yer olmadığına karar verildiği takdirde kararın b i r örneği ilgiliye, 
bir örneği de varsa şikâyette bulunana tebliğ edilmek üzere Başkanlığa 
sunulur. 

B u karar kesindir. 

Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde gerekli soruştur
mayı, Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununa göre 
yapmak üzere g iz l i oyla üç üye görevlendirilir. B u kuru la üyelerden en 
kıdemlisi »başkanlık eder. K u r u l , askerî savcıların yetkisine sahiptir. 

(Soruşturma Kuru lu , yaptığı soruşturma sonucunu ibir raporla tes
pit ederek Genel K u r u l Başkanına arz eder. 

IGenel K u r u l son soruşturmanın açılmasına karar verdiği takdirde 
soruşturma dosyası Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı tara
fından Yüce Divana sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gön
derilir. 

İmzasız, adressiz veya takma adla yapılan ihbar ve şikâyetler işle
me konulmaz. 

Askerî ve genel yargıya tabi suçlar 

Madde 33 —• Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Başkanı, Baş
kanunsözcüsü, Daire Başkanları ve üyelerinin askerî yargıya tabi suç
larını her ne suretle olursa olsun haber alan Başkan, konuyu Genel K u 
rula int ika l ettirir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının askerî yargıya tabi 
şahsi suçlarına ai t ihbar ve şikâyetler Millî Savunma Bakanı tarafından 
Genel K u r u l a int ika l ettiri l ir. 

(Soruşturmanın yapılabilmesi için Genel K u r u l g iz l i oyla kendi ara
sından üç (kişilik bir kuru l seçer. 

K u r u l a üyelerden en kıdemlisi Başkanlık eder. 
(Kurul askerî savcıların soruşturma yetkisine sahiptir. 
B u K u r u l , yapılan ihbar ve şikâyeti kovuşturmaya değer görmez 

veya yapılan soruşturmayı kamu davasının açılmasını haklı göstermeye 
yeterli bulmaz ise kovuşturmaya yer olmadığına ve kanunî şartların 
mevcut olması halinde soruşturmanın geçici olarak tatiline karar verir. 

(Bu karar lar kesindir. 
(Kurulca dava açılmasına karar verildiği takdirde bu karar ve so

ruşturma dosyası Başkanlıkça Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderilir. 
Askerî Yargıtay Başsavcısı bir iddianame ile dava dosyasını Askerî 

Yargıtay Başkanlar Kurulunun belli edeceği Askerî Yargıtay Dairesine 
verir. 

B u Daireye ve temyiz yo lu ile inceleme yapacak Daireler Kuru luna 
soruşturma yapan veya hükümde bulunan üyeler katılamaz. B u hallerde 
Daire veya Daireler Kuru lu toplanmazsa noksan üyeler diğer daireler
den tamamlanır. 



Hükmü veren Daire, Daireler Kuru luna karşı direnebilir. Direnme 
üzerine Daireler Kurulunca yeniden verilecek karara uyulması zorun
ludur. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başka
nunsözcüsü, Daire Başkanları ve üyelerin genel yargıya taıbi şahsî suç-
larmm kovuşturulmasmda Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet 
Başsavcılarının şahsî suçlarının kovuşturulmasına ilişkin hükümler uy
gulanır. 

A L T I N C I BÖLÜM 
Yargılama usulleri 

Mecburî idarî müracaat 

Madde 34 — Askerî kişilerin özlük işleri konusunda kesin karar 
almaya yetki l i olmayanlar makamlarca tesis edilmiş idarî işlemlerin k a l 
dırılması, değiştirilmesi veya yeni b ir işlem yapılması idarî dava açmak 
için belli olan süre içinde, mertebeler yoluyla ve bağlılığına göre yetki l i 
üst makamlardan istenmedikçe Askerî Yüksek idare Mahkemesinde ip
ta l davası açılamaz. 

B u takdirde yetküi makamlarca müracaat tarihinden itibaren n i 
hayet doksan gün içinde cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. 

İsteğin reddi üzerine veya yazılı b i ld ir im tarihinden itibaren dava 
açma süresi işlemeye başlar. Müracaatçıya kayıt tar ihi ve sayısını gös
terir imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı veri l ir. 

İhtiyarî müracaat 

Madde 35 — IKesin. işlem yapmaya yetki l i makamlarca tesis edilen 
idarî işlemlerin kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni b i r işlem yapıl
ması; işlemi yapmış olan makamlardan idarî dava açmak için belli olan 
süre içinde istenebilir. B u müracaat işlemeye başlamış olan dava açma 
süresini durdurur. 

Doksan gün içinde cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. 
İsteğin reddi üzerine dava açma süresi başlar ve müracaat tar i 

hine kadar geçmiş olan süre de hesaba katılır. 
İlgililer, haklarında idarî davaya konu olabilecek bir eylem veya 

işlemin yapılması için idarî makamlara başvurabilirler. B u halde yetki l i 
'makamlar en çok doksan gün içinde b i r cevap verirler. 

(Bu süre içinde cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. İlgililer 
doksan günün bitiminden itibaren idarî dava açma süresi içinde Askerî 
Yüksek idare Mahkemesinde dava açabilirler. Dava açılmayan haller ile 
davanın doksan günlük süre geçtikten sonra açılması sebebiyle dilekçe
nin reddi halinde, doksan günlük sürenin bitmesinden sonra cevap ve
ri l irse bunun tebliğinden itibaren dava açma süresi yeniden işlemeye 
başlar. 

Müracaatçıya kayıt tar ih i ve sayısını ıgösterir imzalı ve mühürlü, 
pulsuz bir alındı kâğıdı veri l ir. 

İdarî davaların açılması 

Madde 36 Askerî kişilerle i lg i l i idarî eylem ve işlemlere iiişKin 
idarî davalar, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına hitaben 
yazılmış dilekçeler ile açılır. Dilekçeler, Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi Başkanlığına verilir. 

Dilekçelerde : 
a) Tarafların ad ve soyadları ile sınıf ve rütbeleri, duhulü, nasbi, 

adresleri ve unvanları; varsa vekil lerinin veya temsilcilerinin ad ve so
yadları ile adresleri ve unvanları; 

b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller; 
(c) Davaya konu olan idarî eylem ve işlemin yazılı b i ld ir im tar ih i ; 
d) Tazminat davalarında uyuşmazlık konusu miktar gösterilir. 
Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından 

bir fazla olur. 

Dilekçelerin verilebileceği diğer yerler 

Madde 37 — Dilekçeler ile savunmalar ve davalara üişkin her türlü 
evrak, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üze
re en yakın amirlere, val i l ik veya kaymakamlıklara ve yabancı memle
ketlerde, askerî ataşeliklere, Türkiye elçiliklerine veya konsolosluklarına 
da verilebilir. 

Aym dilekçe ile dava açılabilecek haller 

Madde 38 — 20 nci maddede yazılı idarî eylem ve işlemler aley
hine ayrı ayrı dava açılır. Ancak aralarında maddî ve hukukî bakım
dan bağlılık varsa, aym şahsı ilgilendiren birden fazla eylem ve işlem
ler aleyhine bir dilekçe ile de dava açılabilir. 

Dilekçeler üzerinde uygulanacak işt&m 

Madde 39 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına veya 
37 nci maddede yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç i le posta ücretleri 
alındıktan sonra defter kayıtları derhal yapılır ve Jkayıt tar ihi ve sayısı 
dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış 
sayılır. 

Davacılara, kayıt tar ihi ve sayısını gösterir imzalı ve mühürlü, pul
suz b ir alındı kâğıdı veril ir. 

ı37 nci maddede yazılı yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün 
içinde Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına taahhütlü olarak 
»gönderilir. B u yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde bunlara kar
şılık alman paralarm miktarı ve alındı kâğıdının ta r ih ve sayısı dilek
çelere yazılır. 

Dava açma süresi 

Madde 40 —• Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde dava açma sü
resi her çeşit işlemlerde yazılı b i ld ir im tarihinden, kanunlarda ayrı süre 
gösterilmeyen hallerde, doksan gündür. Adresleri bel l i olmayanlara özel 
kanunlardaki hükümlere göre ilân yolu ile bi ldir im yapılan hallerde, 
özel kanunda aksine hüküm bulunmadıkça süre, son ilân tarihinden i t i 
baren onbeş 'gün sonra başlar. 

Kanuna göre ilânı gereken düzenleyici ve genel tasarruf lara karşı 
ilân tarihinden itibaren doksan gün içinde dava açılabilir. Ancak, 'bu ta 
sarrufların kendilerine uygulanması üzerine i lgi l i ler dava açmakta muh
tardırlar. 

Görevli olmayan yerlere başvurma 

Madde 41 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevine giren 
uyuşmazlıklarda, askerî, idarî ve adlî yargı mercilerine açılan davala
rın görev noktasından reddi halinde, bu husustaki kararların ve bunlara 
karşı kanun yolları varsa, süresi içinde olmak şartiyle, bu yollara baş
vurulması üzerine, verilen kararların tebliği tarihinden itibaren otuz gün 
içinde Askerî Yüksek İdare Mahkemesine dava açılabilir. B u mercilere 
başvurma tarihi, Askerî Yüksek İdare Mahkemesine müracaat tar ih i 
olarak kabul edilir. 

İptal ve tam yargı davaları 

Madde 42 İlgililer, haklarım ihlâl eden bir idarî işlem dolayı
sıyla Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde doğrudan doğruya tam yargı 
davası veya iptal ve t am yangı davaları ile bir l ikte açabilecekleri g ib i 
i lk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine bu 
husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek 
kararın tebliği veya 'bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan do
layı, icra tarihinden itibaren doksan gün içinde tam yargı davası açabi
lirler. B u halde de i lgi l i lerin 35 inci madde uyarınca idareye başvurma 
hakları saklıdır. 

Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması 

Madde 43 — İdarî eylemlerden hakları ihlâl edilmiş olanların As 
kerî Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmadan önce, bu eylemleri ya
zılı b i ld ir im üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren b i r 
yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde yetk i l i ma
kama başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri lâzımdır. B u . 
isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde bu 'konudaki işlemin teb
liği 'tarihinden ve doksan gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sü
renin bittiği tarihten itibaren doksan gün içinde tam yargı davası aça
bilirler. 

Dilekçeler üzerinde ilk inceleme 

Madde 44 — Kaydı yapılan dilekçeler, Genel Sekreterlikçe; 

a) Görev, 
b) İdarî veya yargı merci i tecavüzü, 
cj Ehliyet, 
d) Husumet, 
e) 36 ve 38 inci maddelere uygun olup olmaması, 

f) Süre aşımı, 
Noktalarından sırası ile incelenir. 
B u noktalardan kanuna aykırı görülmeyenlerin tebligat işleri ya

pılır. 
Kanuna aykırı görülen düekçeler, karar verilmek üzere görevli 

Daire veya Daireler Kuru luna havale olunur. Daire veya Daireler K u 
rulunca kanuna aykırı görülmeyen düekçelerin, tebligat işlemi için Ge
nel Sekreterliğe iadesine kanar veril ir. 



İlk inceleme üzerine verilecek karar 

Madde 45 —> Daireler veya Daireler Kuru luna gelen dilekçelerde 
44 üncü maddede yazılı noktalardan 'kanunsuzluk görülürse : 

A ) (a), (c) ve (f) bentlerinde yazılı hallerde, davanın reddine; 
IB) (d) bendinde yazılı halde, dava dilekçesinin gerçek hasma 

tebliğ edilmesine; (e) bendinde yazılı halde b i r defaya mahsus olmak 
üzere otuz ıgün içinde 36 ve 38 inci maddelere uygun şekilde yeniden dü
zenlemek veya noksanları tamamlamak yahut (e) bendinde yazılı halde, 
ehliyetli şahsın avukat olmayan veki l i 'tarafından açılması takdirinde 
otuz gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasiyle dava açılmak üzere 
dilekçelerin reddine; 

C ) (b) bendinde yazılı halde dilekçenin görevli mercie tevdiine 
karar yeril ir. 

Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesine başvurma tar ih i merciine başvurma tar ihi olarak kabul 
edilir. 

Dilekçelerin 36 nc i maddeye uygun olmamaları dolayısıyle reddi ha
linde, yeni dilekçeler için ayrıca harç alınmaz. 

B u karar la ra karşı düzeltme yoluna başvurulabilir. 'Bu halde otuz 
günlük süre bu konudaki kararın tebliği tarihinden itibaren işlemeye 
başlar. 

(B) bendi gereğince reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçe
lerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde, dava reddedilir. 

B u madde uyarınca verilen karar lar la i l g i l i işlemler Genel (Sekre
terlikçe yürütülür. 

Tebligat ve cevap verme 

IMadde 46 — Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği, dava 
edilen tarafa ve bu tarafın vereceği savunma, davacıya tebliğ olunur. 

Davacının ik inc i dilekçesi dava edilen tarafa ve bu tarafın vereceği 
ik inc i savunma da davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap vere
mez. Ancak bu savunmada davacının cevaplandınlmasmi gerektiren hu
suslar bulunduğu, işin görüşülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya bunun 
için bir mühlet verilir. 

Taraf lar yapılacak tebliğlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz 
gün içinde cevap verebilirler. B u süre ancak haklı sebeplerin bulunması 
halinde, taraflardan bir inin isteği üzerine,, görevli daire veya Daireler 
Kuru lu kararı ile altmış günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak 
üzere uzatılabilir. 'Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri 
kabul edilmez. 

Taraf lar sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya 
ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler. 

Dava dosyalarının Başkanunsözcülüçfüne verilmesi 

Madde 47 — Dilekçeler ve savunmalar alındıktan veya cevap sü
releri geçtikten sonra, dava dosyaları Genel Sekreterlikçe Başkanunsöz-
cülüğüne veri l ir. Başkanunsözcülüğünün düşüncesi alındıktan sonra dos
yalar, görevli Daire veya Daireler Kuru luna Genel (Sekreterlik aracılığı 
ile (gönderilir. 

Duruşma 

Madde 48 — Daireler ve Daireler Kurulunda inceleme, evrak üze
rinde yapılır. 

îptal davalarında ve miktarı onbin lirayı aşan tam yargı davala
rında taraflardan bir inin isteği üzerine duruşma yapılır. 

Daireler ve Daireler K u r u l u yukardaki kayıtlarla bağlı olmaksı
zın duruşma yapılmasına kendiliğinden de karar verebilir. 

Davetiyeler duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gön
derilir. 

Duruşmalara ilişkin esaslar 

Madde 49 —• Duruşmalar açık olarak yapılır. 
Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı 

hallerde, görevli Daire veya Daireler K u r u l u k a r a n üe duruşmanın b i r 
kısmı veya 'tamamı g iz l i olarak yapılır. 

Duruşmalarda, ancak tarafların dilekçe ve savunmalarında i ler i 
sürdükleri sebep ve deliller tartışılır. 

iDuruşmada taraflara ikişer defa söz verilir. Taraf lardan yalnız b i r i 
gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz, 
inceleme evrak üzerinde yapılır. 

Duruşmalarda Kanunsözcüsünün bulunması şarttır. Taraf lar din
lendikten sonra Kanunsözcüsü düşüncesini bi ldir ir . Bundan sonra taraf
lara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya son verilir. 

Duruşmaları, duruşmaya katılan en kıdemli askerî hâkim yürütür. 
(Duruşmanın inzibatını sağlamak Başkana aittir. 

Duruşmalı islerde Kanunsözcülerinm istekleri 
Madde 50 — Duruşmalı işlerde, Kanunsözcüleri, keşif, bilirkişi i n 

celemesi veya deli l tespiti yapılmasını yahut işlem dosyasının getirilmesini 
istedikleri takdirde bu istekleri görevli Daire veya Daireler Kuru lu ta 
rafından kabul edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak düşün
ce bildirirler. 

Duruşmalı işlerde karar verilmesi 
iMadde 51 — Duruşma yapıldıktan sonra aynı gün, zaruret halinde 

onfoeş gün içinde karar verilmesi lâzımdır. 
A r a k a r a n verilen hallerde bu kararın yerine getir i lmesi üzerine 

dosyalar öncelikle incelenir. 

Dosya dışında inceleme 

Madde 52 — Daireler veya Daireler Kuru lu , bakmakta oldukları 
davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yapabilecekleri gibi, 
tayin edecekleri süre içinde, lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini 
ve her türlü bilgi lerin verilmesini taraflardan ve i lg i l i diğer yerlerden 
isteyebilirler. B u husustaki kararların, ilgili lerce, süresi içinde yerine 
getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması (halinde bu süre, b i r 
defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. 

Taraf lardan bir i ara kararının icaplarını yerine getirmediği tak
dirde bunun verilecek karar üzerindeki etkisi, görevli daire veya ku 
rulca önceden takdir edilir, ara kararında bu husus ayrıca (belirtilir. 

Ancak, istenen bi lg i ve belgeler Türkiye Cumhuriyetinin güvenli
ğine ve yüksek menfaatlerine veya Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği 
ve yüksek menfaatleri ile bir l ikte yabancı devletlere de ilişkin ise, Baş
bakan, Genelkurmay Başkanı veya i lg i l i B a k a n gerekçesini bildirmek 
suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. 

Şu kadar k i , görevli daire veya kuru l veya Kanunsözcüleri tarafın
dan getirtilen veya idarece gönderilen g iz l i her türlü belge ve dosyalarla 
reddi hâkim istemi üzerine reddedilen hâkim tarafından bu hususta ve
rilen cevap, taraf ve vekillerine incelettirilemez. 

Sonradan ibraz olunan evrak ve belgeler 

IMadde 53 —• Dilekçeler ve savunmalarla bir l ikte verilmeyen müspet 
evrak ve belgeler, bunların vaktinde ibraz edilmelerine imkân bulunma
dığına Daire veya Daireler Kuru lunca kanaat getirilirse, kabu l ve diğer 
tarafa tebliğ edilir. B u evrak ve belgeler duruşmada ibraz edilir ve diğer 
taraf, cevabını hemen verebileceğini beyan eder veya cevap vermeye 
lüzum görmezse, ayrıca tebliğ yapılmaz. 

Dosyaların incelenmesi 

Madde 54 — Daireler ile Daireler Kurulunda, üye raportörün açık
lamaları dinlendikten ve Başkanunsözcülüğünün yazılı düşüncesi okun
duktan sonra işin görüşülmesine geçilir. Konuların aydınlandığında, 
daire veya kuru l karar verince, meseleler sırası ile oya konulur ve k a 
rara 'bağlanır. Oy lar en kıdemsiz üyeden 'başlanmak üzere sıra ile top
lanır. 

iGöreve ve yargılama usullerine ilişkin meselelerde azlıkta (kalan
lar, işin esası hakkında oylarını kullanırlar. Azlıkta kalanlar ve muha
lefet sebepleri, kararların altına yazılır. 

Tutanaklar 

'Madde 55 — Daireler ve Daireler Kurulunda her dava dosyası için 
görüşmelere katılan Başkan ve üyeler ile düşünce veren Kanunsözcüsü
nün ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca 
dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azlıkta bu
lunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. B u tutanaklar görüşmelere 
katılanlar 'tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır. 

Danıştay Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tatbik 
edileceği haller 

İMadde 56 — B u kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde Da
nıştay (Kanunu i le H u k u k Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri kıya-
sen uygulanır. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerimin çekilmesi ve reddi 
Madde 57 —<• Davaya bakmakta olan dairenin Başkan ve üyelerinin 

reddi istenirse, bunlar hariç tutulmak suretiyle, noksanı o daire üyele
rinden tamamlanır. Noksan üyeler, o daireden tamamlanamaz ise Baş
kanlar K u r u l u kararı ile diğer dairelerden alınacak üyelerle tamamlanır. 

Ret istemi incelenir ve yerinde görülürse işin esası hakkında kara r 
veri l ir. 



Reddedilenler ikiden fazla ise, bu husus Daireler Kurulunda ince
lenir. Kuru l ca ret isteği kabul olunduğu takdirde davanın esası hak
kında da karar verilir. 

Başkan ve üyelerden ikiden fazlası davaya bakmaktan yekinir
lerse, Daireler Kurulunda işin esası tetkik edilerek kara bağlanır. 

ıDaireler Kuru lu Başkanının veya üyelerinden b i r kısmının çekil
mesi veya reddi halinde noksan üyeler 16 ncı maddenin 2 nci fıkrası hük
müne göre tamamlanır. 

(Kanunsözcüleri de sebeplerini bildirerek çekilebilecekleri gibi ta
raf larca da reddedilebilirler. Bunların çekilme veya ret sebepleri, da
vaya bakmaya görevli Daire veya Daireler K u r u l u tarafından incele
nerek karara bağlanır. 

Delillerin tespiti 
Madde 58 — Taraflar,, dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin de

li l ler in tespitini ancak Askerî Yüksek İdare (Mahkemesinden isteyebi
lirler. 

Görevli daire ve Daireler (Kurulu, isteği uygun gördüğü takdirde 
üyelerden bir in i bu işle görevlendirebileceği gibi, tespitin mahallî, adlî, 
idarî veya askerî yargı mercilerine yaptırılmasına da karar verebilir. 

(Delillerin tespiti istekleri, ivedilikle karara bağlanır. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülmekte olan bir dava 
sebebiyle idarî işlemin dayanağını teşkil eden tüzüğün i l g i l i hükümle
rinin kanuna aykırılığı görülür veya 'taraflardan b i r in in i leri sürdüğü 
aykırılık iddiasının ciddiliği kanısına varılırsa mahkeme; 

a) Dava sebebi ile uygulanacak tüzük hükümlerini kanuna aykırı 
görürse, bu yoldaki gerekçeli kararı veya, 

ib) Taraflardan bir inin i leri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî o l 
duğu kamama varırsa, tarafların bu konudaki iddia ve savunmalarını 
ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı, 

Dosya muhtevasını mahkemece bu konu ile i lg i l i görülen tasdikl i 
suretleri i le bir l ikte Danıştay Başkanlığına gönderir. Danıştay Dava 
Daireleri Kuru lunun bu konuda vereceği karara kadar davayı geri 
bırakır. 

Danıştay işin kendisine gelişinden itibaren nihayet doksan gün için
de kararını verir. 

B u süre zarfında karar verilmez ise Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi kendi kanısına göre iddiayı çözümleyerek davayı yürütür. 

Ancak, Damştaym kararı esas hakkındaki karar verilinceye ka
dar gelirse 'buna uyulması zorunludur. 

Kararlarda bulunacak htısuslar 
Madde 59 — Karar larda, sırası ile, aşağıdaki hususlar bulunur : 
a) Tarafların ve varsa vekil lerinin veya temsilcilerinin ad ve so

yadları yahut unvanları ve adresleri; 
b) Davacının i ler i sürdüğü maddî vakıaların dayandığı hukukî se

beplerin özeti ve isteğinin sonucu ile davalının savunmasının özeti; 
c) Başkanunsözcülüğünün düşüncesi; 
d) Duruşmalı davalarda, duruşma yapılıp yapılmadığı ve yapıl

mış ise hazır bulunan taraflar ve veki l veya temsilcilerinin ad ve soyad
ları; 

e) Kararın dayandığı kanunî ve hukukî sebepler ile gerekçesi ve 
hüküm; 

<f) Kararın tar ih i ve oy birliği ile veya oy çokluğuyla mı verildiği; 
ıg) Muhakeme masrafları ile vekâlet ücretinin hangi tarafa yük-

letildiği; 
Ih) Kararı veren Daire veya Daireler K u r u l u Başkan ve üyeleri

nin ad ve soyadları ve imza lan ve varsa ayrışık oyları. 

İlâmlar 
(Madde 60 — Taraf lara tebliğ olunacak ilâmlar resmî mühürle 

mühürlenir ve Daire veya Daireler K u r u l u Başkanı veya veki l ler i tara
fından imzalanır. B u ilâmlarda muhalefet şerhleri de yazılır. 

İlâmların asılları dosyalarında ve tasdikl i örnekleri Dairede veya 
Daireler Kuru lunda saklanır. 

Tarafların kişilik ve niteliğinde değişiklik 
Madde 61 —• Dava esnasında ölüm veya başka herhangi b i r sebep

le tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hak
kı kendisine geçenin başvurmasına kadar ve gerçek kişilerden olan tara 
fın ölümü halinde, idare mirasçılar aleyhine tak ib i yenileninceye kadar 
dosyanın işlemden kaldırılmasına karar veril ir. Yalnız öleni ilgilendiren 
-davalara ait dilekçeler ipta l olunur. 

Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni 
adresini bildirinceye kadar dava dosyası işlemden kaldırılır. 

t 'işlemden kaldırılan dosyalara ait davalarda yürütmenin durdurul
masına karar verilmiş ise, bu karar lar kendiliğinden hükümsüz kalır. 

(Dosyaların işlemden kaldırılmasına ait karar lar , diğer tarafa teb
liğ edilir. 

Yürütmenin durdurulması 
Madde 62 — Asker i Yüksek İdare Mahkemesinde idari dava açıl

ması ve kanun yollarına başvurulması i t iraz olunan idarî işlemlerin veya 
yargı kararının yürütülmesini durdurmaz. 

(Şu kadar k i , daire ve Daireler Kuru lu , taraflardan bir inin isteği 
halinde, teminat karşılığında yürütmenin durdurulmasına kara r vere
bilirler. Ancak, halin icabına göre, iptal davalarında yetki l i daire veya 
Daireler K u r u l u teminat aramayabilir. 

İdare ile adlî müzaharetten faydalanan kimselerden teminat alın
maz. Taraf lar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar yü
rütme hakkında karar veren daire veya Daireler Kuru lunca çözümlenir. 

Yürütmenin durdurulmasına karar verilen davalar öncelikle görü
lür. 90 gün içinde yürütmenin durdurulmasına yeniden karar verilmez 
ise durdurma kararı kendiliğinden ortadan ka lkar . 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarının sonuçları 
[Madde 63 — Daireler ile Daireler Ku ru lu kararları kesin olup ke

sin h'ükmıün bütün hukukî sonuçlarını hâsıl eder. B u karar lar aleyhine, 
ancak bu kanunda yazılı kanun yollarına başvurulabilir. 

İdare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1132 nci maddesi gere
ğince, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ilâmlarının icaplarına göre iş
lem veya eylem tesis etmeye mecburdur. 

T a m yargı davaları hakkında Askerî Yüksek İdare Mahkemesin
den çıkan ilâmlar genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. 

ıAskerî Yüksek İdare Mahkemesi ilâmlarının icaplarına göre, ey
lem veya işlem tesis etmeyen idare aleyhine, Askerî Yüksek İdare Mah
kemesinde tam.yargı davası açılabilir. 

Kanun yolları 
a) Yargılamanın iadesi 

(Madde 64 —• Daireler i le Daireler Kurulundan verilen karar lar 
hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısiyle yargılamanın iadesi iste
nebilir. 

a) Zorlayıcı sebepler dolayısiyle veya lehine karar verilen tarafın 
eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin, kararın ve
rilmesinden sonra ele geçirilmiş olması; 

b) Ka ra ra esas olarak alman belgenin sahteliğine hükmedilmiş 
veya sahte olduğu, mahkeme veya resmî bir makam huzurunda ikrar 
olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da 
yargılamanın iadesini isteyen kimsenin, karar zamanında bundan haberi 
bulunmamış olması; 

c) Ka ra ra esas olarak alınan bir ilâm hükmünün kesin hüküm 
hal ini alan b i r karar la bozularak ortadan kalkması; 

d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyan ve ihbarda bulundu
ğunun, hükümle tahakkuk etmesi; 

e) Lehine karar verilen tarafın, ka ra ra etkisi olan bir hile kul lan-
miş olması; 

f) V e k i l veya kanunî temsilci olmayan kimseler huzuru ile dava
nın görülüp karara bağlanmış bulunması; 

g) Çekilmeye mecbur olan Başkan veya üyenin katılması ile k a 
rar verilmiş olması; 

h) Tarafları ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara 
aykırı yeni bir karar verilmesine sebep olabilecek bir madde yokken, aynı 
Daire veya diğer Daireler yahut Daireler K u r u l u tarafından evvelki 
ilâmın hükmüne aykırı b ir ka ra r verilmiş bulunması. 

Mulıakemenin iadesinde süre 
Madde 65 — Muhakemenin iadesinde, H u k u k Usulü Muhakemeleri 

Kanununun süreye ait hükümleri benzetme yolu ile uygulanır. 

b) Kararın düzeltilmesi 
Madde 66 — Daireler ile Daireler Kurulundan verilen karar lar hak

kında bir defaya mahsus olmak üzere, ilâmın tebliği tarihinden it ibaren 
onbeş gün içinde aşağıda yazılı sebepler dolayısiyle kararın düzeltilmesi 
istenebilir. 

a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşı
lanmamış olması; 



b) B i r ilâmda birbirine aykırı hükümler bulunması; 
c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması; 
Kanunun 45 inci maddesine göre verilen kararların düzeltilmesi işle

m i kabul edilerek davaya yeniden bakılması ve esas hakkında karar ve
ri lmesi halinde de karar düzeltilmesi isteminde bulunulabilir. 

Daireler ile Daireler Kuru lu , kararın düzeltilmesi dilekçesinde i ler i 
sürülen sebeplerle bağlıdır. 

Kanun yollarına ilişkin özel hükümler 

Madde 67 — Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilmesi istekleri 
dilekçe ile yapılır. B u istekler esas kararı vermiş olan dairede veya Dai 
reler Kurulunda karara bağlanır. 

İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir dairenin görevine girmiş ise, 
karar bu dairece verilir. 26 nci maddenin (b) bendi hükmü, yargılamanın 
iadesinde ve kararın düzeltilmesinde de uygulanır. 

Karşı tarafın savunması ve BaşkanunsÖzcülüğünün düşüncesi alın
dıktan sonra istekler incelenir ve kanunda yazılı sebepler varsa davaya 
yeniden bakılarak karar veri l ir. 

Yargılamanın iadesi ve kara rm düzeltilmesi istekleri kanunda yazılı 
sebeplere dayanmıyor ise isteğin reddine karar veril ir ve H u k u k Usulü 
Muhakemeleri Kanununun bu husustaki hükümlerine göre para cezasına 
da hükmolunur. 

Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilmesi isteklerinde duruşma 
yapılması, görevli daire veya Daireler Kurulunun kararma bağlıdır. 

Kanun yollarında yargılama usulü 

Madde 68 — B u bölümün 64, '65, 66 ve 67 nci maddelerin dışında 
kalan hükümleri yargılamanın iadesinde ve kararın düzeltilmesinde de 
uygulanır. 

Tavzih 

Madde 69 — Daireler veya Daireler Kurulundan verilen karar lar 
müphem ise yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflar
dan herbiri kararın tavzihini veya aykırılığın kaldırılmasını istiyebilir. 

Tavz ih dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazlası i le ve
r i l i r . 

Kararı vermiş olan daire veya Daireler Kuru lu , işi inceler ve lüzum 
görürse dilekçenin bir nüshasını, tayin edeceği süre içinde cevap vermek 
üzere, diğer tarafa tebliğ eder. Cevap i k i nüsha olarak veril ir. Bunlardan 
birisi , tavzih veya aykırılığın kaldırılmasını istiyen tarafa gönderilir. 

Görevli daire veya Daireler Kuru lunun bu husustaki kararı, taraf
lara tebliğ olunur. 

Tavz ih veya aykırılığın kaldırılması, ka rann yerine getirilmesine 
kadar istenebilir. 

Yanlışlıkların düzeltilmesi 

Madde 70 — İki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonu
cuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının dü
zeltilmesi de istenebilir. 

Yukardak i maddenin son fıkrası dışında kalan hükümleri, bu is
tekler hakkında da uygulanır. 

Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse keyfiyet ilâmın altına 
yazılır. 

Yargılama masrafları 

Madde 71 — Taraflardan bir inin isteği üzerine, Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesinde açtığı dava dolayısiyle ödediği harç ve posta ücret
ler i ile bilirkişi incelemeleri, delil tespiti ve keşif için yaptığı harcama
lar ve avukat marifetiyle takip olunan davalarda, tarifesine göre avukatlık 
ücreti haksız çıkan tarafa ve davanın kısmen kabulü ve kısmen reddi 
halinde bu masraflar orantılı olarak taraf lara yükletilir. Davadan fera
gat eden veya davayı kabul eden taraf, yargılama masrafları ve avu
katlık ücreti bakımından haksız çıkmış sayılır. 

Yol masrafları ve yevmiyeler 

Madde 72 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 3 üncü 
maddesinin (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden keşif, bilirkişi ince
lemesi veya delillerin tespiti için görevlendirilenlere, gerçek yol giderleri 
ile geçen günlerin her bir i için net aylık tutarlarının otuzda bir i oranında 
yevmiye verilir. 

B u yevmiyeler, zorunlu giderleri karşılamaz ise, aradaki fark, bel
gelere dayalı olmak şartiyle ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak 
ödemeler yevmiyelerin yüzde ell isini geçemez. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Mensuplarının görevleri ve hakları 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının görevleri 
Madde 73 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askerî Yük

sek İdare Mahkemesini temsü eder. Mahkemenin genel işleyişinden ve 
idarî yönetiminden sorumludur. Ve ayrıca bu kanunda belirülen diğer gö
revleri yapar. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Başkanının görevleri 

Madde 74 —> Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Başkam; Baş
kanın görevlerini yapmasında yardımcı ve yargı hizmetlerinin en iy i şe
kilde yürütülmesinden sorumlu olup bu kanunda belirtilen diğer görevleri 
yapar. 

Daire Başkanlarının görevleri 

Madde 75 —< Daire Başkanları, dairelerinde görevli bulunanların gö
revlerine devamlarım, düzenle çalışmalarım, daire işlerinin en verimli bir 
şekilde yürütülmesini sağlar, görüşmeleri idare eder, dahil bulundukları 
kurulların toplantılarına katılarak düşünce ve kanaatlerini bildirirler ve 
oylarım verirler. 

Daire Başkanları, her takv im yılı sonunda, dairelerindeki işlerin du
rumu, bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Başkanına bir rapor verirler ve alınma
sını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler. 

Üyelerin görevleri 

Madde 76 •— Üyeler; bulundukları Dairelerde Başkanlar, dahil bu
lundukları kurul larda kuru l başkanları tarafından kendilerine verilen dos
yaları geciktirmeden inceliyerek görevli daire veya kurul lara gerekli iza
hatı verirler, kararları yazarlar, dairelerin ve üyesi bulundukları kurulların 
toplantılarına katılırlar, düşünce ve kanaatlerini bildirirler, oylarını ve
rir ler ve daire ile i lg i l i olmak üzere tevdi edilen diğer işleri yaparlar. 

Genel Sekreterliğin görevleri 

Madde 77 — Genel Sekreter, bu kanunun görevli kıldığı işler ile 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının ve İkinci Başkanın vereceği 
idare ve yazı işlerini yürütür. Ka l em ve büro teşkilâtının verimli bir şe -
kilde çalışmalarım idare, dosyaların tanzim ve muhafazası, karar ve di
ğer yazı işleriyle tebligat işlerinin geciktirilmeden düzenli bir şekilde 
yürütülmesini sağlar. 

Başkanunsözcüsünün görevleri 

Madde 78 — . Başkanunsözcüsü; dava dosyalarını uygun göreceği gö
rev ayırımına göre kanunsözcülerine havale eder, düşüncelerinin vak
tinde bildirilmesini ve kanunsözcülerinin devamlarını ve intizamla çalış
malarını sağlar. Gelen dosyaların kaydı ve saklanması ile işi bitenlerin 
i lg i l i yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Başkanunsözcüsü; incelediği dava dosyaları hakkında düşüncelerini 
bildirir ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri de yapar. 

He r takv im yılı sonunda işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde 
aksaklık varsa sebepleri hakkında Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Baş
kanlığına bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu gördüğü idarî tedbirleri 
bi ldirir. 

Kanunsözcülerinin görevleri 

Madde 79 —• Kanunsözcüleri; kendilerine havale olunan dava dos
yalarını vaktinde inceliyerek hukukî bakımdan düşüncelerini en geç otuz 
gün içinde yazılı olarak verirler. B u süre geçirilirse durumu, sebepleri ile 
birl ikte Başkanunsözcüsü Başyardımcısına bildirirler, kanunsözcülüğü ile 
i l g i l i olmak üzere verilen diğer işleri görürler. Kanunsözcüleri, i lg i l i yer
lerden, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı vasıtasiyle her türlü 
bilgi leri istiyebilecekleri gibi işlem dosyalarını da getirtebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. Kanunsözcüleri, düşüncele
rinde tamamen serbesttirler. Ancak, çalışma düzeninin korunması ve iş 
veriminin artırılması için BaşkanunsÖzcülüğünün alacağı tedbirlere uyar
lar. 

Çeşitli hükümler 

Madde 80 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından 
olmıyan Başkam ve üyeleri, yükselme, sici l işlemleri, yaş haddi, emek
l i l ik ve diğer haklar yönünden kendi sınıfındaki emsallerine uygulanan 
hükümlere; hâkim sınıfmdan olan Başkan ve üyelerinin aylık ve ek gös
tergeleri, meslekte ilerlemeleri sici l işlemi ve yaş hadleriyle emeklil ik
ler i ve diğer özlük hak lan Askerî Yargıtay Başkan ve üyelerinin tabi 
olduğu hükümlere, tabidirler. 



Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Daire Başkanları ve üyelerinin 
birinci s ic i l üstü Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Başkanı, ik inci 
sici l üstü ise, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanıdır. 

Askerî hâkim sınıfından olmıyan Başkan ve üyelere hu görevleri 
süresince hem rütbe oldukları hâkim sınıfından olan üyelere ödenen mik
tar ve esaslara göre ek göstergeli olarak aylık ödeme yapılır. 17/1/1963 
gün ve 144 sayılı ve 18/4/1963 gün ve 223 sayılı kanunların hükümleri 
saklıdır. 

Görevin sona ermesi 
Madde 81 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Baş

kanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları, üyeleri ve Genel Sekreterinin 
ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası 
yahut kasıth olmıyan bir suçtan dolayı b i r yıldan fazla hapis cezası ile 
kesin olarak hüküm giymesi halinde görevi kendiliğinden sona erer. 

Kasıtlı olan bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası i le hü
küm giymelerinde, bu suç hâkimliğin vakar ve şerefini bozan veya bu 
sıfata karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse i lg i l in in hâ
k iml ik sıfatmm kaldırılmasının gerekip gerekmediğine Yüksek Disipl in 
Kurulunca karar veril ir. 

Sağlık bakımından görevin yerine getirilmemesi hali 
Madde 82 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesindeki görevini sağlık 

bakımından bir takv im yılında toplam olarak altı aydan fazla b i r süre 
yerine getiremiyeceği tabip ve tam teşekküllü sağlık kurulları raporları 
ile tespit edilenlerin görevden alınmasına Başkanlar Kuru lunca karar 
verilir. 

Dava hakkı 
Madde 83 — Yukardak i maddelere göre görevine son verilen i l g i l i 

lerin bu kararların kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 
Genel K u r u l nezdinde iptal davası açma hakları vardır. 

İlmî araştırma ve yayınlarda bulunabilme 
Madde 84 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Baş

kanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları ve üyeleri ile Kanunsözcüleri; 
ilmî araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; davet edildikleri Millî ve 
Milletlerarası kongre, konferans ve ilmî toplantılara katılabilirler. 

Çalışmaya ara verme 
Madde 85 — Barışta Askerî Yüksek İdare Mahkemesi her sene Tem

muz ayının yirmisinden itibaren Eylül ayının beşine kadar çalışmaya 
ara verir. 

A r a verme süresi içinde çalışmak üzere bir daire başkanı ile beş 
üyeden mürekkep bir nöbetçi daire kurulur. Üyelerden bir i Genel Sekre
terlik görevini de yapar. 

B u dairenin başkan ve üyeleri Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Başkanı tarafından her yıl sıra ile seçilir. 

Ayrıca gereği kadar kanunsözcüsü görevlerine devam ederler. Nö
betçi daire çalışmaya a ra verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür : 

a) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler, 
b) Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tespitine ait işler. 

Sürelerin bitmesi 
Madde 86 — Dava müddetleri ile 45 inc i maddede yazılı sürelerin 

bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler ayrıca bir 
karar vermeye lüzum kalmaksızın, ara vermenin sona erdiği 6 Eylül'den 
itibaren yedi gün uzatılmış sayılır. 

İTatil günleri süre hesabına katılır. Şu 'kadar k i sürenin son günü 
tati l gününe rastlarsa süre ta t i l gününü izliyen çalışma .günlünün bit i 
mine kadar uzar. 

Tasnif ve yayın bürosıı 
Madde 87 —> Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Daireleri ve Daire

ler K u r u l u tarafından verilen kararların ve mevzuatın tertip ve tasnifini 
yapmak, kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, amme hukuku ile i l g i l i 
yayınları takibetmek üzere Genel Sekreterliğe bağlı b ir ıbüro kurulur. 

Tebliğ işleri ve ücretler 
(Madde 88 —• Askerî Yüksek İdare Mahkemesine ait her türlü teb

liğ işleri, Tebligat Kanunu hükümlerine göre posta, telgraf ve telefon 
işletmesi aracılığı i le yapılır. B u suretle yapılacak tebliğlere ait ücretler 
ilgil i ler tarafından peşin olarak ödenir. 

Yargılama giderleri 
Madde 89 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde; harçlar, sair 

yargılama giderlerinin alınmasında ve hükmedilmesinde Danıştay için 
uygulanan hükümler tatbik olunur. 

Bu işleri Genel Sekreterlik yürütür. 

Üyelik hukukundan vazgeçme 

Madde 90 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Baş
kanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları, üyeler ve Genel Sekreterliğin 
üyelik hukukundan vazgeçmek şartiyle başka b i r göreve atanmaları 
mümkündür. 

içtüzük 

Madde 91 —• a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin iç düzeni, . 
çalışma usulleri, tutulacak defter ve 'kayıtlar, kullanılacak basılı kâğıt
lar, Genel Sekreterl ik ile kalem teşkilâtı tasnif ve yayın bürosu perso
nelinin görev ve sorumlulukları, 

b) Başkan ve üyeler i le Kanunsözcülerinin kıyafetlerinin şekli ve 
bunların giyüme zamanı ve yerleri, 

Genel K u r u l c a düzenlenecek b i r içtüzükle tespit olunur. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
Madde 92 — 24 Aralık 1964 tar ih ve 521 sayılı Danıştay Kanunu

nun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten ka l 
dırılmıştır. 

İlk kuruluş 

Geçici madde 1 — B u kanunun yürürlüğe girmesini takibeden on
beş gün içinde; 

a) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Baş
kanunsözcüsü ile subay üye adedinin i k i katı kadar aday Genelkurmay 
Başkanınca, 

b) Askerî hâkim üye adedinin i k i katı kadar aday da Genelkur
may Personel Başkanı, Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanları, As 
kerî Yargıtay Başkanı, Genelkurmay Adlî Müşaviri, M . (S. B. Askerî 
Adalet Teftiş K u r u l u Başkanı, Askerî Adalet İşleri 'Başkanından oluşan 
kurulca, 

Tespit edilerek Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı bu aday
lar arasından Başkan, İkinci Başkan, Başkanunsözcüsü ve üyeleri seçer. 
B u seçimlere göre usulüne uygun atama yapılır. 

Üyelerin dairelere ayrılmasını Başkan, i k in c i Başkan ve Başka-
nunsözcusünden oluşan kuru l kararlaştırır. Atamayı 'takibeden bir ay 
içinde Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin göreve başlaması için gerekli 
tedbirler alınır. 

Raportör 
Geçici madde 2 — Askerî Yüksek İdare Mahkemesine yeteri kadar 

askerî hâkim raportör olarak atanır. Raportörlük kadroları, ihtiyaç ka l 
madığı yolundaki Genel K u r u l kararma kadar muhafaza olunur. 

Raportörler, Daire Başkanlarının kendilerine havale ettikleri işleri 
vaktinde inceliyerek Daire veya Daireler Kuru luna gerekli açıklamaları 
yaparlar. 

(Kendi düşünce ve kanaatlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, k a 
rar taslaklarını yazarlar, gerekl i tutanakları düzenlerler, Başkanın, 
İkinci Başkanın ve Daire Başkanlarının verecekleri diğer görevleri ye
rine getirirler. 

Uyuşmazlık 
Geçici madde 3 — Anayasa gereğince, Uyuşmazlık mahkemesi k u 

rulması hakkındaki Kanunda değişiklik yapılıncaya (kadar, Askerî Yük
sek İdare Mahkemesiyle adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasında 
çıkacak görev ve hüküm uyuşmazlıkları uyuşmazlık mahkemesinde ke
sin olarak çözümlenir. 

B u uyuşmazlıkların çözümlenmesinde uyuşmazlık mahkemesi, Yar 
gıtay ve 'Danıştayın en kıdemsiz birer üyesi yerine Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesinden seçilecek i k i askerî hâkim üye alınmak suretiyle k u 
rulur. 

Eski davalar hakkında yapılacak işlem 
Geçici madde 4 B u kanunun yürürlüğünden önce açılmış ve ka

rara bağlanmamış olan davalar hakkında dosyayı elinde bulunduran 
idarî ve adlî mahkemeler görevsizlik kararı verirler. B u karar davacıya 
ve tebligat yapılmış ise davalıya, tebliğ edilerek dosya Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilir. 

B u kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve görevsizlik ka
rarma .bağlanmış dosyalar da Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin gö
revine girerler. Askerî Yüksek İdare Mahkemesine gönderilen dosyalar 
diğer dosyalar gibi işleme tabi tutulur. 

B u maddenin bir inc i fıkrası gereğince Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Başkanlığına gönderilen davalar hakkında, evvelce yapılmış bü
tün usul işlemleri var sayılır ve bu kanunun 34, 35, 36, (37, 38, ve 39 uncu 
maddeleri yeniden uygulanmaz. 



B u davalar, Askerî Yüksek İdare Mahkemesince bulunduğu safha
dan başlanarak işleme konulur, ancak, davaya bakmakla görevli Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesinin i lg i l i dairesi veya Başkanunsözcüsü eski 
işlemlerin yenilenmesine karar verebilir. B u gibi hallerde, taraflara dava 
dilekçesi içinde kalınmak üzere cevaplar, büirkişi incelenmesi yeniletti-
ri lebil ir veya duruşma tekrarlanabilir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevlerine giren işlerden ev
velce karara bağlanmış davalar için, kararın düzeltilmesi veya yargı
lamanın yenilenmesi istemi halinde, dosya hiçbir işleme tabi tutulma
dan Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilir ve istemler 
bu mahkemece karara bağlanır. 

Yürürlük 

Madde 93 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 94 — B u kanunu Bakanlar Kuru lu yürütür. 

14/7/1972 

• 

6785 sayılı İmar Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında Kanun 

Kanun No. : 1605 Kabul tarihi: 11/7/1972 

Madde 1 — 6785 sayılı Kanunun 4, 6, 7, 8,. 11, 16, 18, 25, 26, 27, 
28, 2,9, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 45, 47 r 48, 57 ve 58 inci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4 — Yapı ruhsatiyesi almak için Belediyeye bir dilekçe 
ile müracaat edilmesi, tapunun ve varsa çapın gösterilmesi ve dilek
çeye bu Kanuna uygun olarak hazırlanmış mimarî, statik ve tesisat 
plan, proje, resim ve hesaplarında gerekli olanlarının eklenmesi lâzımdır. 

İstisna olarak, nerelerde ve hangi hallerde tapu senedi yerine ne 
gibi vesikaların ibraz edilmesi gerektiği nizamnamede belirti l ir. 

Kadastrosu yapılan yerlerdeki belediyeler inşaatla i l g i l i dosyala
rını, kadastro ada ve parsel numaralarına göre tutmakla mükellefdir-
ler. 

Ruhsatiye alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması bu 
maddeye göre yeniden iz in alınmasına bağlıdır. 

(Bu Kanunda geçen ruhsatiye ekleri tabirinden, dilekçe ile bera
ber belediyeye verilen ve ruhsatiye ile birl ikte 'tasdik edilen ımimarî, statik 
ve tesisat plan, proje, resim ve hesapları anlaşılır.) 

Madde 6 — Ruhsatiye alınmadan başlanan yapılar belediyelerce 
derhal durdurulur. 

A ) Yapı, kanun ve talimatnamelere, imar ve istikamet planlarına 
uygun ise, yetki l i bir fen adamının fennî mesuliyetini deruhde etmesi ve 
4 üncü madde hükümleri yerine getirilmesi şartiyle, harcı beş kat alı
narak ruhsatiyesi verilir. 

Ayrıca bu yapıların sahiplerine, belediye encümenlerince 5.000 l i 
raya kadar para cezası takdir olunur. 

Ruhsat harcından muaf olan yapılar bu Kanun hükümlerine aykırı 
yapıldığı takdirde muafiyet hükümleri tatbik edilmez ve i lg i l i şahıs veya 
idareden yukarıdaki hare ve cezaların tamamı tahsil olunur. 

B ) Yapı, kanun ve talimatnamelerle, imar ve istikamet planları
na uygun değilse mümkünse düzeltilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde 
yıktırılması, i lgi l iye tebliğ olunur. Tebliğ gününden itibaren mal sahibi 
yapısını düzeltmeden veya yıktırmadan inşaata devam ederse, yapısı
nın uygun görülmeyen kısımları belediye encümeni karar iy le 22 ve 23 
üncü maddelere göre yıktırılır. 

C) Yapı, başkasının mülküne tecavüz suretiyle yapıldığı takdirde 
selâhiyetli fen adamlarınca hazırlanacak rapor üzerine derhal durduru
lur. 

Yapı, kanun ve talimatnamelerin diğer hükümlerine, imar ve is t i 
kamet planlarına uygun ise mal sahibinin kanunen muteber muvafakati 
alınıncaya veya mülkiyet durumu aidolduğu resmî merci tarafından ta
yin edilinceye kadar inşaatın devamına müsaade edilmez. Kanun, ta l i 
matname ve imar planı ile istikamet planlarına uygun değilse bu madde
nin (B) bendi hükümleri tatbik olunur. 

Madde 7 — Yapı, ruhsatiye ve eklerine aykırı yapıldığı takdirde 
derhal.durdurulur. 

Projede yapılan tadilât kabul ve tasdik edilerek ruhsatiye tashih 
edilinceye kadar inşaata devam ettirilmez. 

A ) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan tadilât imar ve 
istikamet planlarına, kanun ve talimatnamelere uygun olduğu veya buna 
göre düzeltilebildiği takdirde; 

Yapının iç hacım ebadında projesine aykırı bir tadilât yapılmış ise 
tadilâta uğrayan katın ruhsat harcının dörtte biri , 

Yapıda projesine aykırı olarak bir genişleme yapılmış ise geniş
leyen her kısım ruhsat harcı beş mis l i alınır. 

Ayrıca, her i k i halde de belediye encümeni tarafından 5.000 l i raya 
kadar para cezası takdir olunur. 

B ) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan tadilât imar 
ve istikamet planlarına, kanun ve talimatnamelere göre düzeltilmesi 
mümkün değilse bu gibi yerler hakkında 6 nci maddenin (B) bendi ile 
8 inci madde hükümleri tatbik olunur. 

C) Yapıda projesine aykırı olarak yapılan genişleme başkasının 
mülküne tecavüz suretiyle yapıldığı takdirde 6 nci maddenin (C) bendi 
ile yukarıdaki fıkralar ve 8 inci madde hükümleri tatbik olunur. 

Madde 8 — Belediyelere karşı yapının fennî mesuliyetini üzerine 
alan meslek mensupları yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptır
maya ve ma l sahibinin ruhsatiye ve ekleri hilâfına yaptırdığı işleri 5 
gün içinde yazı ile belediyeye bildirmeye mecburdurlar. A k s i takdirde 
bu gibi meslek mensupları için belediye encümenleri 500 l iradan 5.000 
l i raya kadar para cezasma ve aynı belediye hududu içinde bir aydan 
bir yıla kadar yapacakları projeleri ve alacakları fennî mesuliyetleri k a 
bul etmemeye ka ra r verirler. 

B u maddeye göre alınan karar lara karşı tebliğ tarihinden itibaren 
7 gün içinde mahallî mahkemeler nezdinde dava açılarak it iraz oluna
bilir. 

Müddetinde it iraz olunmayan karar lar katîleşir. 
B u maddenin tatbiki ile i lg i l i hususlar İmar ve İskân Bakanlığınca 

hazırlanacak Yapı Kontro l Talimatnamesinde belirti l ir. 

Madde 11 — İmar ve yol istikamet planlarında iskân huduuarı 
içinde bulunup da, müracaat gününde dörıt yülak imar programına dahi l 
olmayan yerlerden : 

P lana göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bu
lunan veya 42 nci madde hükümleri tatbik olunmadan normal şartlar
la yapı izni verilmeyen veya 33 üncü maddede belirtilen hizmetlere ay
rılmış olan ve haklarında bu madde hükmünün tatbiki istenen parseller
den üzerinde talimatname esaslarına uygun yapı yapılması mümkün 
olanlarında sahiplerinin yazılı istekleri üzerine belediye encümeni kara 
riyle imar planı tatbikatına kadar muvakkat inşaat veya tesisata müsaa
de edilir ve buna dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir. 

B u gibi hallerde verilecek müddetin 10 yıl olması, yapı izni veril
mezden önce, belediye encümeni kararının gün ve sayısının 10' yıllık 
müddet için muvakkat inşaat veya tesisat olduğunun, lüzumlu ölçü ve 
şartlarla bir l ikte tapu kaydına işaret edilmesi gereklidir. Muvakkatt ik 
müddeti tapu kaydına işaret verildiği günden başlar. 

Muvakkat yapıların hangi yerlerde, hangi maksat için kullanıl
mak üzere ve ne şekilde yapılabileceği, ölçü ve vasıflarının neler olacağı 
ve bu maddenin tatbiki ile i lg i l i diğer hususlar talimatnamede belirti l ir. 

B u maddenin bir inci fıkrasında sözü geçen bir parselde, esasen 
kullanılabilen bir bina varsa bu parsele yeniden inşaat ve ilâveler yapıl
masına izin verilmeyeceği gibi, birden fazla muvakkat yapıya iz in ve
rilen yerlerde dahi bu yapıların ölçüleri toplamı yukarıdaki fıkrada 
gösterilen miktarları geçemez. Bu maddenin tatbikinde kadastral par
seller de bir parsel it ibar olunur. 

P lan tatbik olunurken, muvakkat inşaat veya tesisler, 24 üncü 
madde gereğince yıktırılır. 10 yıllık muvakkatlık müddeti dolduktan 
sonra yıktırılan inşaat ve tesisler için mal sahibine herhangi bir bedel 
ödenmez. 10 yıl dolmadan yıktırılması veya istimlâki halinde, muvakkat 
bina ve tesislerin 663Ö sayılı Kanun hükümlerine göre ve 10 yılı dol
durmak için kalan müddet de gözönüne alınmak suretiyle takdir olu
nacak bedeli sahibine ödenir. 

10 yılın sonunda, bu yerlerde imar planı tatbikine geçilmeyecekse 
belediye encümeni karariyle tatbikata kadar müddet uzatılabilir. An
cak uzatılan bu müddet imar planı tatbikatına geçilmesini durdurama
yacağı gibi, ma l sahibine de herhangi bir hak kazandırmaz. 

B u madde gereğince muvakkat bir müddet için izin verildiği halde, 
sonradan yapılan plan değişiklikleri veya muvakkatlık şartının kaldırıl
masını gerektiren diğer kanunî sebeplerle, devamlı olarak kalmasında 
mahzur görülmeyen yapıların muvakatlık kaydı, belediye encümeni 
karar iy le kaldırılabilir. 
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Şantiye binası ve benzeri gibi kısa bir zaman için yapılıp yıkıl
ması bahis konusu olan yapılar bu madde hükümlerine bağlı değildir. 

Madde 16 — Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen 
kullanılması mümkün kısımları ikmal edildiği takdirde bu kısımlarının 
kullanılabilmesi için belediyeden iz in alınması mecburîdir. Yapı, mal 
sahibinin yazılı isteği üzerine fen ve sağlık mensuplarınca muayene 
edilerek, ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen ve 
sağlık bakımlarından mahzur görülmediği takdirde, kul lanma izni ve
r i l i r . 

Belediyeler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç 30 gün içinde 
neticelendirmek mecburiyetindedirler. A k s i halde bu müddetin sonunda 
yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş 
sayılır. Şu kadar k i , bu selâhiyet mal sahibini kanuna, ruhsatiye ve ekle
rine riayetsiz hareketinden doğacak mesuliyetten kurtaramaz. 

Yapı tamamen veya kısmen ruhsatsız veya ruhsatiye ve eklerine 
aykırı olarak bitirilmişse, 6 ve 7 nci maddelerdeki hükümler yerine 
getirilmedikçe, kullanılmasına iz in verilmez. Ancak, ruhsat ve eklerine 
aykırı olarak yapılan binalarda, aykırılığın gerek bu durumu ile, gerek
se giderilmesi sırasında diğer kısımlara zarar vermiyeceği ve kullanıl
masına da mani teşkil etmeyeceği tespit olunursa, bu binaların ruhsat 
ve eklerine uygun olarak tamamlanan ve müstakil daire veya işyeri 

halinde kullanılması mümkün olan kısımlarına, belediye encümeni ka-
rariyle kul lanma i zn i verilebilir. 

Madde 18 —• İnşaatın bitme günü, kul lanma izninin verildiği tarih
tir. Ku l lanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılar, iz in alınıncaya 
kadar belediye hizmetlerinden ve tesislerinden faydalanamazlar. B u hiz
metlerin yapılmaması mal sahiplerini kanunî mükellefiyetlerinden kur
taramaz. 

16 nci madde gereğince kul lanma izni alınmadan kullanılan veya kullanıl
mak üzere k i raya verilen yapıların sahiplerinden, müstakil her daire 
veya işyeri için, belediye encümeni kararı i le Q0ö l iradan '5.000 l i raya 
kadar para cezası alınır. 

Ayrıca, yeniden verilen müddet içinde kul lanma izni alınmadan 
kullanılmaya devam olundukça bu ceza tekrarlanabilir. 

Madde 25ı —• Yapılacak bina, tesis ve bunlara ait müştemilâtın : 
a) Fen, sağlık, içtimaî emniyet, mahallî hususiyet ve kullanıla

cak malzeme bakımından ne gibi şartlara tabi olacağı ve hangi vasıf
ları haiz bulunacağı, 

b) K a t adedi, yüksekliği, derinliği, bahçe içinde veya dışındaki 
çıkma ve çıkıntıları, 

c) Komşu hudutlarına, yol ve su kenarlarına, karayolu ve demir
yolu mihverlerine, tarihî ve bediî kıymeti bulunan eski eserlere ve arke
olojik sahalara olan mesafeleri, 

d) Parsel cephesi ile parsel ebadı ve bu parseller içerisinde yapı
lacak binalara verilecek azamî inşaat sahası, 

e) Bahçelerin tanzimi, ağaçlandırılması, bahçe duvarlarının şekli 
ve ebadı, 

f) Kanalizasyon tesisleri, yapıların bu tesislerden hangi şekil ve 
şartlarla faydalanacakları, 

g) B i n a ve tesislere ait diğer hususat, 
h) Kooperatiflerce yaptırılan, kat karşılığı vesair şekillerde müte

ahhit eliyle yapılan veya yaptırılan veya 2/7/1965 tar ihl i ve 634 sayılı 
K a t Mülkiyeti Kanunu esaslarına göre inşa edilen yapılarda belediye, 
ma l sahipleri, fennî mesul, müteahhit ve her ne suretle olursa olsun 
yapının bazı kısımlarını veya bir miktar hissesini alan diğer i lgi l i ler 
arasında gerek '6785 sayılı Kanun, gerekse diğer kanunların icabı ola
rak bulunması gereken belli başlı münasebetler,, 

Hazırlanacak nizamname ve talimatnamelerde belirti l ir. 
Yukardak i a, b, c, d, e,, f ve g bentlerinde belirtilen hususlarda, 

imar planlarında aksine bir açıklama bulunduğu takdirde plandaki esas
lara uyulur. 

Madde 2'6 —• a) Tasd ik l i halihazır haritası bulunmayan belediye
ler in halihazır haritalarını veya imar ve İskân Bakanlığınca uygun gö
rülen hallerde, bu Bakanlığın tayin ve tespit edeceği vasıtalara uygun 
olmak şartiyle hava fotoğraflarını, 

Nüfusu 5.000 i aşan veya nüfusu ne olursa olsun ilçe merkezi olan 
belediyelerden imar planı bulunmayanlarının, belediye meclislerince tes
pit edilecek belirli yolların yol istikamet planlarını, 

Nüfusu İOOOO'I aşan belediyeler ile nüfusu bu miktardan az olduğu 
halde i l merkezi olan veya müstakbel imar faaliyetleri bakımından plana 
ihtiyacı bulunduğu İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edilen belediye
lerin imar planlarını ve kanalizasyon projelerini yaktırmaları mec-
Iburidir. 

!b) İmar ve İskân Bakanlığı lüzumlu gördüğü hallerde, umumî 
hayata müessir afetler dolayısiyle veya Gecekondu Kanununun tatb ik i 
maksadıyle yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden 
fazla belediyeyi ilgilendiren metropolite imar planlarının veya içerisin
den veya civarından demiryolu veya karayolu geçen veya havayolu 
veya denizyolu bağlantısı bulunan belediye veya köy hudutları içindeki 
veya dışındaki veya sair yerlerdeki iskân ünitelerinin veya diğer saha
ların imar ve yerleşme planlarının tamamını veya b i r kısmını, i lg i l i be
lediyelerin veya diğer idarelerin bu yolda kararlarına lüzum kalmaksı
zın yapmaya veya yaptırmaya selâhiyetlidir. 

<c) B ina ve haritalara ait nirengi, poligon, nivelman ve sınır işa
retlerine ait tesislerin çıkarılması veya tahrip edilmesi yasaktır. Bunlar 
çıkarıldığı, tahrip edildiği veya yerleri değiştirildiği takdirde, belediye
ler bunları eksi haline getirmekle mükelleftirler. Haritaların alınmasına 
ve imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini 
yaparken 2613 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki selâhiyeti haizdirler. 

Madde 27 —• İmar ve yol istikamet planları «Nazım plan» ve «Tat-
ibikat planı» o lmak 'üzere i k i nevidir : 

a) Nazım planlar halihazır haritalar üzerinde çizilen ve arazi 
parçalarının kullanılış şekillerini ve başlıca bölge tiplerini! gösteren plan
lardır. 

b) Tatbikat planları da halihazır haritalar üzerine çizilmekle be
raber, bunlara mevcutsa kadastro vaziyeti de işlenir. B u planılar tatbi
kat için lüzumlu bütün fennî hususatı iht iva eder. 

'Her i k i nevi planda bu kanunun bütün hükümleri tatbik olunur. 

Madde 28 — Halihazır haritalarının, İmar ve istikamet planlarının 
yaptırılması işleri, Artırma, Eksi l tme ve İhale Kanununa tabi değildir. 
Bunların tanzim tarzları ve teknik şartları ve bu işleri yapacak müte
hassıslarda aranacak ehliyet İmar ve İskân Bakanlığınca tespit olunur. 

İmar ve İskân Bakanlığı, gerekirse şehirleri gruplara ayırmağa, 
bunlara göre planlama esaslarım tespite, imar planlarında yer verilecek 
çeşitli bölgelerin, umumî hizmetlere ayrılan veya amme hizmet ve tesis
lerine ayrılması gereken yerlerin asgarî miktarlarını veya planlanan 
sahanın yüzde nispetlerini,, yapılacak her türlü bina veya tesisin azamî 
yüksekliklerini, inşaat saha veya hacimlerini ve yolların azamî meyi l
lerini, imar planlarının tanzimine dair esasları gösteren talimatnamede 
ve bunlardan mahallî hususiyetlere göre farklı miktar lar tespiti icap 
eden hallerde ise, lüzumlu gördüklerini rakam veya nispet olarak ima r 
Talimatnamelerinde göstermeğe selâhiyetli ve i lgi l i ler de bunlara uy
mağa mecburdurlar. Şu kadark i bu tespitler sırasında, yeşil sahalar m 
tamamı planlamaya esas alınan nüfus başına 7 metrekareden aşağı dü-
şürülemez. 

Madde 29 —• İmar ve yol istikamet planları belediye meclisince 
kabul edildikten sonra İmar ve İskân Bakanlığına gönderilir. Adı geçen 
bakanlık bunları aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değişti
ri lmek üzere iadeye salahiyetlidir. 

İmar ve İskân Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan veya birden 
fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında ve kabu
lünde ayrıca belediye meclislerinden karar alınmasına lüzum yoktur. 

İmar ve yol istikamet planları İmar ve İskân Bakanhğmm tasdi
kiyle kesinleşir ve yürürlüğe girer. 

Tasdik edilmiş planlar üzerinde yapılacak değişiklikler de yukar
daki usullere tabidir. Ancak, Bakanlık değişiklik tekli f lerini reddetmeye, 
de salahiyetlidir. 

IBir amme hizmetinin görülmesi maksadiyle resmî (bina ve tesisler 
için imar planlarında yer ayrılması veya bu 'maksatla değişiklik yapıl
ması gerektiği takdirde, durum val i l ik kanalı ile i lg i l i belediyeye yazı ile 
bildiri l ir. 

Belediye meclisinin bu tebligattan sonra yapacağı i lk toplantıda 
teklif görüşülür ve en geç 3 ay içerisinde karara bağlanır. B u müddet 
zarfında gereken karar alınmadığı takdirde, belediye meclisi kararıma 
lüzum kalmaksızın, İmar ve İskân Bakanlığının uygun görüp 'tasdik et
tiği plan veya değişiklik tekl i f i kesinleşir. 

İmar ve İskân Bakanlığınca tasdik edilerek kesinleşen planlar be
lediyeye geldiği günden itibaren en geç 15 gün içinde belediye dairesinde 
herkesin görebileceği b i r yere bir ay müddetle asılır ve keyfiyet usulü 
dairesinde ilân olunur. 

İmar ve yol istikamet planlarının ve bunlar üzerinde yapılacak 
değişikliklerin ne şekilde hazırlanacağı, planların aleniyetini temin et
mek ve her ne sebeple olursa olsun hatalı karar alınmasını önlemek mak
sadıyle, gerekli karar lar alınmazdan önce ve alındıktan sonra belediye
since yerine getirilmesi lüzumlu diğer hususların neler olacağı ve ba
kanlıkça yapılacak tetkik ve tasdiklerin esasları talimatnamede belirt i l ir . 
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24/5/192& (tarihli ve 1351 sayılı Kanunla kurulmuş olan A n k a r a 
İmar İdare Heyetince alınacak imar .planılariyle i lg i l i karar lar da 'bu 
madde bükümlerine tabidir. 

(Madde 30 — 1 Belediyeler imar planının tasdikinden sonra, bu planı 
tatbik etmek üzere, kendi malî imkânlarına göre, dörder yıllık imar 
programları hazırlarlar. B u programlar, belediye meclislerince kabul 
edildikten sonra İmar ve İskân Bakanlığımca tasdiki halinde kesinleşir. 
Belediyeler, adı geçen bakanlığın mütalâasına uygun olarak, imar prog
ramının tatb ik i için lüzumlu tahsisatı, programı tatbik edecek ve bel
denin imar faaliyetine göre hâsıl olacak ihtiyacı karşılayacak fen adamı 
veya fen heyeti kadrosunu her yıl (bütçelerime koymakla mükelleftirler. 

Madde 32 — İmar ve yol istikamet planlarında gösterilen cephe 
hattından önde bina yapılamaz. Herhangi b ir arsanın, cephe hattının 
gerisinde ka lan kısmı, plana ve talimatname esaslarıma uygun b ina i n 
şaatına yetmiyorsa, dört yıllık programa alınmış yerler içinde olup ol
madığına göre, 33 üncü maddenin ik inc i fıkrasında belirti len müddetler 
içerisinde, 4,1 inci maddenin ik inc i fıkrası ve 42 nıci (madde hükümleri 
"tatbik edilmediği veya 'başka bir şekilde ha l l i imkânı bulunmadığı tak
dirde mal sahibinin yazılı müracaatı üzerine, bu arsanın tamamı beledi
yelerce 'istimlâk olunur. 

(Genel alarak herhangi b ir saha, imar ve yol istikamet planı esas
larına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve (talimatname hükümlerine ay
kırı maksatlar için kullanılamaz ve üzerine bu maksat lara aykırı yapı 
yapılamaz. 

(Madde 33 — İmar ve yol istikamet planlarında yol, meydan, oto
park, yeşil saha, park çocuk bahçesi, pazar yeri, hâl, mezbaha, elektrik 
santralı, trafo ve itfaiye binası g ibi amme hizmet ve (tesislerine ayrılmış1 

yerlerde inşaata ve mevcut binalarda ise esaslı değişiklik ve üâveler 
yapılmasınla iz in verilmez. 

Ancak, (bu gibi yerlerin iskân hudutları içinde bulunanlarmdan dört 
yıllık imar programına dahil edilmiş olan yerler müddeti içerisinde, dört 
yıllık programa dahil bulunımryan yerler ise saJıiplerıinin yazılı müracaat 
'gününden itibaren 5 yıl içerisinde istimlâk edilmediği takdirde, talimat
name hükümlerine uygun inşaat yapılmasına i z in veri l ir . Talimatname 
hükümlerine uygun yapı yapılamıyan yerlerde bu fıkra hükmü tatbik 
olunmaz. 

Bunlardan dört yıllık program dışmda bulunan yerlerde sahipleri
n in isteği halinde bu 'madde tatbik olunmayıp, 5 yıllık müddet beklen
meksizin,, 11 inc i madde hükümleri tatbik edilebilir. 

İskân hudutları dışındaki yerlerde 49 uncu madde hükümleri tat
b ik olunur. 

Resmî yapılara veya tesislere ayrılmış olan sahalar i le okul , cami 
ve 'benzeri gibi hizmetlere ayrılan sahalar da bu madde hükümlerine 
tabidir. 

Madde 34 —• Belediyeler, imar ve yol istikamet planlarının 'tatbi
katında bir gayrimenkulun tamamını istimlâk etmeksizin o yer in mu
ayyen saha ve yükseklikteki kısmı üzerimde, amme menfaatine i r t i fak 
hakkı da tesis edebilirler. 

Belediyeler mümkün olan yer ve haillerde m a l ısahibinin muvafaka
tiyle, bedelsiz i r t i fak hakkı verme karşılığında bedelsiz irt i fak 'hakki' 
tesisine de salahiyetlidirler. 

Madde 35 —• İskân hudutları içinde olup da, imar planında belde
nin mkişafına ayrılrnış bulunan sahalarda her ne şekilde olursa olsum, 
yapı izni verilebilmesi, için : 

a) B u sahaların imar planı esaslarına ve taliımatnıame hükümle
rine uygun olarak parselasyon planlarınım belediye mcümenince 'tasdik 
edilmiş bulunması, 

ıb) [Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yolunun ve lağı
mın yapılmış olması, 

ıŞarttır. 

Ancak, bunlardan parselasyon planıları tasdik edilmıiş olmakla be
raber, yolu ve lağımı henüz yapılmamış olan yerlerde, belediyenin izni 
halinde ve belediyece hazırlanacak keşif ve planlamaya uygun, olarak 
yol ve lağımı yaptıranlara veya parselleri hizasına rastlıyam ve ta l i 
matnamede belirtildiği şekilde hissesine düşen yo l ve lağım bedelini 
peşin olarak belediyelere verenlere veya bu bedel yerine banka kefalet 
mektubu ibraz edenlere de yapı izni verilebilir. Kanal izasyon tesisinin 
yapı bit ir i l ip kullanılmağa başlanacağı (tarihe (kadar yapılamaması 'ha
linde, fosseptik veya benzeri geçici b i r tesis yaptırılması yoluna gidi l ir . 
B u yapılmadığı (takdirde yapıya kuHanma izni verilemez. A n a tesis ya
pıldığında yapı sıahibi veya sahipleri lağım ayaklarını b u tesise bağla
maya mecburdurlar. 

Yo l ve lağım belediyece yaptırıldığı takdirde, verilen paradan artar
sa fazlası i lgi l iye Men i r , eksilinse tahsi l olunur. 

Toplu mesken sahalarında, i l g i l i şahıs veya kurumlarca belediye
n in i zn i ile bütünü inşa ve i kma l edilen yo l ve lağımın i k i tarafındaki 
diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parsellerine isabet eden yol ve 
lağım bedeli alınmadıkça, kendilerine yapı i zn i verilmez. A l m a n bu pa
ralar yol ve lağımı yaptıranlara veya bu meblağı önceden belediyeye 
ödiyenlere aynen geri veril ir. 

Şu kadar k i , bir yolun i k i tarafındaki bütün parsel sahipleri bahis 
konusu yol bedellerini ve b i r kanalizasyon şebekesinden istifade eden 
veya etmesi gereken 'bütün parsel sahipleri lağım bedellerinin tamamını 
belediyelere vermedikçe belediyelerin ıbu (tesisleri inşa ve i kma l i mecbu
riyet i yoktur. 

Tamamının ödenmesi halinde, teknik zaruretler 'olmadıkça, beledi
yeler bu hizmetleri yerine getirirler. Teknik zararretlerin takd i r i İmar 
ve İskân Bakanlığına aitt ir . 

(Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilâveler yapılması da bu mad
de hükümlerine bağlı olmakla 'beraber, bunların tamir ler i için yukar-
daki şartlar aranmaz. 

(Bu maddenin tatbikinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs i l 
Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri tatbik olunur. Tatbikat la i l g i l i d i 
ğer hususlar talimatnamede belirti l ir. 

(Madde 37 —• İmar ve yol istikamet planlarına göre, yol, meydan, 
yeşil saha, park ve otopark g ib i umumî hizmetlere ayrılan yerlere rast-
hyan gayrimenkullerin bu 'kısımlarının ifrazına iz in verilmez. 

İmar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak if
razların bu planlara uygun olması şarttır. 

İmar planlarında parsel cepheleri tay in edilmiyen yerlerde yapıla
cak ifrazların, içerisinde inşa edilecek binanın (cephesinden dar olma
mak üzere, asgarî cephe genişlikleri ve büyüklükleri talimatnamelerde 
tespit edilir. 

iîmar planlarında i skan bölgesi dışmda 'kalan kısımlarda nizamna
me ve ıtalimatnamelerde 'tayin edilecek miktar lardan küçük i f raz lara 
i z in verilmez. 

IMadde 41 — Belediyeler esasen belediye mah olan veya imar ve 
yo l istikamet planlarının tatb ik i dolayısiyle istimlâkten aratan parçalarla 
ist ikameti değiştirilen veya kapanan yo l ve meydanlarda hâsıl olan sa
halardan müstakil inşaata elverişli olmıyan parçaları, bitişindeki arsa 
veya bina sahibine bedel takd i r i suretiyle satmak, gayrimenkul sahip
lerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkakları i le ve 
bedel îtakdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi -takdir 
edilen bedelle satmalmaktan imt ina ederse, şüyuiandırıp sattırmak su
retiyle imar planına uygunluğu temin ile vazifelidir. 

(Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, gayrimenkullerinden 
umumî hizmet için, belediyece yeri alınan şahısların muvafakatleri ha
llinde istihkaklarına 'karşılık olarak bedel takd i r i ve icabında teadül te
min i suretiyle değiştirmeye belediyeler salahiyetlidir. 

(Bu maddeye göre yapılacak bedel takdir ler i ve bu bedellere i t i raz 
şekilleri 6830 sayılı İstimlâk Kanunu hükümlerine tabidir. 

Madde 42 — a) İmar hududu içindeki binalı ve binasız araz i ve 
arsaların, plan ve mevzuata uygun şekilde inşaata veya tespit edilmiş 
olan diğer kul lanma sekililerine elverişli duruma getiri lmesi maksadiyle 
düzenlenmesi için, bunları sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbir
leriyle, yo l sfjazlalariyle ve belediyeye, k a m u tüzel kişilerine, k a m u k u 
rumlarına ait yerlerde birleştirerek, plan ve mevzuat icaplarına göre 
hisseli veya hissesiz olarak yeniden parsellere ayırmağa ve bu parselleri 
i lgili lere dağıtmaya belediyeler salâniyetiüdir. 

b) Belediyelerce düzenlenmeye tabi tutulan araz i ve arsaların 
dağıtımı sırasında, bunların mesahalarından yeteri kadar saha, düzen
leme dolayısiyle meydana gelen değer artışları karşılığında «düzenleme 
ortaklık payı» olarak düşülebilir. 

i Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, dü
zenlemeye tabi tutulan araz i ve arsaların düzenlemeden önceki mesaha
larınım yüzde yirmibeşini geçemez. 

IDüzehLeme ortaklık paylarının sahaları mecmuuna tekabül eden 
saha, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, 
otopark, çocuk bahçesi ve yeşil saha g ib i umumî hizmetlerden ve bu 
hizmetlerle i lg i l i tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarda sözü geçen umumî 
hizmetler için yeniden ayrılması gereken yerlerin mesahaları toplamın
dan az olduğu takdirde, eksik ka lan mik tar belediyece istimlâk yolu ile 
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tamamlanır. Herhangi bir parselden bir miktar sahanın istimlâkinin 
gerekmesi halinde, düzenleme ortaklık payı, istimlâkten arta kalan 
saha üzerinden ayrılır. 

B u madde hükümlerine göre, herhangi b i r parselden b i r defadan 
fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. 

B u madde gereğince, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların 
düzenleme ortaklık payı alınanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrıca 
değerlendirme resmi alınmaz. 

c) Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece 
zemine ait olup, şüyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. 

Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasmda mah
zur bulunmıyan bir yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. 
Tamamının veya bir kısmının plan ve mevzuat icaplarına göre muha
fazası mümkün görülemiyen yapılar ise, birden fazla imar parseline 
de rastlıyabilir. Hissel i bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların 
bedelleri, i lg i l i parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe veya ara
larında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şüyu giderilmedikçe, 
bu yapıların eski sahipleri, tarafından kullanılmasına devam olunur. 

B u maddenin (b) bendinde bahsi geçen umumî hizmetlere ayrılan 
yerlere rastlıyan yapılar, belediyece istimlâk edilmedikçe yıktırılamaz. 

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, i lg i l i parsel sahiplerinin 
kanunen muteber muvafakatleri olmadığı veya plan ve mevzuat icap
larına göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zarurî tamirler 
dışında ilâve, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. 

d) B u maddenin tatbikinde belediyeler, ödiyecekleri istimlâk be
deli yerine i lgi l i lerin muvafakati halinde istimlâki gereken yerlerine 
karşılık, plan ve mevzuat icaplarına göre yapı yapılması mümkün olan 
belediyeye ait sahalardan yer vermeye salahiyetlidirler. 

e) B u maddenin nerelerde ne şekilde tatbik olunacağı ve lüzumlu 
diğer hususlar İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak talimatna
mede belirtil ir. 

Madde 45 — İmar ve yol istikamet planlarına göre hazırlanan par
selasyon planları yapılıp, belediye encümeninin (Ankara'da İmar İdare 
Heyetinin) tasdikinden sonra, bir ay müddetle belediye dairesine asılır, 
alâkalılara Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. Tashih 
edilecek planlar da aynı hükme tabidir. 

B u planlara askı müddetinin hitanımdan itibaren 30 gün içinde i t i 
raz edilebilir. Müddeti içinde yapılacak it irazlar belediyece tetkik ve 
uygun görülürse tashih edilerek, tekrar encümenin (Ankara'da İmar 
İdare Heyetinin) tasdikine sunulur. 

Katileşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine 
gönderilir. B u daireler alâkalıların muvafakatini aramaksızın, sicil lerini 
bu planlara göre re'sen tanzim ve tesis ederler. 

Madde 47 — Belediye hudutlarına mücavir bulunan ve beldenin 
müstakbel inkişafı bakımından lüzumlu görülen ve belediyenin tekl i f i 
üzerine vilâyet idare heyetinin kararı ve İmar ve İskân Bakanlığının 
tasdiki ile kabul edilen sahalarda da bu Kanun hükümleri tatbik olunur. 

Mücavir sahaların i lg i l i belediye hududuna bitişik olması gerek
mez. Ayrıca, bu sahalar köyleri de ihtiva edebilir. 

Madde 48 — İskân hudutları içinde, esasen kanalizasyonu mevcut 
olan veya fennî şekilde fosseptik yapılması mümkün, yol, su, elektrik, 
gibi belediye tesisleri tamamlanmış ve belde hizmetleri götürülmüş bu
lunan yerlerde; plan ve mevzuat icaplarına göre müstakillen yapı yapıl
ması mümkün olduğu halde, boş duran arazi ve arsalarla, içerisinde bir 
kısmı veya tamamı yanmış, yıkılmış veya iskâna elverişsiz hale gel
miş bulunan yerlerden, belediye meclislerince tespit edilenlerin sahip
lerine, bu yerlerde imar planında ve talimatnamede belirtilmiş esaslara 
uygun inşaat yapması tebliğ edilir ve durum siciline işlenmek üzere 
tapu dairesine bildiri l ir. Tebliğ tarihinden itibaren beş yıl içinde plana 
uygun inşaat yapılmadığı takdirde bu yerler belediyelerce istimlâk edi
lebilir. B u yerlerin satışı halinde yeni mal ik aynı şartları kabul etmiş 
sayılır. 

Beş yıllık müddet geçtiği halde, belediyelerce istimlâk ediimiyen 
yerlerde mal sahibince plan ve mevzuata uygun inşaat yapılıp ikmal 
edildiği takdirde, belediyelerin istimlâk hakkı ortadan kalkar. Yukar -
daki fıkra hükmüne göre istimlâk edilen bu yerlerde istimlâk tarihin
den itibaren en geç i k i yıl içinde başlamak ve beş yıl içinde bitirmek 
şartı ile, belediyelerce, ya plan ve mevzuat icaplarına uygun bina inşa 
edilir veya bunlar aynı şartlar yerine getirilmek üzere satılabilir. 

Belediyenin veya belediyeden bu yerleri satın alanların, bu şartları 
yerine getirmemeleri halinde, eski mal sahibi veya mirasçısı kendisine 
Menmiş olan istimlâk bedelini ve yapılan diğer bütün masrafları ödiye-
rek gayrimenkulu geri alabilir. Doğmasından itibaren bir sene içinde 
kullanılmıyan geri alıma hakkı düşer. 

Madde 57 — İmar ve İskân Bakanlığı bu Kanunun tatbiki şek
lini gösteren nizamnameyi ve beldelerin inkişafı, mahallî özellikleri gibi 
hususları gözönünde bulundurarak belediyelerin imar talimatnamelerini 
hazırlamakla vazifeli ve tatbikatta görülecek lüzum üzerine bunlarda 
değişiklik yapmaya salahiyetlidir. 

Belediyeler, kendi beldeleriyle i lg i l i talimatname hükümlerinde de
ğişiklik yapılmasını, gerekçesiyle bir l ikte bildirmek suretiyle Bakan
lıktan istiyebilirler. 

İmar ve İskân Bakanlığı bu talepleri olduğu gibi veya değiştirerek 
kabule veya redde salahiyetlidir. 

Madde 58 — B u Kanun hükümlerine aykırı hareket eden, imar pla
nına ve yapı ruhsatiyesi ile eklerine riayet etmeyen ve bunların yanlış 
tatbikine sebebiyet veren belediye reisleri ile diğer vazifeliler hakkında 
Türk Ceza Kanunu hükümleri baki kalmak şartiyle, ayrıca her hadise 
için 500 liradan 5.000 l i raya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 2 — 6785 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir : 
E k madde 1 — İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve 

bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçlar göz önünde tutularak lüzumlu 
otopark yerleri ayrılır. 

Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğu, oto
park ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlan ile bu ihtiyacın nasıl 
tespit olunup giderileceği ise imar talimatnamelerinde belirtil ir. 

İmar talimatnamelerinde bulunması gereken bu konu ile i lg i l i esas
lar, İçişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarının mütalâaları alın
mak suretiyle İmar ve İskân Bakanlığınca tespit olunur. 

Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzumlu otopark yeri 
tefrik edilmedikçe yapı izni, otopark tesis edilmedikçe de kul lanma izni 
verilmez. 

Kul lanma izni alındıktan sonra otopark yeri, plana ve talimatname 
hükümlerine aykırı olarak başka maksat lara tahsis edilemez. B u fıkra 
hükmüne aykırı hareket edildiği takdirde, belediyelerce yapılacak tebli
gat üzerine en geç üç ay içerisinde bu aykırılık giderilir. M a l sahibi, 
tebligata rağmen müddeti içerisinde gerekli düzeltmeyi yapmazsa, bele
diye encümeni karariyle bu hizmet belediyece yapılır ve karşılığı 54 
üncü maddeye göre tahsil olunur. 

B u Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kul lanma izni alınıp, 
ruhsatname ve eklerine aykırı olarak başka maksat lara tahsis edilmiş 
bulunan otopark yerlerinden, bu maddede sözü geçen talimatnameye 
göre otoparka tahsisi gerekenleri hakkında da yukarıdaki fıkra hüküm
leri uygulanır. 

E k madde 2 — Kapıcı dairesi ayrılması mecburiyeti olan binalarda, 
bu dairelerin fen ve sağlık şartlarına uygun olması, talimatnamede be
l irt i len şart ve ölçüleri havi bulunması lâzımdır. 

Kapıcı daireleri anabina içinde olabileceği gibi, n izamlara aykırı 
yapılmamak şartiyle bahçenin her hangi bir yerinde veya müştemilât 
binaları içerisinde de tertiplenebilir. 

Bekçi, bahçıvan, kaloriferci gibi müstahdemin ikametine yer ayrıl
ması halinde, bu yerlerde de aynı şartlar aranır. 

16 ve 18 inci maddelerdeki hükümler bu maddede sözü geçen daire
ler hakkında da tatbik olunur. 

Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi ayrılması gerektiği 
imar talimatnamelerinde gösterilir. 

E k madde 3 — Binaların zemin seviyesi altında kat kazanmak 
maksadiyle, bina cephe hattından yola kadar olan kısımda zeminin k a 
zılarak yaya kaldırımı seviyesinin altına düşürülmesine izin verilmez. 

Her ne sebeple olursa olsun evvelce ön bahçeleri yaya kaldırımı se
viyesinden 0,50 metreden daha aşağıda teşekkül etmiş bulunan binalarla 
bu gibi arsaların sahipleri, gelip geçenlerin emniyetini temin etmek 
üzere, yol kenarına talimatnamede belirtilen veya civarın karakterine 
göre belediyece tespit edilen şekilde bahçe duvarı veya parmaklık yap
maya ve gereken emniyet tedbirlerini almaya mecburdurlar. 

E k madde 4 — Yo lu yapılmış ve bordürleri döşenmiş bulunan mey
dan, cadde ve sokaklar üzerindeki binalı ve binasız arsa sahipleri, kendi 
gayrimenkulleri önündeki yaya kaldırımını tespit olunan kota, bulunduğu 
şehir, bölge, mahal ve yolun şartlarına uygun olarak belediyece tespit 
olunacak şekle ve malzeme cinsine göre yaptırmaya mecburdurlar. Tro-
tuvar genişliği 3 metreyi geçen yerlerde bu mecburiyet 3 metrelik şerit 
için tatbik olunur. 

Yukardak i fıkra hükmü, bu hizmetin lüzum görülen hallerde bele
diyelerce talimatnamede belirtilen şekil ve şartlar dahilinde yerine ge
tirilmesine mani teşkil etmez. 
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E k madde 5 — Yaya kaldırımların gerek bu Kanunda, gerekse i l 
g i l i diğer kanunlarda yer alan istisnalar dışında, işgaline izin verilmez. 
Yaya kaldırımları istisna hallerinde dahi gereken şartlar yerine getir i l
medikçe ve belediyeden izin alınmadıkça işgal olunamaz. 

İşyerleri ve benzerlerinde her ne sebeple olursa olsun, belediyece 
tente yapılmasına iz in verilen yerlerde, bunların bordur hizasının dı
şına taşmaması ve alçak kısmı ile yaya kaldırım üst seviyesi arasmdaki 
mesafenin 2,25 metreden aşağı düşmemesi şarttır. 

E k madde 6 — Tarihî veya mimarî değeri bulunan han, hamam ker
vansaray, konak, yalı, ev, imarethane, ibadet yer i ve benzerleri gibi eski 
eser veya tarihî sanat yapılarının ve bunlarla bir bütünlük teşkil etmek 
üzere muhafazası gerekli çeşme, eski sokak ve meydancıkların muhafa
zasına dair esaslar, Gayrimenkul E s k i Eser ve Anıtlar Yüksek Kuru lu 
nun mütalâası da almarak, Millî Eğitim, Tur i zm ve Tanıtma, İmar ve 
İskân ve Maliye Bakanlıklariyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
müştereken tespit olunur. Adı geçen Genel Müdürlük ve i lg i l i bakanlıklar 
bu yerlerden lüzumlu görülenlerini istimlâke veya istimlâk etmeksizin 
bakım ve onarımını temin etmek üzere sahiplerine veya diğer ilgililere 
gereken hallerde bedel ödemeye veya bu hizmeti bizzat yapmaya selâhi-
yetlidirler. 

Muhafazası gereken eski eserlerin etrafında imar planında gösterilen 
veya planı olmayan yerlerde İmar Nizamnamesinde veya Talimatnamede 
belirtilen veya Gayrimenkul E s k i Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca 
tespit edilen mesafe içinde bulunup da istimlâki gereken özel mülkiyet
teki binalı ve binasız arazi ve arsaların istimlâki, belediye hudutları 
içinde veya mücavir sahalarda ise i l g i l i belediyelere, bu sahaların dışın
da ise özel idarelere veya i lg i l i bakanlıklara veya Vakıflar İdaresine 
eski eserlerin altında, içinde veya bitişiğinde olup da, onların bakım ve 
onarımı için alınması gereken veya eski eserle bir bütünlük teşkil etmek 
üzere muhafazası istenen gayrimenkullerin istimlâki ise, bu eserlere 
bakmakla vazifeli amme müesseselerine aittir. B u fıkra şümulüne giren 
yerlerdeki amme müesseselerine ait gayrimenkuller veya bu müessese
ler in idaresinde bulunan yerler özel mülkiyete int ika l ettirilemez. 

Her hangi bir belediyenin hududu veya mücavir sahası içinde ka
lan ve yukarıdaki fıkrada sözü geçen koruma mesafesine rastlayan 
amme müesseselerine ait araz i ve arsalar hakkında da 31 inci madde 
hükümleri tatbik olunur. 

E k madde 7 — Deniz, göl ve nehir kenarlarında 10 metreden az ol
mamak üzere İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edilecek mesafe dahi
linde hususî şahıslarca umumun istifadesine ayrılmayan bina inşa edil
mez, mevcutlara ilâve yapılamaz. 

Deniz, göl ve nehir kenarlarında, bölgenin şartlarına ve mahall in 
özelliğine göre, İmar ve İskân Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Kuru lu 
kararı ile tespit ve ilân olunan sahalara ait imar planları öncelikle ha
zırlanır. 

B u saha şeriti içerisinde kalan bi lumum arazi ve arsaların kul la
nılması, i fraz ve tevhidi, bunlar üzerinde her türlü yapı yapılması, mev
cutların genişletilmesi, bunlara kat ilâvesi ve bu binaların kul lanma şe
killerine dair esaslar İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak talimat
namede belirtil ir. 

B u şerit içerisinde kalan yerlerde, yukarıda sözü geçen imar planı 
esaslarına ve talimatname hükümlerine aykırı tatbikat yapılamaz. 

B u şerit içinde bulunan ammeye ait binalı ve binasız arazi ve ar
salar özel mülkiyete int ika l ettirilemeyeceği gibi, bu yerlerde denizden 
doldurma ve bataklık kurutma suretiyle özel mülkiyet adına arazi ve 
arsa da kazanılamaz. 

E k madde 8 — Belediye hudutları ve mücavir sahalar dışında bulu
nup da bölge planlaması veya sınaî veya turist ik ehemmiyeti bakımın
dan veya ulaşım yolları ve bunların emniyeti veya civarının yerleşme-
nizamı dolayısiyle İmar ve İskân Bakanlığının tekli f i ve Bakanlar K u 
rulu kararı ile belli edilecek yerlerde, adı geçen Bakanlıkça hazırlana
cak talimatname esasları dairesinde aşağıdaki hükümler tatbik olunur. 

a) B u yerlerde talimatnamede belirtilen şartlara uymayan ifraz 
ve tevhit muameleleri yapılamaz ve tapuya tescil edilemez. 

b) B u yerlerde bulunan arazi, arsa ve yapılar, varsa planda, yoksa 
talimatnamede belli edilen maksatlar dışında kullanılamaz. 

c) B u yerlerde yapılacak yapıların, planda veya talimatnamede be
lirt i len ölçü ve şartlara uyması mecburidir. 

d) B u gibi yerlerde yapı yapılabilmesi için i lg i l i valiliğe dilekçe 
ile müracaat edilmesi ve bu dilekçeye talimatnamede belirtilen vesika
ların eklenmesi suretiyle iz in alınması lâzımdır. Val i ler bu müracaatları 
plan ve talimatname esaslarına göre incelettirip, 30 gün içerisinde ce
vaplandırılmasını temin ederler. 

Fen ve sağlık bakımından mahzurlu görülen veya bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği günden sonra yapılıp da yukarıda sözü geçen plan ve 
talimatname hükümlerine uymayan yapılar, valiliklerce yapılacak tebli
gat üzerine, sahipleri tarafından en geç bir ay içinde mümkünse düzel
ti l ir , değilse yıktırılır. 

e) İkmal olunan yapıların kullanılabilmesi için, valiliğe dilekçe ile 
müracaat olunması ve kul lanma izni alınması lâzımdır. 

f) Val i ler bu sahalar içinde talimatname esaslarına uygunluğu te
mine, müddeti içerisinde sahiplerince düzeltilmeyen tatbikatı veya yık
tırılmayan yapıları, düzeltme veya yıkım gideri sonradan yüzde on faz-
lasiyle sahibinden alınmak üzere, düzelttirmeye veya yıktırmaya ve bu 
maksatla yapılacak harcamaları özel idare bütçesinden karşılamaya se-
lâhiyetlidir. 

g) Val i ler , bu maddenin tatbikinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
nun kendilerine vermiş olduğu selâhiyetlerden faydalanırlar. 

h) B u madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 6785 
sayılı İmar Kanununun i lg i l i ceza hükümleri uygulanır. 

i) Yukarıdaki bentlerde belirtilen hususlar; belediye hudutları 
içerisinde yapılan tatbikat sırasında 6785 sayılı Kanunun i lg i l i hükümle
rine göre belediye encümeni kararı alınmasını gerektiriyorsa, bu madde
nin tatbik edildiği yerlerde bu karar ; i l idare kurullarınca alınır. 

j) E k madde 7 de sözü geçen yerlerden belediye hududu ve mü
cavir sahalar dışında bulunanları hakkında, da bu madde hükümleri uy
gulanır. 

E madde 9 — Belediye hudutları veya mücavir sahalar içinde olup 
da, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamen muntafî ve 
münhedim olarak varlıklarını kaybetmemiş bulunan gedik ve zeminler; 
11 Ocak 1963 tar ihl i ve 141 sayılı Kanun hükümleri gereğince tasfiye 
olunurlar. 

Şu kadar k i , bu maddeye göre yapılacak tasfiyelerde tayin edile
cek zemin hakkı bedeli; taalluk ettiği gayrimenkulun son umumî vergi 
tahririndeki kıymetinin y i rmi mislidir. 

Madde 3 — 28/5/1928 tarihl i ve 1351 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desinin vakıflara ait arazi ve arsalarla i lg i l i hükmü ile 9/7/1956 tarihl i 
ve 6785 sayılı Kanunun 36, 38 ve 40' ıncı maddeleri ve gerek bu, gerekse 
diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 4 — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — B u Kanunu Bakanlar Kuru lu yürütür. 

14/7/1972 
Resmî 

Düsruo Gazete 

No. Bağlığı Tertip Cilt Sahife Sayı 
İ l g i l i Kanun : 

6785- İmar Kanunu 16/7/1956 3 37 1903 9359 

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç 

ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanun 

Kanun No : 1606 Kabul tarihi : 11/7/1972 

Madde 1 — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Tür
kiye Çocuk Esirgeme' Kurumu; kendüerine tereddübeden vergi, harç ve 
resim mükellefiyeti kurumlara ait olduğu hallerde, bütün vergilerle, 
'harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaftır. 

Madde 2 —• Millî Savunma Bakanlığı i le Jandarma Genel Komu
tanlığı ihtiyacına karşılık olarak, yurt içi ve yurt dışından temin olu
nacak akaryakıt ve yağlar için, her yıl Bütçe Kanunu ile uygulanmakta 
olan bilûmum vergi, resim, harç, hisse, masraf ve zam muafiyeti Türk 
Hava Kurumu için de aynen uygulanır. 

Madde 3 — Kanunlar la veya imtiyaz sözleşmeleriyle Türkiye Kı
zılay Derneğine Türk Hava Kurumu ile Türkiye Çocuk Esirgeme K u 
rumuna sağlanan gelirlerden Hazine hissesi veya İnhisar Resmi alınmaz. 

Madde 4 B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — B u kanunu Bakanlar Ku ru lu yürütür. 

14/7/1972 

•—— 

Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus 
Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun 

Kanun No : 1607 Kabul tarihi : 11/7/1972 

Madde 1 — Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mah
sus okullarda öğrencilere halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzi l ik, kun -
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duracılık, her Iriirlü tarımsal faaliyetler, çeşitli tarım sanatları, taş işle
meciliği, çorapçüılk, hububat sapları örücülüğü, demir ve ağaç İşleri ile 
açılacak diğer meslek dallarında meslekî temrinler yaptırmak ve açıla
cak kurslarda çevre 'halkına yukarıda sayılan meslekî b i lg i ve -becerileri' 
kazandırmak amacı ile Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine konulacak 
ödeneklerden (30 000000) l i raya kadar döner sermaye verilebilir. 

B u miktar Bakanlar K u r u l u kararı i le fair katı kadar artınlatalir. 
Döner sermayenin işletilmesinden elde edüecek kârlar ödenmiş ser

maye miktarı yufkanda belirtilen l imite ulaşıncaya kadar mevcut ser
mayeye eklenir, ödenmiş sermaye miktarı ıbu limite ulaştıktan sonra 
kârlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere malsandıklarına yatırılır. 

Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek malların bedelleri 
sermayeye malhsubedilir. 

Özel ve tüzel kişilerce döner sermaye işletmelerine yardım ve ba
ğışta bulunulabilir. 

Ancak bu yoldan sağlanan gelirler 30 mi lyon liralık l imit le (bağlı 
kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir. 

Ha len mevcut olanlarla yeniden açılacak olan okullardan uygun 
görülenlere döner sermaye vermeye ve bunların birinden diğerine sermaye 
aktarmaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkindir. Yapılan değişikliklerden 
Mal iye Bakanlığına b i lg i veril ir. 

Madde 2 —• He r okul müdürü aynı zamanda döner sermaye işlet
mesinin de müdürü olup yönetim işlerinde tek TDaşına, diğer işlerde say
manla bir l ikte sorumludur. 

Madde 3 — Döner sermaye üe yapılacak çalışmaların gerektir
diği canlı, cansız demirbaş, hammadde ve malzeme bedelleri üe döner 
sermaye işlerinde çalıştırılacak işçüerin ücretleri döner sermayeden 
ödenir. 

Madde 4 Döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebei U m u 
miye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma, Eks i l tme ve İhale Kanunu ile 6964 
sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu hükümlerine ve 
sarftan önce Sayıştay vizesine tabi değildir. Ancak her çalışma dönemi 
sonunda düzenlenecek bilançolar, ekleri ve bütün gelir ve gider belge
leri üe (birlikte malî yılın bitiminden İtibaren 4 aylık b i r süre içinde S a 
yıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin birer örnekleri de aynı süre 
içinde Mal iye Bakanlığına gönderilir. 

IDöner sermayenin işletümesine, hesap usullerine, alım, satım, ba
kım ve onarım işlemlerine ilişkin esaslar Mal iye ve Millî Eğitim Bakan-' 
lıiklarınoa bir l ikte (hazırlanacak bir yönetmelikte belirti l ir. 

Madde 5 —- B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

(Madde 6 — B u kanunu Mal iye ve Millî [Eğitim Bakanları yürütür. 

14/7/1972 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına 
ek Üçüncü Protokolün onaylanmasına dair 29/8/1961 

tarihli ve 358 sayılı Kanuna Ek Kanun 

Kanun No : 1608 Kabul tarihi: 11/7/1972 

Madde 1 — İlişik «Avrupa Konseyi İskân Fonuna Üye Devletlerin 
Katılma Faylarına dair Cetvel», «Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyet leri 
Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokol» ün ekleri araşma konulmuş
tur. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — B u kanunun hükümlerini Bakanlar K u r u l u yürütür. 

14/7/1972 

Avrupa Konseyi îskân Fonuna Üye Devletlerin katılma paylarına 
dair cetvel 

(10 mi lyon dolar esasına göre) 
Tevziat 1000 er $ lık Kambiyo Millî para 
yüzdesi hisse senetleri ray ic i olarak katılma 
(1955) sayısı (1/1/1955) payı 

Belçika 3,3 330 0,02 16.500.000 
Danimarka 1,8 180 0,144 8 1.243,004 
Fransa 18,4 1.840 0,002 857 644.032.202 
Federal A lman Cum. 18,4 1.840 0,238 1 7.727.845 

Tevziat 
yüzdesi 

1000 er $ lık Kambiyo Millî para 
hisse senetleri rayici olarak katılma 

(1955) sayısı (1/1/1955) payı 

Yunanistan 3,3 330 0,033 33 9.900.990 
Islanda 0,2 20 0,614 325.733 
İrlanda 1,2 120 2,80 42.857 
İtalya 18,4 1.840 0,001 6 1.150.000.000 
Lüksemburg 0,2 20 0,02 1.000,000 
Hollanda 4,0 400 0,263 1.519.757 
Norveç 1,4 140 0,14 1.000.000 
iSaar 0,4 40 0,002 857 1.400.070 
İsveç 2,8 280 0,193 3 1.448.526 
Türkiye 7,8 780 0,357 1 2.184.262 
Birleşik Krallık 18,4 1.840 2,80 657.142 

Toplam 100,0 10.000 

Tevziat yüzdesi, Av rupa Konseyi bütçesine katılma payları için ka 
bul edilmiş olan yüzdedir. 

Bayındırlık Bakanlığı (Kuruluş ve Görevleri Kanunu 

Kanun No : 1609 Kabul tarihi: 13/7/1972 

Madde 1 — Bayındırlık Bakanlığının görevleri ; Millî Savunma B a 
kanlığının inşaat, Millî ve Nato Enfrastrüktür hizmetleri ile Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlar la yapım yetkis i ve
rilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır : 

a) Yapı işlerini, 
b) Demiryolları inşaatını, 
c) L imanlar ve kıyı tesisleri inşaatım, 
d) H a v a meydanları inşaatım, 
e) Akaryakıt ve doğal gaz boru hatları ve tesisleri inşaatım ve 

esaslı onarımlarım yapmak veya yaptırmak, 
f) 5539 sayılı Kanun esasları dairesinde karayollarının yapım ve 

bakımım sağlamak, 
g) iBu işlerle i lg i l i tüzük, yönetnıelik» tip sözleşme, şartname, 

rayiç, f iyat analizleri ve b i r im fiyatları hazırlamak ve yayınlamak, 
h) Müteahhitlerle i l g i l i g i z l i sici l leri tutmak ve müteahhitlik 

karnesi vermek, 
i) özel idarelere a i t yapı ve tesisleri yapmak ve yaptırmak, 
j) B u kanunla verilen proje onama ve denetleme hizmetlerini ve 

diğer kanunlarla verilen işleri yapmak, 
Madde 2 — Bayındırlık Bakanlığı merkez teşkilâtı aşağıda yazılı 

makam ve birimlerden kurulmuştur. 
Müsteşarlık 
Bayındırlık K u r u l u 
Yüksek F e n K u r u l u 
Müşavirlik 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
Demiryol lar L iman lar ve H a v a Meydanları İnşaatı (Genel Mü-

a) 
h) 
c) 
d) 
e) 
f) 

dürlüğü 
S) 

h) 
i) 
j) 
k) 
D 

Teftiş K u r u l u 
H u k u k Müşavirliği 

P l a n - Bütçe Dairesi Başkanlığı 
Personel Dairesi Başkanlığı 
İdarî İşler Dairesi Başkanlığı 
özel K a l e m Müdürlüğü 

m) Savunma Sekreterliği 
Madde 3 — Bayındırlık Bakanlığı taşra teşkilâtı aşağıda yazılı b i 

rimlerden kurulmuştur. 
a) Yapı işleri bölge müdürlükleri, İl Bayındırlık Müdürlükleri 

ve kontrol amir l ik ler i . 
b) Demiryollar, l imanlar ve hava meydanları inşaatı bölge mü

dürlükleri, makina ve i kma l grup amir l ik ler i ve kontrol amir l ik ler i , 



Madde 4 — Müsteşar ; Bakanın müşavir ve yardımcısı olup B a k a n 
adına emir ve murakabe yetkisini haiz ve Bakanın direktif leri dahi
linde Bakanlık işlerini yürütür. 

Müsteşar yardımcıları; Bakanlık işlerinin yürütülmesinde Müste
şara yardım ederler. Müsteşar tarafından kendilerine verilecek olan iş
leri yürütürler. 

Madde 5 — Bayındırlık K u r u l u : 

Müsteşarın Başkanlığında ; Yüksek Fen K u r u l u Başkan ve üye
leri , Başmüşavir ve Bakan tarafından seçilecek i k i Bakanlık müşa
v i r i , Karayolları Genel Müdürü dahil Genel müdürler ve 1 inci H u k u k 
Müşavirinden oluşur. 

Bulunamamaları halinde Genel müdürler yardımcılarından birini , 
.1 inc i H u k u k Müşaviri 2 inc i H u k u k Müşavirini kuru la katılmak üzere 
görevlendirirler. 

Müsteşarın bulunamaması halinde Yüksek F e n Kuru lu Başkanı 
Kuru l a Başkanlık eder. 

Bayındırlık Kuru lu kararlarını oy çokluğu i le alır. Oyların eşit
liği halinde başkanın katüdığı taraf çoğunlukta sayılır. K a r a r a karşıt 
görüşte olanlar, görüşlerini yazılı olarak karara eklerler. 

Görevleri : 

a) İnşaat işlerinden doğan ve Yüksek Fen Kurulunda karara bağ
lanmış olup Bakanlık Makamı tarafından bir kere de bu kurulda ince
lenmesine lüzum görülen veya Yüksek F e n Kurulunda 2/3 çoğunlukla 
karara bağlanamıyan anlaşmazlıkları Bakanlık son mercii olarak kanun, 
sözleşme ve şartlaşma hükümlerine göre inceleyip en geç bir ay içinde 
karara bağlamak, 

b) Yen i f iyat tâyini anlaşmazlıklarını inceleyip kesin fiyatı 
tespit etmek, 

c) Bakanlıkça havale edilecek bayındırlık hizmetleri i le i l g i l i ko
nuları inceleyip istişari nitelikte mütalâalarını bi ldirmektir. 

Madde 6 — Yüksek Fen Kuru lu : 
B i r Başkan ve altı üyeden oluşur 
Görevleri : 

a) Bakanlıkça havale olunan inşaat ve tesisat işleri ile i lg i l i , 
anlaşmazlıkları inceleyip karara bağlamak, 

Karar la r mevcudun oy çokluğu ile veri l ir. Oyların eşitliği halinde 
Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil eder. 

Mevcudun 2/3 çoğunluğu ile alınmıyan karar la r l a i l g i l i konular 
Bayındırlık Kuru luna int ika l eder. 

b) Bakanlıkça havale olunan kanun ve tüzük tasarıları üe yö
netmelik projelerini fennî yönden incelemek ve mütalâa vermek, 

c) Bayındırlık işleri ile i l g i l i genel şartname, t ip sözleşme, 
yıllık rayiç ve f iyat analizlerini hazırlamak ve yayınlatmak, 

d) Bayındırlık işleri ile i l g i l i inşaat tarz ve usulleriyle teknik 
alandaki gelişmelerden ; memlekette uygulanması yararlı görülenler 
hakkında teklifte bulunmak, 

e) Müteahhitlerle i l g i l i g iz l i s ic i l ler i tutmak ve müteahhitlik 
karnesi vermek, 

f) Bakanlıkça havale edilecek bayındırlık işleri ile ügili diğer 
işleri yapmaktır. 

Madde 7 — Başmüşavir ve Bakanlık müşavirlerinin görevleri : 
a) Bakanlık hizmet politikasının tespitinde ve uygulamanın iz

lenmesinde Bakanlığa danışmanlık yapmak, 
b) Bakanlığın görevleri ile i l g i l i konularda Bakanlıkça verilecek 

işleri yapmaktır. 

Madde 8 — Yapı işleri Genel Müdürlüğü : 
Merkez kuruluşu Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, müşa

virler, daire başkanlıkları, F en Heyeti ve şube müdürlüklerinden ; 
Taşra kuruluşu bölge müdürlükleri, i l bayındırlık müdürlükleri 

ve kontrol amirl iklerinden oluşur. 
Görevleri : 
a) Genel bütçeye dahil kuruluşlara ait b ina ve tesislerin ihtiyaç 

programlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekl i tedbirlerin 
alınmasını sağlamak, proje ve keşiflerini, inşalarını, tadil leri ile onarım 
ve bakımlarını yapmak ve yaptırmak, 

b) özel idarelerin bina ve tesislerinin program, proje, keşif ve 
inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, 

c) K a t m a bütçeli idareler ve belediyelerin ; yıllık i c ra program
larına giren ve keşif bedelleri Bayındırlık Bakanlığınca her yü tespit 
ve ilân edilecek üst sınırı geçen her türlü binalar Ue tesisatın proje ve 
keşiflerini incelemek, tastik etmek ve kabul heyetlerinde üye bulun
durmak, 

15 — 

B u hüküm Bayındırlık Bakanlığınca yeterli teknik teşkilâtı ol
duğu tespit edilen kuruluşlara uygulanmaz. 

d) (a) ve (b) fıkralarında yazılı işlerin yıllık icra programla
rına alınabilmesi için ; i lg i l i kuruluşlarca tekli f edilecek arsaları ince-
liyerek bunlardan elverişli olanını seçmek, 

e) Her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu yararına 
yaptırılacak bina ve tesislerin, talep edildiği ve Bakanlıkça uygun 
görüldüğü takdirde ; etüt, proje ve keşifleri ile inşaatlarını yapmak veya 
yaptırmaktır. 

Genel Müdür ; 
B u görevlerin gözetim, denetim ve uygulanmasından sorum

ludur. Hizmetlerin gerçekleşmesi ve kanunlara uygun olarak yürütül
mesi ile i lg i l i her türlü tedbiri alır. 

Madde 9 — Demiryollar, L imanlar ve H a v a Meydanları İnşaatı 
Genel Müdürlüğü : 

Merkez Kuruluşu Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, mü
şavirler, daire Başkanlıkları, Fen Heyeti ve şube müdürlüklerinden; 

Taşra kuruluşu bölge müdürlükleri, makina ve i kma l grup amir
l ik ler i ve kontrol amirl iklerinden oluşur. 

Görevleri : 
a) Devletçe yaptırılacak ; demiryolları, l imanlar, haya l iman ve 

meydanları ile bunlarla i l g i l i tesisler, akaryakıt ve gaz tesisleri, kıyı 
koruma ve kıyı tesislerinin plan ve programlarını hazırlamak, gerçek
leştirilmesi için işletmeci kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tedbir
leri almak ve imkânları sağlamak ; araştırma, etüt, istikşaf, proje ve 
keşiflerini, inşalarını, tadil, tevsi, ıslah, temdit, esaslı onarım ve ba
kımlarını yapmak veya yaptırmak ve bunlardan yapımı tamamlanan
ların ilgi l i lerine devretmek, 

b) Her türlü kuruluş, belediyeler, özel idareler, tüzel ve gerçek 
kişilerce yaptırılacak (a) fıkrasında yazüı işler ile tünel, teleferik, f i -
niküler ve metro gibi tesislerin proje ve şartnamelerini incelemek ve 
onamaktır. 

Genel Müdür ; 
B u görevlerin gözetim, denetim ve uygulamasından sorumludur. 

Hizmetlerin gerçekleşmesi ve kanunlara uygun olarak yürütülmesi ile 
i lg i l i her türlü tedbiri alır. 

Madde 10 — Teftiş Kuru lu : 

Müfettiş sıfat ve yetkisini taşıyan b i r başkanın yönetimi altında, 
Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların bütün işlerini Bakan adına 
teftiş, tetkik ve tahkik eder. 

Teftiş kurulunun çalışmaşekli ve şartlan, müfettişlerin nitel ikleri , 
görev ve yetki ler i bir tüzükle düzenlenir. 

Madde 11 — Hukuk Müşavirliği : 
Bakanlıkça havale edilecek işler Ue Bakanlık daire ve kuruluş

larınca hazırlanacak kanun, tüzük ve yönetmelik taşanlarını inceler, 
4353 ve 5797 sayılı Kanun hükümlerine giren idarî ve adlî yargı yer
lerinde açılan davalara ait bi lgi ve belgeleri sağlar ve Hazineyi ilgilen
dirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsü eder. 5539 sayılı Kanunun 
8 inci maddesi hükmü saklıdır. 

Madde 12 — P lan - Bütçe Dairesi Başkanlığı : 
Bakanlıkça yürütülecek yatırım projelerinin araştırma, planlama, 

programlama ve bütçeleme hizmetlerinde koordinasyonu sağlar. 
Hizmet - maliyet ilişkileri etütleri ile bunlara tesir eden faktörleri tespit 
eder ve hizmetlerle i lg i l i sonuçları değerlendirir. 

Madde 13 — Personel Dairesi Başkanlığı : 
Bakanlık personelinin özlük, sici l ve tahakkuk işlerini yürütür. Me

murların görevlerinden doğan kanunî kovuşturmalara ve disiplin işlem
lerine ait işleri yapar. 

Madde 14 — İdarî işler Dairesi Başkanlığı : 
Bakanlığın basın, yayın, tanıtma, malzeme, demirbaş, genel evrak, 

içhizmetler, sağlık, sosyal ve eğitim işleri ile i l g i l i hizmetleri ve Bakan
lıkça verilecek sair görevleri yapar. 

Madde 15 — özel Ka l em Müdürlüğü : 
Bakanlık makamının resmî ve özel yazışmalan ile şifre ve pro

tokol işlerini yönetir. 

Madde ,16 — Müsteşar, Müsteşar Yardımcılan, Yüksek Fen Kuru lu 
Başkan ve üyeleri, başmüşavir ve Bakanlık müşavirleri, genel müdürler, 
Teftiş Kuru lu Basanı ile müfettişler, hukuk müşavirleri müşterek karar
name ile ; bunların dışında kalan memurlar Bakanlıkça atanır. 

Madde 17 — Bayındırlık Kuru lunun tekl i f i üzerine; Bakanlık 
merkez ve taşra kuruluşlarını hizmetlerin gerektirdiği şekilde düzen-
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lemeye ve taşra kuruluşlarının yerlerini tespit etmeye Bayındırlık B a 
kanı yetkil idir. 

Madde 18 — Devlet daire ve müesseseleri, katma bütçeli daireler, 
özel idareler ve belediyeler ; 1 inçi maddenin (g) paragrafmda sözü edilen 
tüzük, yönetmelik» tip sözleşme, şartname, rayiç, f iyat analizleri ve b i r im 
fiyatlarına uymak mecburiyetindedirler. 

Madde 19 — Bakanlık görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli 
taşınmaz malları kanunlarına göre kamulaştırmaya, irt i fak hakları 
tesis veya geçici olarak işgal etmeye, kiralamaya, gerekli her türlü 
araç, makina ve yedek parçalarını satın almaya, kiralamaya, k i raya 
vermeye ve bunların bakım ve onarımı için atelye ambarlan tesis et
meye bunlan çalıştırmaya ve gerekli idare binaları yapmaya ve sosyal 
tesisleri kurmaya Bayındırlık Bakanlığı yetki l idir. 

Madde 20 — Devlet kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişileri, 
dernekler ve diğer kurumlar tarafından veya dış yardımlardan yap
tırılacak her türlü yapı, demiryolu, l iman, hava meydanı ve akaryakıt 
ve doğal gaz tesisleri ile bunların tesisat, proje ve benzeri iş
lerini imkânları nispetinde yapmaya ve bu işlerin yapılmasında i lg i l i 
kuruluşlann ihale mevzuatını uygulamaya Baymdırlık Bakanlığı yet
ki l id ir . 

B u işlere ait her türlü giderler i lg i l i ler i tarafından Hazineye 
ödenir. Ödenen para Hazinece b ir taraftan genel bütçenin gelir fas
lına irat, diğer taraftan Bakanlık bütçesinde açılacak özel tertiplere 
Mal iye Bakanlığınca ödenek kaydedilir. 

Yıl sonunda kalan miktar lar ertesi yıla devredilir. 

Madde 21 — Baymdırlık Bakanlığı tarafından yapılacak demiryolu 
inşaat ve tesisleri için ; Bakanlıkça ithal edilecek üst yapı malzemesi, 
makina, motorlu ve motorsuz cihaz ve vasıta (Binek arabası hariç), 
sabit teçhizat ve yedek parçalan vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Madde 22 — Bayındırlık Bakanlığının kadrolan, 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanunu ile verilen kadrolarla, bütçe kanunlariyle verilecek 
torba kadrolardan sağlanır. 

Madde 23 — 3611 sayılı Kanun ve ekleri ve 3196 sayılı Kanunun 
2 nci maddesindeki Nafıa Vekâleti ile i lg i l i hüküm ve diğer kanun
ların bu kanuna aykın hükümleri yürürlükten kaldmlmıştır. 

Geçici madde — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü 
maddesi gereğince düzenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye kadar, B a 
kanlık merkez ve taşra teşkilâtı memurlan ile atanma işlemleri B a 
kanlıkça yapılan Karayo l l an Genel Müdürlüğü memurlarının disiplin 
işleri, müsteşar veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında 
Bi r inc i Hukuk Müşaviri, Bakanlık Genel müdürleri ve Personel Dairesi 
Başkanından oluşan kurulca yürütülür. 

Karayolları Genel Müdürlüğü personeli ile ilişkili disiplin kuru lu 
toplantılarına Karayo l l an Genel Müdürü de aslî üye olarak katılır. 

Madde 24 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 25 — B u kanunu Baymdırlık Bakanı yürütür. 

17/7/1972 

K A R A R N A M E L E R 
İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 11073 

1 — Elazığ İli Bask i l İlçesi Kuşsarayı (îzolu) Bucağına bağlı 
îmikuşağı Köyü ile, 

Mala tya İli Merkez İlçesi Yazman Bucağına bağlı Korucuk Köyü 
Bölgesindeki i k i İl arası sınır, özel krokisinde de gösterildiği üzere; 

(Şeyhhasan - Îmikuşağı ve Korucuk Köyleri sınırlarının birleşim 
noktası olan, Hasan Basr i Ziyaretinin Kuzeyinde Fırat Nehrinin i k i kolu 
arasındaki büyük adanın doğu burnundan başlayarak, buradan Fırat 
Nehrinin talveg hattını takiben îmikuşağı Köyünün güneyinde doğuya 
döndüğü i lk köşe noktasına çekilecek hat) olarak tespit edilmiştir. 

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel haK-
ları saklıdır. 

3 — ' B u k a r a n İçişleri Bakanı yürütür. 
9/7/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11012 

1 —• Kütahya İli Gediz İlçesi Şaphane Bucağına bağlı Körkuyu 
Köyü ile, 

/Simav İlçesi Merkez Bucağına bağlı Sofular Köyü Bölgesindeki i k i 
ilçe arası sınır, özel krokisinde de işaretlendiği üzere; 

(Güneyde Peynir Tepesinden başlayarak, buradan Mezarlık Sofu
lar Köyünde kalmak üzere Karıncalı Mezarına - buradan Göz Tepesine -
buradan Kayraklı Tepesine - buradan Dıraz Pınarına «Dıraz Bendi» -
buradan da Taşlıgüney Tepesine çekilecek hat) olarak tespit edilmiştir. 

2 — Tara f lann karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hak
ları saklıdır. 

3 — B u kararı İçişleri B a k a m yürütür. 

9/7/1972 
CUMHURBAŞKANİ 

C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

Karar No.: 11058 
1 — Gümrük ve Tekel Bakanlığınca açık bulunan ve 7/3434 sayılı 

13/11/1971 günlü Bakanlar Kuru lu karariyle 4 üncü dereceye yükseltil
miş bulunan B i r inc i Sınıf Müfettişliklere, 5 inc i derecenin 1 inc i kademe 
aylığını a lmakta olan İkinci Sınıf Müfettiş İsmail Yanlar ile Dr . Turhan 
Atan'ın, 657 sayılı Kanunun 132.7 sayılı Kanunla değişik 68 inci madde
sinin 3 ve 4 üncü bendleri gereğince 4 üncü derecenin 1 inc i kademe ay
lığı ile terfian atanmaları uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı Gümrük ve Tekel Bakam yürütür. 
9/7/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan Güm. ve Tekel Bakanı 
F. MELEN H. ÖZALP 

• 
Orman Bakanlığından: 

Karar Saym: 11029 
1 — Orman Genel Müdürü Sahabettin Ertem' in başka bir göreve 

atanmak üzere bu görevden alınması uygun görülmüştür. 
2 — B u kararı Orman Bakanı yürütür. 

6/7/1972 
CUMHURBAŞKANI 

C SUNAY 
Başbakan Orman B a k a m 

F. MELEN Prof. S. İNAL 

Karar Sayısı: 11030 

1 — Açık bulunan Orman Genel Müdürlüğüne 2 nci derece 3 üncü 
kademe aylıklı Fen Heyeti Üyesi Ömer özen'in 657 sayılı Kanunun 
1327 sayılı Kanun la değişik 68 inci maddesinin 3 ve 4 üncü bentleri 
gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 

2 — B u k a r a n Orman Bakanı yürütür. 
6/7/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan Orman Bakanı 
F. MELEN Prof. S. İNAL 



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

Polis Koleji Giriş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (b) 
bendinin değiştirilmesine dair Yönetmelik 

Madde 1 — Resmî Gazete'nin 16/6/1965 günlü ve 12024 sayılı 
nüshasında yayımlanan «Polis Koleji Giriş Yönetmeliği» nin 7 nci 
maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Aday olacakların, sınavların yapıldığı yılın Ocak ayının 
birinci günü itibariyle 18 yaşından gün almamış bulunması; o yılın 
son günü itibariyle de 15 yaşından küçük olmaması şarttır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür. 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Yayım ve Halkla İlişkiler Servisi Yönetmeliği 

Kuruluş: 

Madde 1 — Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olmak üzere, 
Yayım ve Halkla İlişkiler Servisi kurulmuştur. 

Amaç: 

Madde 2 — Servis, aşağıdaki hizmetleri yürütmek için kurul
muştur. 

a) Ege Üniversitesi ile çevre arasında ilişki kurarak, Ege Bel
gesinin, Üniversitenin faaliyet alanının içine giren sorunlar, nın çözül
mesine ön ayak olmak, 

b) Bir diploma vermeyi hedef tutmayan dersler açarak halkın 
ve çeşitli meslek sahiplerinin sürekli olarak gelişmelerden bilgi edin
mesini sağlamak, 

c) Genel ve bölgesel konularda halka açık konferanslar tertip
lemek. 

Yönetim : 

Madde 3 — Servisin yönetimi aşağıdaki organlarla yürütülür : 
a) Yönetim Kurulu, 
b) Müdür, 
c) Danışma Kurulu. 

Madde 4 — Servis, Yönetim Kurulu, Senatoca iki yıl için her 
fakülteden bir öğretim üyesi olmak üzere seçilir. Yönetim Kurulu, 
Servisin her türlü eğitim, yönetim ve malî çalışmalarının esaslarını 
düzenlerler. Müdürü seçer. Müdür Yönetim Kurulunun tabiî üyesidir. 
Yönetim Kurulu toplantılarına kurulun kendi süresi içinde seçeceği 
bir başkan başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı toplantılarda kuru
lun kendi üyeleri arasından seçeceği geçici başkanlar, o toplantı için 
Yönetim Kurulunu yönetirler. 

Madde 5 — Müdür, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, tam-gün 
çalışmak kaydiyle atanır. Bu göreve atanabilmek için tecrübe sahibi 
olmak, yüksek öğrenim görmüş bulunmak şarttır. Müdür Yönetim 
Kurulunun tespit ettiği esaslara göre servisi yürütür ve temsil eder. 
Müdür, derslerin konferansların ve halkla ilişkilerin düzenlenmesinde, 
Üniversite içi ve dışı kuruluşlarla re'sen haberleşmeye yetkilidir. 

Madde 6 — Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun tespit edeceği 
kurumların temsilcilerinden ve şahıslardan kurulur. Danışma Kurulu, 
her yıl Ege Üniversitesinin öğretime başladığı ilk ayda toplantıya 
çağrı)ır. Danışma Kurulunun gündemi Yönetim Kurulu tarafından 
düzenlenir. Müzakerelerin alman özetleri, temenni mahiyetindeki ka
rarlar, Yönetim Kurulunun kararlarına ışık tutmak üzere muhafaza 
edilir. 

Madde 7 — Servisin personeli, Müdürün inhası ile Yönetim Ku
rulunun uygun görmesi üzerine Rektörlükçe atanır. Bunların özlük 
işleri genel hükümlere tabidir. 

Malî hükümler: 

Madde 8 — Servisin giderleri Ege Üniversitesi bütçesine konu
lan ödenekle karşılanır. 

Madde 9 — Yönetim Kurulunca ücretle yapılmasına karar veri
len ders ve konferansları takip edeceklerin ödeyecekleri ücretler Se
natoca tespit edilir. 

Madde 10 — Servisin tahakkuk amiri Müdürdür. 
Madde 11 — Servisin bir yıllık çalışması hakkında Üniversite 

Yönetim Kurulunca hazırlanan rapor, ders yılı sonunda Ege Üniversi-
lesi Senatosuna takdim edilir. 

Madde 12 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı ta
rihte yürürlüğe girer 

Madde 13 — Bu Yönetmeliği Ege Üniversitesi Rektörü yürütür. 

• 
istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden : 

istanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Lisans Öğre
tim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin sonuna bir fıkra 

eklendiği hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — İ. T. Ü. Mühendislik ve Lisans Öğretim Yönetmeliği
nin 22 nci maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Farklı yarıyıllarda okutulan iki dersi aynı zamanda tekrarlamak 
zorunda kalan bir öğrenci, bu derslerin ders programında çakışması 
halinde, öğretim planına göre alt yarıyılda bulunan derse devam eder. 
Üst yarıyıldaki ders için ise imtihana girme hakkım alma şartı bir 
sonraki yılda aranır. Bunun için öğrencinin dersin başladığı yarıyıl 
başlangıcından itibaren iki hafta içinde müracaatı ve Yönetim Kuru
lunun kararı gereklidir. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik Senatoca kabul edildiği 22 Haziran 
1972 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükmünü Rektör ve fakülte dekan
ları yürütür. 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından : 

K a r a r N o : 183 
İtiraz No : 

'Suşehri İlçe Seçim Kuru lu Başfcanlığındaın Kurulumuz Başkanlı
ğına gönderilen 15/6/1972 günlü ve 79 sayılı yazıda; 4 Haz i ran 1972 
günü yapılan Suşehri İlçesine bağlı GMiiova Bucağı Belediye Başkanlığı 
ve Belediye Meclisi Üyeleri Seçiminde bağımsız aday izzet Çelik'in Be
lediye Meclisi Üyeliğine seçilerek tutanağının verildiği, 306 sayılı Kanu
nun 17 nc i maddesi uyarmca (Memur olduğu halde süresinde ist i fa et

meksizin seçime katılmış olması) tutanağının tam kanunsuzluk nede
niyle iptal ini gerektirdiği bildirilmiş o lmakla gereği konuşulup düşünüldü : 

1 — Suşehri özel İdare tahsildarı olmasına rağmen istifa etmek
sizin Belediye Meclisi Üyeliğine adaylığını koyan ve Belediye Mecl is i 
Üyeliğine seçilen İzzet Çelik'in kanunî süre içinde it iraz edilmemek su
retiyle üyelik tutanağının kesinleştiği İlçe Seçim Kuru lu yazısı ve ona 
bağlı yazılardan anlaşılmıştır. 

2 —• Kurulumuzca, yukarıda adı geçen kişinin tutanağının t am ka 
nunsuzluk nedeniyle iptaline karar verilebilmesi için 1580 sayılı Kanu
nun 19/7/1963 günlü ve 307 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesinde sap
tanan koşullara sahip olmaması gerekir. Oysa, memurluktan istifa et-
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memiş olmak,, seçilebilme koşullarından değildir. Hernekadar 1680' sayıK 
(Belediye Kanununa 307 sayılı Kanunla konulan ek 5 inci madde gere
ğince belediye seçimlerinde de uygulanan 25/5/1961 günlü ve 306 sayılı 
Mi l le tveki l i Seçimi Kanununun 17 nci maddesine göre görevinden çekil
mesi gereken kişilerden bulunmakta ise de,, bu hüküm uygulanarak tu
tanağının iptal edilebilmesi ancak, seçimlerden sonra süresinde yapı
lacak i t i raz la mümkündür. Kamu düzeniyle i lg i l i bulunmayan ve it iraz 
edilmemekle kesinleşen bir işlemden ötürü, Kurulumuzca işe doğrudan 
el konularak t am kanunsuzluk nedeniyle tutanağın iptaline karar ve
rilmesine kanunî olanak yoktur. Başka bir deyimle yukarıda belirtilen 
olay tam kanunsuzluk teşkil etmediğinden doğrudan doğruya (re'sen) 
iptal nedeni değildir. 

IBu it ibarla, ilçe Seçim Kuru lu Başkanlığının, Belediye Mecl is i 
Üyesi İzzet Çelik'in tutanağının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline 
dair istemi hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına karar veril
melidir. 

iSonuç : 1 — Yukarıda açıklanan nedenlerle 'Suşehri İlçe Seçim 
K u r u l u Başkanlığının, Gülova iBelediye Mecl is i Üyesi İzzet Çelik'in tu
tanağının iptal i yolundaki istemi hakkında karar verilmesine yer olma
dığına, 

2 —< Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, 
•3! —1 K a r a r m birer örneğinin Suşehri İlçe Seçim K u r u l u Başkan

lığı ile Belediye Mecl is i Üyesi İzzet Çelik'e gönderilmesine, 23/6/1972 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 

K a r a r N o : 165 
İtiraz No : 90 
Aksaray İlçesine bağlı Altınkaya (Çardak) Kasabası Adalet Par 

t isi Belediye Başkan adayı Yusuf Atuğ imzasiyle ve kimliği tespit edil
mek suretiyle Kurulumuz Başkanlığına verilen 16/6/1972 kayıt tar ihl i 
dilekçede; Niğde İl 'Seçim Kurulunun 15/6/1972 günlü ve 7 sayılı ka ra 
rının it iraz yoluyla incelenmesi süresi içinde ve it iraz konusu karar ek
lenmek suretiyle istenilmiş olmakla, gereği görüşüldü : 

Altınkaya (Çardak) Belediye Başkanlığına seçilen Demokratik 
Pa r t i adayı Bek i r Deniz ' in okuma yazma bilmemesi nedeniyle seçilme 
yeterliği bulunmadığına ilişkin it iraz üzerine Niğde İl Seçim Kurulunca, 
belediye başkanlığına seçilmek için okuma yazma bilme şartı aranılıp 
ayrıca bunun derecesi hakkında herhangi b i r şart koşulmamış olduğu gibi 
diploma da aranmadığı, Bek i r Deniz' in kurul huzurunda yapılan imtihanda 
çok hatalı da olsa Okuıyup yazdığının tespit edildiği gerekçesiyle itirazın 
reddine 1:5/6/1972 gününde 7 sayı ile karar verilmiştir. Söz konusu ka
rarda dayanılan gerekçe ve deliller ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 
19/7/1963 günlü ve 307 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesi hükmü 
karşısında, it iraz konusu karar kanun hükümlerine uygundur. O halde, 
bu karara karşı yöneltilen itirazların reddine karar verilmelidir. 

ÎSonuç : 1 —İtirazın reddine,, 
2 —• Kararın itirazcıya ve bilgi için Niğde II Seçim K u r u l u Baş

kanlığına gönderilmesine,, Resmî Gazete'de yayınlanmasına 26/16/1972 
gününde oybirliğiyle ve kesin olarak karar verildi. 

Karar No : 197 
İtiraz No : 112 
Körkün Köyü Belediye Başkan adayı Mustafa Bozdoğan imza

siyle ve Gaziantep İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen 29/6/1972 
günlü dilekçede, 4/6/1972 gününde yapılan belediye meclisi üyeliği se
çimine ilişkin Gaziantep İl Seçim Kurulunun 14/6/1972 günlü ve 3 sa
yılı kararına itiraz edilmiş olmakla, gereği görüşüldü : 

İtiraz konusu Gaziantep İl Seçim Kurulu kararı 14/6/1972 gü
nünde verilmiş ve bu karara karşı adı geçen tarafından 29/6/1972 tari
hide itiraz edilmiştir. İtiraz tarihi ile karar tarihi arasında üç günden 
fazla bir süre geçmiş ve bu kararın itirazcıya tebliğ edildiği tarihe 
ilişkin geçerli bir belge dilekçeye eklenmemiştir. 

1580 sayılı Belediye Kanununa 19/7/1963 günü ve 307 sayılı Ka
nunla konulan ek 15 inci madde hükmü gereğince, aykırı olmayan hü
kümleri belediye seçimlerinde de uygulanacak olan 26/4/1961 günlü 
ve 298 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi hükmünce, İl Seçim Kumlu 
kararma tebliğ edildiği tarihten itibaren üç gün içinde itiraz edilmesi 
ve yine aynı madde gereğince itirazın süresi içinde yapıldığına dair 
belgenin dilekçeye eklenmesi zorunludur. İtiraz dilekçesinde itirazcı 
tarafından kararın tebliğ tarihinin 29/6/1972 olarak gösterilmesi ye

terli bulunmamaktadır. Seçim hukukunda, dilekçenin tüm geçerlik 
şartları yerine getirilerek itiraz merciine ulaştırılması gerekip, seçim 
kurulları bu kabil belgeleri toplamakla yükümlü kılınmamıştır. O 
halde, dilekçenin belgesizlik nedeniyle reddine karar verilmiştir. 

Sonuç: 1 — Dilekçenin belgesizlik nedeniyle reddine, 

2 — Kararm Resmî Gazete'de yayınlanmasına, 

3 —' Karar örneğinin dilekçeye ve bilgi için Gaziantep İl Seçim 
Kurulu Başkanlığına gönderilmesine 3/7/1972 gününde oybirliğiyle ve 
kesin olarak karar verildi. 

Karar No : 206 
İtiraz No: 117 
Avanos İlçesi Topraklı Bucağından Nebi oğlu Hüseyin Özer imza

siyle Kurulumuz Başkanlığına kimliği tespit edilmeden gönderilmiş 
bulunan 4/7/1972 günlü dilekçede; Belediye teşkilâtı kurulması üze
rine Topraklı Bucağında bu kez yapılan belediye başkan ve belediye 
meclisi üyeleri seçiminde, belediye meclisi üyeliğine seçilmiş bulunan 
Mehmet oğlu 1327 doğumlu Rıza Örnek'in hırsızlık suçundan kesin
leşmiş hükümlülüğü tespit edildiğinden ve bu suçu nedeniyle vazife 
yapamıyacağı kanaatmda bulunduğundan sonuç olarak tutanağının 
iptaline karar verilmesi istenilmiş olmakla, gereği görüşülüp düşü
nüldü : 

1 — Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itiraz, şikâyet ve baş
vurmaların Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki 26/4/1961 günlü ve 298 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinde 
gösterilen kimseler tarafından yapılacağı bildirilmiş ve 112 nci mad
desinde de itiraz ve şikâyetin şekli belirtilmiştir. Kimliğini ispat ede
meyenlerin itirazları incelenmez ve dilekçeleri esası incelenmeden 
önce bu sebeplerden ret olunur.Olayda Kurulumuza sadece dilekçe ve 
eki gönderilmiş olup itirazcının kimliğini ispata yarayan belge bulun-
oanıış olması bakımından dilekçenin reddi gerekmektedir. 

Kimliğinin ispatı, itirazcının bulunduğu yer il veya ilçe seçim 
kuruluna başvurup kimliğini ve yukarıda anılan 110 uncu maddede 
gösterilen kimselerden olduğunu o mercie ispat ettikten sonra dilek
çenin ve varsa eklerinin masrafları kendisine ait olmak üzere, o seçim 
kurulu aracılığı ile Kurulumuza ulaştırması yoluyla mümkündür. 
Nitekim Yüksek Seçim Kurulunun Resmî Gazete'nin 27/4/1965 günlü 
ve 11984 sayılı nüshasında yayımlanan 1/4/1965 günlü ve 28 sayılı 
kararında da aynı ilkeler benimsenmiş bulunmaktadır. 

2 — Ancak yukarıda belirtilen başvurmada söz konusu hüküm
lülük kamu düzeni ile ilgili kanun hükümleri uyarınca seçilmeye en
gel bulunduğundan, aşağıda açıklanacağı gibi ihbar üzerine duruma 
Kurulumuzca doğrudan (resen) el konulması ve tam kanunsuzluk 
hali mevcut olup olmadığının incelenmesi gerekir. 

3 — 4/6/1972 gününde Topraklı beldesinde yapılmış olan beledi
ye meclisi üyeleri seçimi sonunda Topraklı Bucağı Belediye Meclisi 
üyeliğine seçilmiş ve tutanağı da kesinleşmiş bulunan Mehmet oğlu 
1327 doğumlu Rıza Örnek'in hırsızlık suçundan neticelen bir yıl süre 
ile hapis ve bir yıl genel güvenlik gözetimi altında bulundurulma ce
zasına hükümlü olup cezasının 23/9/1968 tarihinde infaz edilmiş ol
duğu Avanos C. Savcılığının evrak arasında mevcut 15/6/1972 günlü 
kenar yazısından anlaşılmıştır. 

4 — 1580 sayılı Belediye Kanununun 19/7/1963 gün ve 307 sayılı 
Kanunla değişik 24 üncü maddesi seçilme yeterliğini saptamış ve bu 
maddenin 8 inci bendi de hırsızlık suçundan hüküm giymiş bir kim
senin belediye meclisi üyeliğine seçilemeyeceğini öngörmüştür. 

Genel olarak, kamu hizmeti görevini yüklenmiş olan kimselerin 
yasaların öngördüğü yeterlik koşullarını haiz olmaları ve bu yeterliği 
kaybettikleri anda ise görevlerinden uzaklaştırılmaları kamu hizmeti 
görevlilerinin statüsünü tespit eden yasalarda temel bir hukuk kuralı 
olarak hükme bağlanmış ve bu temel hukuk kuralının belediye mecli
si üyeleri hakkında da uygulanacağı Belediye Kanununun 30 uncu 
maddesinde yer almış bulunmaktadır. 

5 — İtiraz ve şikâyet yollarına gidilmiş olması nedeniyle kesin
leşmiş bulunan bir seçim işleminin, yasalara tüm aykırılığının sap
tanmış olması halinde 9/7/1961 günlü ve 334 sayılı Anayasanın 75 inci 
maddesi gereğince, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçi
min düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yap
ma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularına 
ilişkin bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin kara
ra bağlama görevi verilmiş bulunan Yüksek Seçim Kurulunca, itiraz ve 
şikâyet olup olmadığına ve bunlara ilişkin sürelere bağlı kalınmaksızın, 
işe doğrucum (resen) el konulması zorunludur. O halde, kesinleşmiş 
bir hükümlülük nedeniyle belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliği 
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bulunmayan, yani seçilme için gerekli koşullardan yoksun bulunan 
bir kimse seçimlere katılmış ve yasaların emredici hükümlerine rağ
men seçilmiş olsa bile, anılan kimsenin yasa koyucunun kamu dü
zeni düşüncesiyle koymuş olduğu hükümler karşısında tutanağının 
yok sayılması gerekir. 

Bu durumda, Belediye Meclisi üyeliğine seçilmeğe engel hırsızlık 
suçundan dolayı kesinleşmiş hükümlülüğü bulunduğu anlaşılan Top
raklı Bucağı Belediye Meclisi üyesi Rıza Örnek'in tutanağının tam 
kanunsuzluk nedeniyle iptaline karar verilmelidir. 

Sonuç : 1 — Başvurma dilekçesinin kimliğin tespit edilmemiş ol
ması nedeniyle reddine, 

2 — Açıklanan nedenlerle, Topraklı Belediye Meclisi üyeliğine se
çilmiş bulunan Rıza Örnek'e verilen tutanağın iptaline ve Avanos İl
çe Seçim Kurulunca, 1580 sayılı Belediye Kanununa 19/7/1963 günlü 
ve 307 sayılı Kanunla konulan ek 9 uncu madde uyarmca işlem yapıla
rak buna göre kazanana tutanak verilmesi gerektiğine, 

3 — Kararın bir örneğinin gereği için Avanos îlçe Seçim Kurulu 
Başkanhğma ve birer örneğininde bilgi için Nevşehir İi Seçim Kuıulu 
Başka rnlğma, Avanos Kaymakamlığına ve Topraklı Bucağı Belediye 
Meclisi üytsi Rıza Örnek ile başvuran Hüseyin Özer'e gönderilmesine, 

4 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına 10/7/1972 gününde 
çoğunlukla ve kesin olarak karar verildi. 

Karar No : 215 
İtiraz No : 125 

Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü beldesinde 4/6/1972 Pazar günü yapı
lan belediye başkanlığı seçimine C. H. P. adayı olarak katılan Durmuş 
Demirci tarafından Muğla îl Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyle 
Kurulumuz Başkanlığına gönderilen, kimliği ve süresinde verildiği 
saptanmış bulunan 16/6/1972 günlü itiraz dilekçesinde : 

A. P. adayı İsmail öztürk'ün 61 numaralı sandıktan 140,62 numa
ralı sandıktan 173,63 numaralı sandıktan 95 oy olmak üzere toplam 
408 oy aldığını, kendisinin ise; 61 numaralı sandıktan 127,62 numaralı 
sandıktan 161,63 numaralı sandıktan 119 olmak üzere 407 oy aldığım, 
ekli il seçim kurulu kararmdan da anlaşılacağı üzere, bu husustaki 
itirazının yerinde görülerek A. P. adayı İsmail Öztürk'ün 62 numaralı 
sandıktan 173 değil 172 oy aldığının saptanması sonucu toplam oyla
rın (407) şer olarak eşit bulunduğunu, bu halde ise yapılacak işlemin 
il seçim kurulunca gösterilmesi lâzım gelirken itirazının reddine ka
rar verilmiş olmasının yasalara aykırı bulunduğunu, 

Kanunî niteliği bulunmayan kimselerin seçmen kütüğüne ya/:l-
mış bulunduğu il seçim kurulunca kabul edildiği halde, sonucuna te
sir etmeyeceği nedeniyle itirazının reddine de isabet bulunmadığını. 

Belirtmek suretiyle il seçim kurulu kararının kaldırılmasını iste
mekle evrak incelendi, gereği görüşüldü : 

İtirazcının elde edebildiği delillerden il seçim kurulunun itiraza 
konu kararının itiraz dilekçesine eklendiği, elde etmesine olanak bu
lunmayan belgelerin de nereden elde edilebileceğinin dilekçede işaret 
edilmiş olduğu görülmüştür. 

Bozulması istenilen Muğla İl Seçim Kurulunun 13/6/1972 günlü 
kararında : 

1 — 62 numaralı sandık tutanağında, A. P. adayı İsmail Öztür-
ki'm Î72 oy aldığı yazılı bulunduğu halde, ilce birleştirme tutanağına 
1 oy fazlasiyle 173 olarak kaydedildiği, yapılan inceleme sonunda san
dık tutanağında yazılı bulunan 172 rakamının doğru olduğu, 

2 — 61 ve 62 numaralı sandıklardan çıkan oylarla; bu sandıklara 
ait tutanaklardaki kayıtlarda ve ilçe seçim kurulunun birleştirme tu-
tanağındaki rakamlarda tam bir uygunluk bulunduğu, 

3 — Zarflardan ikisinden A. P. adayına 4-5 tane oy pusulası çık
mış ise de, bunların sandık kurullarınca birer tanesinin muteber oy 
olarak kabul edilmiş olduğu ve durumun tutanakla da tespit edilerek 
karara bağlandığı, 

4 — Tasnif sırasında yapılan itirazların sandık kurulunca nazara 
alınarak gereği şekilde karar verilmiş olduğu, 

5 — Seçmenlerden Cengiz Hüsnübeyli, Ayşe Hüsnübeyli ve Nec
det Uçar'm seçim bölgesinde 6 aydan az bir süre kaldıkları halde seçi
me katılmış olmaları, Ünel Ülgen, Güler Ülgen ve Zekiye Ülgen uzun 
süreden beri Fethiye'de ikamet ettikleri halde Yeşilüzümlü Belediye 
seçimlerine iştirak ettirilmiş olmaları, Tala Uyan, Sevgi Gü-
ran, Nebahat Oğuz ve Ferihan Horasan, 21 yaşlarını ikmâl etmedik
leri halde seçmen kütüklerine yazılarak oy kullanmış olmaları husu
sundaki itirazların, kütüklerin yazılarak oy kullanmış olmaları husu

sundaki itirazların, kütüklerin kesinleşmesinden önce ilgili mercilere 
yapılması gerektiğinden bu yönden karar vermenin yetki dışı bulun
duğu açıklanmak suretiyle itirazın reddine karar verilmiştir. 

Kurulumuzun 22/6/1972 günü ve 4984 sayılı ara karariyle isteni
len \e Fethi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 30/6/1972 günlü ve 38 
sayılı yazısı ile ve mühürlü üç torba içinde gönderilen 3 sandık böl
geli Yeşilüzümlü Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin 61, 62 ve 63 nu
maralı sandıklara ait seçim evrakının incelenmesinde, 

1 — a) 61 numaralı sandık tutanağında; A. P. adayı İsmail Öz
türk'ün 140, C. H. P. adayı Durmuş Demirci'nin 127, 

b) 62 numaralı sandık tutanağmda; A. P. adayı İsmail Öztürk'
ün 172, C. H. P. adayı Durmuş Demirci'nin 162, 

c) 63 numaralı sandık tutanağında;, A. P. adayı İsmail Öz
türk'ün 95, C. H.P. adayı Durmuş Demrici'nin 119 oy aldıklarının yazı
lı bulunduğu anlaşılmıştır. 

2 — İlce birleştirme tutanağmdaki kayıtların, 61 ve 63 numaralı 
sandık tutanaklarındaki kayıtların aynı bulunduğu, yalnız, 62 numa
ralı sandık tutanağında, İsmail Öztürk hizasına yazılan 172 rakamı 
ilce birleştirme tutanağında 173 e çıkarılmış, aksine Durmuş Demir
ci'nin sandık tutanağında belirtilen 162 oya, ilce birleştirme tutanağın
da 161 e indirilmiş olduğu görülmüştür. 

I — İtiraz olunan 13/6/1972 günlü kararın dayandığı maddî ve 
hukukî gerekçelere göre itirazcının diğer itirazları yerinde bulunma
mıştır. 

II — 61 ve 63 sayılı sandıklardan, her iki adaya çıkan oylarda 
bir uyuşmazlık bulunmamış ve bu nedenle oy sayısına ilişkin bir itiraz
da da bulunulmamıştır. Şu hale göre yalnız 62 numaralı sandıktan çı
kan oylara ilişkin itirazın incelenmesi ve bir sonuca varılması gerekir. 

III — 62 numaralı sandıktan çıkan oy pusulalarının Kurulumuz
ca sayımı sonunda A. P. adayı İsmail Öztürk'ün 173 ve C. H. P. adayı 
Durmuş Demirci'nin 161 oy aldığı anlaşılmıştır. Bu fiili duruma rağ
men 62 numaralı sandık tutanağına İsmail Öztürk'ün 172, Durmuş 
Demirci'nin 162 oy aldıkları yazılmış ve ayrıca sandık kurulu karar 
defterinde de bu husus, 4/6/1972 günlü ve 5 sayılı kararla saptanmış
tır. Bu sonuca her iki aday da itiraz etmemiştir. 

İlce Seçim Kurulu bu yanlışlığa karşı kendisine bir itiraz yapıl
madan, kendiliğinden bir düzeltme yapmaya yetkili değildir. İlce bir
leştirme tutanağına, itirazsız kesinleşmiş bulunan sandık tutanakları 
muhtevasının aynen geçirilmesi gerekirken düzeltme yapılarak geçi
rilmesinde kanuna uyarlık görülmemiştir. 

IV — İlce birleştirme tutanağında gösterilen ve 62 numaralı 
sandığa ait bulunan İsmail Öztürk'ün 173 oyuna karşı Durmuş De
mirci, il seçim kuruluna süresinde itirazda bulunmuş, ancak kendisi
nin 162 olan oyunun 161 e indirilmesine itiraz etmemiş ve sonuç ola
rak 161 oy kendisi için kesinleşmiştir. İl seçim kurulunca da, İsmail 
Öztürk'ün oylarına yapılan itiraz kabul edilerek 172 olarak benim
senmiştir. 

Hal böyle olunca her iki adayın almış oldukları oyların toplamı 
(407) şer olarak eşit hale gelmiştir. 

Eşit oy halinde nasıl bir işlem yapılacağının kararda gösteril
mesi gerekirken, bu kısma ait itirazın reddine karar verilmesinde 
uyarlık bulunmamıştır. 

V — 1580 sayılı Belediye Kanununa 19/7/1963 günlü ve 307 sayılı 
Yasa ile konulan ek 10 uncu maddede, en çok oy almış adayın beledi
ye başkanı seçileceği hükmü yer almış ve fakat en çok oy almış bulu
nan adayların aldıkları oyların eşit bulunması halinde ne işlem ya
pılacağı belirtilmemiştir. 

Çeşitli seçim yasalarında, eşitlik halinde ad çekme işlemine baş
vurulması öngörülmüştür. Esasen herhangi bir seçim sırasında seçilen 
iki kişi için eşit oy söz konusu edildiğinde, bunlardan birinin seçilmiş 
sayılması için, yasada başkaca bir hüküm yoksa, ad çekme yoluna 
başvurulması, hukukun genel kuruilarındandır. O halde, belediye baş
kanlığı seçiminde de genel kuruldan yararlanılarak, en çok oy almış 
bulunan iki ve daha fazla adayın aldıkları oyların eşit bulunması ha
linde ad çekme işlemi yapılmasına karar verilmek gerekir. 

Bu ilke, Resmî Gazete'nin 12/11/1963 günlü ve 11553 sayılı nüsha
sında yayınlanan Kurulumuzun 6/11/1963 günlü ve 206 sayılı kararın
da da benimsenmiştir. 

O halde, il seçim kurulunun itiraza konu kararının bu bölümü
nün ortadan kaldırılmasına, eşit oy aldıkları saptanan İsmail Öztürk 
ile Durmuş Demirci arasında ad çekilmesine ve ad çekme işleminin 
Fethiye İlçe Seçim Kurulunca yapılmasına ve ad çekmede kazanan 
adaya Belediye Başkanlığı tutanağının verilmesine karar .verilmelidir. 
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Sanuç : 1 — İtirazın oylara ilişkin kısmının kabulü ile, bu bölü
me ilişkin Muğla İlçe Seçim Kurulu kararının ortadan kaldırılmasına 
ve eşit oy almış bulunan İsmail Öztürk ve Durmuş Demirci arasında 
Fethiye İlçe Seçim Kurulunca ad çekilmesine ve ad çekmede kazanan 
adaya sözü geçen İlçe Seçim Kurulunca Belediye Başkanlığı tutana
ğının verilmesine. 

2 — Diğer itirazların reddine, 

3 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, karar örneklerinin 
bilgi ve gereği için Muğla İl ve Fethiye İlçe Seçim Kurulları Başkan
lıklarına, itirazcı Durmuş Demirci ve Fethiye İlçesinin Yeşilüzümlü 
Belediye Başkanlığı adayı İsmail Öztürk'e gönderilmesine ve itirazla 
ilgili 3 sandığa ait seçim torbalarının mühürlenerek Fethiye İlçe Se
çim Kurulu Başkanlığına geri çevrilmesine, 10/7/1972 gününde oybirli
ğiyle ve kesin olarak karar verildi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 

T E B L İ Ğ 
1) Sanayiciler müracaatlarını bağlı bulundukları odalara yapacak-

Ticaret Bakanlığı ile vak i mutabakat gereğince sanayicilerin, gerek 
ithal listelerine ilâve gerekse ithal listelerinden çıkarılmasını talep ettik
ler i ; maddelerle i l g i l i müracaatlarını aşağıdaki şekilde yapmaları ge
rekmektedir. 

l a r ; 
2) Odalar, tetkiklerini yaptıktan sonra görüşleri ile bir l ikte B a 

kanlığımıza in t ika l ettireceklerdir. 
3) Talepler en geç 1 Kasım tarihinde Bakanlığımıza gelmiş ola

caktır. 

İ L Â 
Kargı Yanıklar, 

— Numarası : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

İli : Muğla, İlçesi : Fethiye, Köyü veya mevkii 
Madenin Cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 
D. 54 

Hudutları : 
Kuzeyi : Boztaş tepesinden Naldöken tepesine doğru hat, 
Doğusu : Naldöken tepesinden Küçükzeyüncik (Yordan zeytinli

ği) tepesine doğru hat, 
Güneyi : Küçükzeytincik (Yordan Zeytinliği) tepesinden Kaba

sakal tepesine doğru hat, 
Batısı : Kabasakal tepesinden hudut başlangıcı olan Boztaş te

pesine doğru hat, 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Krom ma

deni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme 
ruhsatnemesi verilecektir. 

İtiraz olanların bu ilânın gazete'de ilk yayınlandığı tarihten iti
baren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyle
meleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak iti
razların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci 
maddesi gereğince ilân olunur. 

8208 2-2 

İli : Muğla, İlçesi : Merkez, Köyü veya mevki : Merkez, Made
nin Cinsi : Alüminyum ile mahlut Zımpara, Ruhsatnamenin tarihi : 
9/4/1965, Numarası : AR. 1508, AR. 1548 

Hudutları : 
Kuzeyi : 954,6 Rakımlı Erikli tepeden 1017 Rakımlı Düzen tepeye 

doğru hat, 
Doğusu : 1017 Rakımlı Düzen tepeden 779 Rakımlı Yanık te

peye doğru hat, 

779 Rakımlı Yanık tepeden 900 Rakımlı Kızıldağ tepeye 

hudut başlangıcı olan 

Güneyi 
doğru hat, 

Batısı : 900 Rakımlı Kızıldağ tepeden 
954,6 Rakımlı Eriklik tepeye doğru hat, 

Yukarıda mekvii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Alümiyum 
ile mahlut Zımpara madeni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 
J5 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtiraz olanların bu ilânın gazete'de ilk yayınlandığı tarihten iti
baren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyle
meleri lâzım geldiği bu müddetin hitabından sonra vukulacak iti
razların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci 
maddesi gereğince ilân olunur. 8207 /2-2 

Trabzon Cumhuriyet Ortaokulu Müdürlüğünden: 

1 — 59.439,40 lira keşif bedelli okulumuz bahçe duvarı yapımı işi 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 8/8/1972 günü saat 10.00 da Cumhuriyet Ortaoku
lunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu işin muvakkat teminatı 4.221,97 liradır. 
4 — İstekliler sözleşme, şartname, keşif evraklarını her gün me

sai saatleri içinde Cumhuriyet Ortaokulu Müdürlüğünden bedelsiz oa-
rak görebilirler. 

5 — Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte muvakkat te
minat makbuzlarını, 1972 yılma ait ticaret odası belgelerini ve bu işi 
yapabilecek ehliyette olduğuna dair Vilâyetten alacakları ehliyet vesi
kalarının teklif mektupları ile birlikte eksiltme günü saat 9.00 a ka
dar makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri şarttır. 

6 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
7 — İlgililere duyurulur. 8794 / 1-1 

Bulancak Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

İşletmesi 

Bulancak 

Deposu Cins ve nev'i 

Muhtel i f III. S.N.B. karaağaç tomruk 
m. S.K.B. » » 
n. S.N.B. Ladin tomruk 
II. S.N.B. » » 
n. S.N.B. » » 

Par t i M . bedeli 1% 7,5 teminatı 

adedi Adet M3 Dî L i r a K r . L i r a K r . 

1 9 3.913 500,— 150,— 

1 221 56.381 400,— 1.700 — 

12 2089 972.742 440,— 32.400,— 

2 193 80.131 500,— 3.000,— 

1 403 153.440 460,— 5.300,— 

2915 1.266.607 42.550,— 

1 — Yukarıda beyanı gösterilen orman emvali açık artırma ile ayrı ayrı partiler halinde 26/7/1972 Çarşamba günü saat 14.00 de Devlet Or
man İşletmesi Bulancak Müdürlüğü Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda satılacaktır. 

2 — B u işe ait şartname ve ilân kâğıdı Orman Genel Müdürlüğü ile Giresun Orman Başmüdürlüğü ile A n k a r a - istanbul - Samsun - Giresun -
Ordu - Ünye - Trabzon - Rize İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdür lüğünde her gün mesai saatleri içinde görülebilir. 

3 — Tal ipler in bel ir l i gün ve saatte teminat makbuzları ile Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 8777 /1-1 
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İller Bankasından : 

İmar planları yaptırılacaktır. 
İmar planı yaptırılacak beldeler : 

Proje adı i n Grubu 
K. bedeli 
L i r a K r . 

G. teminatı 
L i r a K r . 

Ilıca Er zurum A 133.975 — 7.948,75 
Tekirdağ Merkez C 167.468,75 9.623,44 
Nevşehir Merkez D 260.962,50 11.250,— 
Dalaman Muğla D 112.176,75 6.858,95 
Kızılcahamam A n k a r a D 90.367,— 5.768 35 
İnebolu Kastamonu D 90.367 — 5.768,35 
Hacıbektaş Nevşehir D 78.586,68 5.179,35 
Beyşehir Konya E 112.176,75 6.858,(95 
Gönen Balıkesir E 103.219,68 6.411 — 
Tömük İçel E 103.219,68 6.411 — 
Kazanlı İçel F 90.367 — 5.768,35 
Darende Ma la tya F 85.231,52 5.511,60 
Arguvan Mala tya F 70.432,46 4.771,66 
K u m r u ve 
Çamburnu Trabzon F 68.620,— 4.681,— 
Balâ Ankara F 60.768 87 4.288 45 
Hasköy Muş F 60.768,87 4.288,45 
Mengen Bo lu F 59.715 — 4,236 — 
Dumlu E r zu rum F 53,685,58 3.934,30 
Orhaneli Bursa F 47.265,215 3.545 — 
Düzbağ Maraş F 35.619,08 2.671,50 

1 — Bankaca yukarıda adları yazılı beldelerin imar planlarının ya
pılması işi «İmar ve yol istikamet planlarının tanzim tarzları ile teknik 
şartlarma ve bu işleri yapacak uzmanlarda aranacak ehliyete dair Yö
netmelik hükümleri gözönünde bulundurularak ve adıgeçen Yönetmelik 
hükümlerine göre yapılmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

2 — İhaleye girmek isteyenlerin, ihaleye giriş belgesi almak üzere; 
en geç 7/8/1972 günü saat 17.00 ye kadar İller Bankası'na dilekçe ile 
müracaat etmeleri ve dilekçelerine İmar ve İskân Bakanlığından almış 
oldukları ehliyet belgelerinin fotokopi veya tasdikli suretlerini ve ay
rıca mimarlar odasmdan alacakları büro tescil belgesini eklemeleri ge
rekmektedir. 

3 — Belge almak üzere müracaat edenler, ihaleye giriş belgelerini 
9/8/1972 gününden itibaren Bankadan alabilirler veya durumlarını 
öğrenebilirler. 

4 — İhaleye girmek isteyenler bu işlerle i lg i l i ihale evrakını, İller 
Bankası İmar Planlama Dairesi Reisliğinde 31/7/1972 gününden itiba
ren iş günleri içinde saat 14.00 -17.00 arasmda inceleyebilirler. 

'5 — Tekl i f mektuplarının 14/8/1972 günü saat 17.00 ye kadar İl
ler Bankası Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir. 

6 — Tekl i f zarfları 15/8/1972 günü saat 10.00 da Satın A l m a Ko 
misyonunca açılacaktır. 

7 — Banka 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından işleri ihale edip 
etmemekte veya dilediğine ihale etmekle serbesttir. 

8660 /1-1 

Enerj i ve Tabiî Kaynak lar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı 
gösterilmiş olan 3 kalem g iy im eşyası 2490 sayılı Kanunun 31 inci mad
desi uyarınca kapalı zarf usulü ile, 14/8/1972 günü saat 15.00 de ihale 
suretiyle satın alınacaktır. 

M . bedeli M . teminatı 
Cinsi Miktarı L i r a K r . L i r a K r . 

Meşin ceket 
Meşin kasket 
Meşin eldiven 

3.220 Adet 
1.555 Adet 
1.020 Çift 

1.191.400,— 
69.975 — 
45.900 — 

49.492,— 
4.748.75 
3.442,50 

2 — İhale, DSİ, Mak ina ve İkmal Dairesi Başkanlığında toplana
cak ıSatın A l m a Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — B u işe ait şartname 50 TL . bedel karşılığında Ankara 'da DSİ 
Mak ina ve İkmal Dairesi Başkanlığından (Yücetepe Mahallesi Maltepe 
R-7 Ankara ) , istanbul'da 14, Bölge Müdürlüğünden (Firuzağa Süngü 
Sokak 3 - 5 - 7 Tophane - istanbul) temin edilebilir. 

4 — İsteklilerin, teklif mektuplarını idarî şartnamenin 9 uncu mad
desinde istenen vesaik ile birl ikte ihalenin yapılacağı saaatten 1 saat 
evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şart
tır. 

5 — Postada vak i gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar k a 
bul edilmez. 8681 /4-1 

E t ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Veteriner hekimi alınacaktır. 

Hizmete açılmakta olan Kars E t Kombinamızın ihtiyacını karşıla
mak üzere veteriner hek im alınacaktır. 

Devlet Memurları Kanununda öngörülen şartlara haiz veteriner 
hekimlere 3 - 4 dereceler üzerinden maaş ödenecek ayrıca lojman sağ
lanacaktır. 

Tal ipl i ler in Genel Müdürlüğümüz Personel, Sosyal İşler ve Eğitim 
Müdürlüğüne müracaatları r i ca olunur. 8657 / 1-1 

Bozdağ Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz hizmet binası i kma l inşaatı ve dükkân inşaatı 
işi yapılacaktır. 

2 — B u işin keşif tutarı 286.424,18 l i ra olup geçici teminatı 15.206,97 
liradır. 

3 — İşin ihalesi 7/8/1972 Pazartesi günü saat 12.00 de belediye 
encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 — Tal ipl i ler in teminatları ile bir l ikte ihale saatinden b i r saat 
evvel mektuplarını İhale Komisyonuna vermeleri gereklidir. 

5 — B u işe iştirak edeceklerin Bayındırlık Bakanlığı (C) grubu 
karnelerinin bulunması şarttır. 

6 — B u inşatımız ile i lg i l i bütün muameleler mesai saatleri dahi
linde her gün Belediyemizde görülebilir. 8680 / 4-1 

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığından 

1 — Kırşehir kapalı cezaevinde yaptırılacak beş adet nöbetçi k u 
lübesinin 2490 sayılı Kanunun 3ıl inci maddesi gereğince yapüacak eksilt
mesi 2/8/1972 Çarşamba günü saat 15.00 de C. Savcılığı odasında top
lanacak Komisyonca yapılacaktır. 

2 — Keşif bedeli 18.860,31 l i ra olup % 7,5 geçici teminatı 1.415,00 
liradır. 

3 — İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat önce hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını geçici teminat makbuzları ve eksiltme gününden en 
az üç gün önce Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgele
r i ile birl ikte 'kapalı zarflarına koyup, komisyon başkanlığına vermeleri, 

4 —• B u işe ait şartname ve keşif evraklarının mesai saatleri içinde 
Kırşehir Kapalı Cezaevi Müdürlüğünden görülebileceği, 

5 —• Postada vak i olacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği. 
İlân olunur. 

8712 / 4-1 

Sosyal Sigortalar Ku rumu Samsun Şubesi Müdürlüğünden : 

1 — Şubemize bağlı Samsun Hastanemiz bahçesine inşaa edilen 
ve halen inşaası tamamlanıp, faaliyetine devam eden polikii inik binasın
da yapılacak tadüatlara ait 97.770,93 TL . sı keşif bedelli iş Kurumumuz 
Alım ve 'Satım Talimatnamesinin 24 üncü madde (d) fıkrasına göre tek
lif mektubu alma usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — B u işe ait dosya her gün mesai saatlerinde Şubemiz Müdürlüğü 
Personel Servisinde görülüp incelenebüir. 

3 — İhale günü ve saati 31/7/1972 günü saat 15.00 dir. 
4 — İşin geçici teminatı 6.138,55 T L sidir. 
5 —• Verilecek tekli f mektupları bir zarf içerisine konur, zarfın 

üzerime teklif sahibinin isim, adresi ile tekl i f in 'hangi işe ait olduğu şart
namenin tamamen okunup kabul olunduğu yazldıktan sonra kapalı ola
rak Şubemiz Müdürlüğü Satın A l m a ve Satış İşleri Komisyon Başkanlı
ğına verilecektir. 

6 — Tekli f mektubunun içine geçici teminatın kurum veznesine 
yatırıldığına dair makbuzun b i r sureti ile gerekli taaahhüt işleri yetki 
belgeleri konulacaktır. 

7 — Tekl i f mektuplarına 1 liralık damga pulu yapıştırılacaktır. 
8 — Postada vuku bulacak gecikmelerden ve zayiden dolayı K u 

rumumuz mes'ul deyildir. 
9 — Kurumumuz açık Artırma, Eks i l tme ve İhale Kanununa tabi 

olmayıp ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest
t ir . 

îlân olunur. 8670 /1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği, Yapı İşleri 
12 nci Bölge (Müdürlüğünden : 

1 — Yapı İşleri 12 nci Bölge Müdürlüğü oto yedek parçaları satın 
alınması 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli : 34.658,— liradır. 
3 — Eksi l tme Erzurum'da Yapı İşleri 12 nc i Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunda 11 Ağustos 1972 (Cuma) günü saat 15.30 da yapı
lacaktır. 

4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte gö
rülebilir. 

5 —• Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin : 
A ) 2.600,— liralık geçici teminatını, 
B ) 1972 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birl ikte verecekleri oto yedek parça

cısı olduğunu gösterir belgesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 12 nci Bölge 
Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini, tekl i f mektupları ile bir l ikte 
zar fa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler tekli f mektuplarını 11 Ağustos 1972 (Cuma) günü 
saat 14.30 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterl ik belgesi alınması için son müracaat tarihi 7 Ağustos 
1972 (Pazartesi) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgraf la müracaatlar ve postada v ak i gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8726/4-1 

1 —• Er zu rum Yavuz ıSelim öğretmen Okulu ikmal inşaatı işi 2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedel i : 45.295,00 liradır. 
3 — Eksi l tme Erzurum'da Yapı İşleri 12 nc i Bölge Müdürlüğü, 

İhale Komisyonunda 7 Ağustos 1:972 (Pazartesi) günü saat 15.30 da ya
pılacaktır. 

4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte gö
rülebilir. 

5 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin : 
A ) 3.400,00 liralık geçici teminatını, 
B ) 1972 yılı ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birl ikte verecekleri (Eksi l tme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan), teknik personel 
beyannamesini; taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını 
bildiren malî durum bildirisini ve bunu belirten banka referans mektu
bunu ve en az bu işin keşif bedeli kadar aynı nitelikte bir işi i kma l edip 
geçici kabulünün yapıldıklarını gösterir belgesini ibraz etmek suretiyle 
Yapı İşleri 12 nci Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini 
tekl i f mektupları ile birl ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler tekl i f mektuplarını 7 Ağustos 1972 (Pazartesi) günü 
saat 14.30ı a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeter l ik belgesi alınması için son müracaat tar ihi 3 Ağustos 
1972 (Perşembe) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgraf la müracaatlar ve postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 
Keyf iyet üân olunur. 8719 / 4-1 

• 

Pınarbaşı Malmüdürlüğünden : 

1 — İlçemizin Gümüşgün Mahallesinde Asker l ik Şubesinin işga
linde iken, yıktırılarak enkazmın satılması kararlaştırılan i k i katlı 
yığma binanın enkazı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesince kapalı 
zarf usulü ile artırmaya konulmuştur. 

2 — Binada mevcut y onu taşlan, çatı ve tavan kaplamasındaki 
tahta ve kereste, kiremit, kapı, pencere doğrama ve çerçeveler, v.s. en
kazın tahmin bedeli : 68.414,—> liradır. Yıkma ve enkazı temizleme alı
cıya aittir. 

3 — B u işe ai t şartname her gün mesai saatleri içinde Malmü-
dürlüğünde görülebilir. 

4 — Artırma 25/8/1972 Cuma günü saat 11.00 de Malmüdürlü-
ğünde teşekkül edecek komisyon tarafından yapılacaktır. 

5 — B u işe ait geçici teminat : 5.131,05 liradır. 
6 —• Tal iplerin tekl i f mektuplarım artırma saatinden bir saat 

evvel komisyona makbuz karşılığı vermeleri, postada vak i gecikmeler 
ve telgrafla müracaat nazara alınmaz. 8735 / 4-1 

Diyarbakır Karayolları 9 uncu Bölge Müdürlüğünden : 

Bölgemiz Karacadağ F/S radar mevzi özel yolunun 0+000-15+200 
K m . ler i arasına yolun ıslahı ve onarımı bakımından 12600 M 3 lük alt-
temel malzemesinin nakliyesi, figüresi işi 5539/26 nc i maddesi gere
ğince pazarlıkla yaptmlacaktır. İşin keşif bedel i : 651.042,00ı l i ra olup 
Geçici teminatı : 2,9.791,68 liradır. Pazarlık 29/7/1972 Cumartesi günü 
saat 10.00 da Müdürlüğümüz İhale Komisyonunda yapılacaktır. P a 
zarlığa iştirak etmek isteyenlerin 1972 yılı v ize l i t icaret odası belgesi, 
teminat ve yeterlik belgesi ibraz etmeleri şarttır. 

İsteklilerin, yeterlik belgesi alabilmeleri içinde numunesine uygun 
müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış A , B , C grup
larından birinden en az bu işin keşfi miktarı kadar iht iva eden müteah
hit l ik karnesi veya en az işin keşif bedelinin yansı kadar aynı cins bir 
işi en geç üç yıl önce yaptığına dair bitirme belgesi ilân tarihinden sonra 
alınmış 75.000,00 liralık banka referansı, plan ve teçhizat beyannamesi 
ve taahhüt beyannamesini evrakına noksansız olarak ekliyerek, bu iş 
için yeterlik belgesi almaları şarttır. Yeter l ik belgesi son müracaat günü 
27/7/1972 Perşembe günü mesai sonuna kadar, müracaatla yeterlik bel
gesi a lma lan şarttır. Telle müracaat kabul edilmez, pazarlık dosyası 
her gün mesai saatlerinde Müdürlüğümüzde görülebilir. 

8736/1-1 

Denizcüik Bankası T. A . O. dan : 

Aşağıda yazılı malzeme alınacaktır. 
1 — Yüz havlusu, forslu 50x90, 6000 adet. 

Renk M ik t a r 

Beyaz 2000 
Sarı 2000 
M a v i 2000 

E n geç tekl i f verme tar ih i 24/7/1972 Pazartesi günü mesai saati 
hitamına kadardır. Dosya No : 1972/1191 

2 — C a m yünü : 10 kalem - en geç tekl i f verme tar ih i 28/7/1972 
Cuma günü mesai saati hitanıma kadardır. Dosya N o : 1972/1180 

Şartnameleri Malzeme Müdürlüğü Veznesinden temin edilebilir. Tek
lifler Bahçekapı 27 Mayıs H a n 3 üncü ka t tak i Satın A l m a Komisyonuna 
verilecektir. 8748 /1-1 

• 
A n k a r a Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

Aşağıda ada ve parsel numara lan yazık gayrimenkullere ait 63150 
No. lu plan, Müdürlüğümüz üân tahtasına asılmıştır. 

İlânen ilgil i lere duyurulur. 
A d a No : Parsel No : 

_— -

7323 2 
7324 3,4 
2021 3 

«7616 
• 

Azot Sanayi i T. A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Damperi tarafımızdan yapılmak üzere kamyon şasesi ve damperli 
kamyon alınacaktır. 

Samsun ve Elâzığ fabrikalarımız ihtiyacı için : 
1 — Damperi tarafımızdan yapılmak üzere 6 adet 6 - 7 tonluk ve 

2 adet 12 -15 tonluk kamyon şasesi ile, 2 - 2 adet 6 - 7 tonluk komple 
damperli kamyon, kapalı teklif almak suretiyle T L . karşılığında, 
derhal veya çok kısa sürede tesl im edilmek şartiyle satın alınacaktır. 

B u işe ait şartnameler A n k a r a İzmir Cad. N o : 35 deki Genel Mü
dürlüğümüz Ticaret Müdürlüğünden ve Karaköy Söğüt Sokak N o : 10 
daki istanbul Büromuzdan bedelsiz olarak almabilir. 

Vasıtaların tamamı veya bir kısmı için tekl i f verilebilir. 11/9/1972; 
tarihine kadar opsiyonlu kapalı tekl i f ler in en geç 8/8/1972 Salı günü saat 
17.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğüne int ika l 
etmiş olması şarttır. 

Postada vak i gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. Genel Müdürlü
ğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya bölmekte serbesttir. 

8764 / 2-1 



Demir l i Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce 138.664,44 l i ra keşif bedelli b i r hizmet binası yap
tırılacaktır. 

1 —> Yaptırılacak bina 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uya
rınca kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 — İhale 1/8/1972 Salı günü saat 14.00 de Demir l i Belediye Binası 
Belediye Encümeni huzurunda zarf lar açılacaktır. 

3 — 138.664,44 liranın geçici teminat tutarı: 8.183,22 T L . olup 
ihaleden evvel Belediyemiz Veznesine veya emanete yaptırılması şarttır. 

4 — B u işe ait şartname ve plan, proje Belediyemiz mesai saat
ler i dahilinde görülebilir. 

5 — Postada vak i gecikmeden dolayı Belediyemiz mesul olmayıp 
ihaleden sonra teminat akçesi ı% 15 e iblağ edilir. 

6 — İlgililere ilânen duyurulur. 8737 / 4-1 

• 
Acıpayam Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemizin Acıpayam, Kelekçi ve Alcı depolarında mevcut 
12447 adede denk 3316.389 M 3 çam ve sedir tomrukları maden direk ve 
direkleri 3/8/1972 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.00 da Ke
lekçi Nahiyesinin Belediye satış salonunda açık arttırma suretiyle ve 
vadeli alarak satışı yapılacaktır. 

2 — 1. S. N . B. Çk. T. muhammen bedel i : 625, 2. sınıfı 485, 3. sı
nıfı 390, kısası 490, 2. sınıf kısası 265, 3. S. N . B . Çz. T. 325, kısası 230, 
maden direk Çk., 251, Çz. 235, teldirek, 411, 3. IS. N . B . sedir T . 395, kı
sası '280 liradır. 

3 — Satışla i l g i l i şartname ve ebat listeleri Denizl i Orman Baş
müdürlüğünde, Denizli , Naz i l l i , Aydın, İzmir, Uşak, Kütahya, Afyon, 
Burdur, İsparta Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görüle
bil ir . 

4 — Satış 1 ve 2 nci sınıf çam tomruklar ile sedir tomruklar !% 50 
peşin, 3. sınıf her nevi tomruk ile maden ve tel direkler ı% 25 peşin ba
kiyeleri müddetsiz banka mektubu karşılığı 3 ay vadelidir. 

5 — Tal ipler in belirtilen gün ve mahalde almak istedikleri part i
lerin ı% 7,5 teminatların, İşletmemiz Veznesine yatırarak komisyona mü
racaatları ilân olunur. 8738 / 1-1 • 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 12 nc i Bölge 
Müdürlüğünden Er zu rum : 

1 — Şartnameye ekl i tutanaklarda belirtilen 8 kalem hurda mal
zeme muhtelif ebatta 900 adet dış lastik, 500 adet iç lastik, 750 adet 
lastik kolan, 840 adet hurda akü, 54 K g . hurda bakır, 1 adet çanta radyo, 
5 adet yazı makinası, 3 adet hesap makinası 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü artırma ile satılacaktır. 

2 — İhale 2/8/1972 Çarşamba günü saat 11.00ı de 12 nc i Bölge Mü
dürlüğü Satın A l m a Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muhammen bedeli : 26.473,70 TL . olup Geçici teminatı : 1.985,55 
liradır. K a t i teminat ihale bedeli üzerinden ayrıca hesaplanacaktır. 

4 — İhale dosyası her gün mesai saatleri dahilinde istanbul 1 inci 
Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde, Ankara 'da Malzeme Şube 
Müdürlüğünde, Erzurum'da 12 nci Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde 
görülebilir. 

5 — İştirakçilerin ihale gün ve saatinden bir saat öncesine kadar 
1972 yılı ticaret odası veya esnaf dernek belgesi ve geçici teminatları 
ile birl ikte 2490 sayılı Kanunun hükümlerine göre hazırlayacakları ka 
palı zarflarını Satın A l m a Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermiş olması şarttır. 

6 — Postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 
8626 /1-1 • 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın adı : Tiryakioğlu Hayrettin Vakfı 
Vakfeden : Mehmet Hayrettin Tiryakioğlu 
Vakfın ikametgâhı : istanbul 
Tescil kararını veren mahkemenin adı Karar tarihi No. su : 
istanbul 1 inci Sulh Hukuk Hâkimliğinin 30/12/1966 gün ve E . 

1963/15, K. 1966/160 sayılı Kararı, 

Vakfın gayesi : İstanbul Üniversitesi, Hukuk, Tıp ve İktisat Fa
kültelerinden her yıl mezun olacaklar arasında Profesörler kurulunca 
ve tercihan Sivas ve Erzincan Vilâyetlerin gençlerinden ahlâk, liyakat 
ve kabiliyetleri itibariyle /Seçilecek talebelerin ihtisas yapmak ve üç 
seneyi geçmemek üzere ilmi araştırmalar yapmak için yurt dışındaki 
Üniversiteye göndermek, Darulaceza müessesesi de her sene kendisine 
isabet edecek safi geliri münevver ve düşkünlerin masraflarına tahsis 
ve sarfedilecektir. Senelik varidatın hissesine göre mezun talebe adedi 
her yıl lehtar üç müessesenin Rektör ve Reisleri tarafından tayin olu
nacaktır. Seçilecek talebeler ilk senede Hukuk, ikinci senede Tıp ve 
üçüncü senede İktisat Fakültesi mezunları arasından seçilecektir. 

Vakfedilen mallar ve haklar: Galata'da Emekyemez Mahallesinin 
Yolcuzade Sokağında kâin ve Kadastronun 110 pafta ve 253 ada 64 par
sel ve yine Emekyemez Mahallesi Evlâ tun çıkmazında kâin 110 pafta 
253 ada, 57 parselde mebni işhanı ve dükkânların tamamı. Galata'da 
Berekzade Mahallesi Kuledibi Sokakda kâin 106 pafta 166 ada 7 parsel 
No. lu apartmanın tamamı. Galatada Hacı Mimi Mahallesi Kafesci Na
ci ve Lüleciler arastası sokağında kâin 115 pafta 142 ada 23, 22, 10 par
sel ve yine Hacı Mimi Mahallesi 115 pafta 142 ada 9 parseldeki binala
rın tamamı 

İdare Uzuvları : Darülşafaka idaresi 
Türk Madeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkın

daki tüzüğün 13 üncü maddesine göre ilân olunur. 
8711 

Vakfın adı : Ali Diler Aile Vakfı 
Vakfeden : Ali Diler 
Tescil kararını veren mahkemenin adı Karar tarihi No. su : 
istanbul 9 uncu Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/3/1954 gün ve 

E. 1953/1500, K. 1953/234 sayılı K. 
Vakfın gayesi : Vakfedenin karisi, çocukları ve Gaziantep Beledi

yesi Doğumevi kendisine gelir temin etmek. 
Vakfedilen mallar ve haklar : 
istanbul Tapusunun Eminönü, Beyazıt E. Mühürdar Eminpaşa Y. 

Muradiye Sokağında vaki kâin ve pafta 141, ada 647, parsel 55, yevmi
ye 5830 kütük 572, taj 25 kapı 24. numaralarında kayıtlı iki dükkânı 
olan ve maamüştemilât kârgir Gaziantep hanı namı ile maruf gayri
menkul 

İdare uzuvları : Tesis idare heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkın

daki tüzüğün 13 üncü maddesi gereğince ilân olunur. 
8710 

T. C. Devlet Demiryolları istanbul Alım ve Satım Komisyonu Baş
kanlığından : 

Deri Ceket ve Yelek Alınacak 
1 — Muhtelif beden ve boyda 1380 adet normal boy, 44 adet .uzun 

boy deri ceket ile 1822 adet deri yelek, 2 Ağustos 1972 Çarşamba günü 
saat 15.00 de Sirkecideki Komisyon binasında kapalı zarf usulü ile sa
tın alınacaktır. Tekliflerin en geç mezkûr saate kadar Komisyona veril
miş veya gelmiş olması şarttır. 

2 — Geçici teminat teklif edilen bedelin yüzde beşi olup şartna
meler komisyondan bedelsiz alınabilir. 

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

8669 / 2-1 • 
Türkeli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/21 
Davacı Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından davalı Işıklı 

Köyünden Tahsin oğlu Lütfi, Özçelik aleyhine açılan tazminat davası
nın yapılan yargılamasında; 

Davalı Lütfi Özçelik'e 17/2/1972 tarihli celseye gelmediğinden adı
na gıyap çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Lütfi Özçelik'in bu defa duruşmanın atılı olduğu 14/9/1972 
günü saat 9.00 da hâkimliğimizde hazır bulunması veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediğinde davanın gıyabında 
görüleceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1843 
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Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Dokuz) kalem (Yiyecek) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir, istekl i ler in kanunî şekilde hazırlayacakları tekl i f mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Tahminî Geçici 
fiyatı Miktarı M. bedeli teminatı I H A L E 

C i n s i L i r a K r . K g . L i r a K r . L i r a K r . Günü Saat i 

Tahin helvası 
Tamam 9.00 91.000 819.000,— 36.510 — 11 Ağustos 1972 
Tahin helvası 

36.510 — 11 Ağustos 1972 

Levazım Amirliği 9.00 50.000 450.000,— 21.750 — C u m a 
Tahin helvası 

450.000,— 21.750 — 

Zırhlı B i r l i k 9.00 26.000 234.000 — 12.950 — S a a t : 11.00 
Tahin helvası 

234.000 — 12.950 — 

28. Tümen 9.00 15.000 135.000,— 8.000 ,— 
Lahana 1.00 80.000 80.000,— 5.250 — 11 Ağustos 1972 
Prasa 1.00 100.000 100.000,— 6.250 — C u m a 
Ispanak 1.50 100.000 150.000,— 8.750 — Saat : 11.30 
Havuç 11.00 80.000 80.000,— 5.250,— 

T A M A M I : 410.000,— 20.150 — 

Balyalı kuru ot 75 325.000 243.750,— 13.440,— 11 Ağustos 1972 
C u m a 

Saa t : 15.30 

8602 / 4-1 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici terninatlan ya
zılı (Yedi) kalem (Yiyecek) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir, istekl i ler in kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Tahminî Geçici 
fiyatı Miktarı M . bedeli teminatı İ H A L E 

C i n s i L i r a K r . K g . L i r a K r . L i r a K r . Günü Saat i 

Şekerpare kuru 
kayısı 15.00 25.000 375.000,— 18.750 — 14 Ağustos 1972 

Pazartesi 
Saat : 11.00 

Aşurelik Buğday 2.50 6.000' 15.000,— 1.125,— 14 Ağustos 1972 
K u r u incir 4.00 5.000 20.000,— 1.500 — Pazartesi 
Kuş üzümü 5.00 3.000 15.000 — 1.125,— Saat : 11.30 
Fındık içi 25.00 5.000 125.000 — 7.500 — 
Ceviz içi 20.00 5.000 100.000,— 6.250 — 
Çam fıstığı 45.00 3.000 135.0O0,— 8.000 — 

T A M A M I : 410.000,— 20,150 — 

i r m i k 3.00 25.000 75.000,— 5.000,— 14 Ağustos 1972 
Pazartesi 

Saat : 15.30 

8603 / 4-1 

• 
Pülümür Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1972/48 
Davacı Pülümür'ün Hasangazi Köyünden ismai l oğlu Mehmet 

Ulucan tarafından, davalı aynı köyden Rıza oğlu Binal i özen aleyhine 
açılan Şuf'a davasının Pülümür As l iye Hukuk Mahkemesinde yapılan 
açık yargılaması sırasında : 

Davalı Binal i özen'e duruşma gün ve saatinin ve dava dilekçesinin 
davalının adresi meçhul olduğundan, gerekli tebligatın Resmî Gazete 
ile ilân edilmiş, davalı duruşmaya gelmemiş ve adreside meçhul bulundu
ğundan, muameleli gıyap kararının Resmî Gazete ile ilânen tebliğine Mah
kemece karar verilmiştir. 

Davalı B ina l i özen'in bu kerre 19/9/1972 Şalı günü saat 14.00 e 
tal ik edilen duruşmaya gelmediği veya bir vekille kendisini temsil et
tirmediği takdirde hakkında H . U . M . K. nun 402 ve 405 inci madde
lerinin tatbiki suretiyle duruşmanın katî olarak gıyabında devam ede
ceği hususu gıyap kararı yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

8498 

Gaziantep Gümrük Başmemurluğundan : 

Kaçakçılık fiilinden idaremize borçlu aşağıda is im ve ikametgâh 
adresleri yazılı şahısların adreslerine gönderilen ödeme emirleri bu şa
hısların yer değiştirmesi nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince ilânen tebliğ olunur. 

Adı soyadı ve ikametgâh adresi Borç miktarı 

Kazım Dinler, Kıratlı Köyü - N iz ip 210,96 TL . 
Hüseyin Avcı, Salkım Köyü - N i z ip 4.684,37 TL . 
Hatice Dağ, Ayaklıca Oluk Köyü - Maraş 812,78 TL . 
Mehmet Sümbül, Müderris Mah. - U r f a 1.221,80 TL . 
Ahmet Kültük, Musa Efendi veya Yen i Cami i 
Mah. - Ürgüp 925,63 TL . 
Mehmet Bi lg in, Yavuzlar Mah. Uzun Tek Geçit Sokak 
No : 2 - Gaziantep 3.383,51 TL . 
Hacı Okatan, Sarıkoç Köyü - Niz ip 4.651,— TL . 
Hüsnü Bitmiş, Fat ih Paşa Mah. Merhal Bahçe, 
No : 5 - Diyarbakır 1.248,48 TL . 
Mamo Aslan, Köseler Köyü - N iz ip 19,08 TL . 
Süleyman Bekir, Tabakhane Mah. 
Çolak A l i Sokak, - K i l i s 595,92 T L . 
Mehmet Arpacılar, Akpmar Mah. Uçar Sok. 
No : 12 - Mala tya 746,36 T L . 
Sabri Tekkalmış, Cami i Kebir Mah. - Siverek 618,79 TL . 
Ma i l Sungur, Çamlıca Mah. No : 54 - Gaziantep 805,79 TL . 
Sami Zincirkuş, Nailbey Mah. Tuncay Sok., 
No : 49 - Elazığ 744,10 T L . 
Mehmet Yılmaz, Saime Kadın Mah. Us lu Sokak, 
No : 8/A - A n k a r a 552,60 T L . 
Süleyman Yaman, Çeltikçi Köyü - Kızılcahamam 735,47 TL . 
Zühtü Alay, Çarşı Mah. Hürriyet Cad. 
No : 138 - Elazığ 1.015,49 TL . 
A l i Cemal Özkan, Şeyh Isa Mah. 99. Sokak, 
No : 19 - Akh isar 606,03 TL . 
Şıho Deniz, (Müslüm), Çıksorut Mah. Baruthane Civarı, 
No : 14 - Gaziantep 697,97 T L . 
Ahmet Uludağ, Ömer A v n i Mah. Bey Odaları Sokak, 
No : 4 Beyoğlu - istanbul 1.195,61 TL . 
Şıho Nohut, Şıhlar Mah. Şerbetçiler Sok. N o : 9 - K i l i s 997,28 TL . 
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Siirt Defterdarlığından: 

Cinsi: Kavak (Direk), Boy : Muhtelif, Adet: 3994, Kutru : 40 - 60, 
M. bedeli: B. 12, T. 47928,—, G. teminat: 3594,60, İhale günü: 
3/8/1972 saat 8.00 de. 

Zirat Meslek Okulu Müdürlüğüne ait muhtelif boy ve kuturda 
3994 adet kavak (direk) 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gere
ğince kapalı zarf usulüyle satışları Defterdarlıkta yapılacaktır. 

Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Defterdarlıkta görü
lebilir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
İsteklilerin belirli gün ve saatte Komisyona müracaatları ilân 

olunur. 8795 / 4-1 

Simav Belediye Başkanlığından : 

Belediye Encümeninin 7/7/1972 tarih ve 660 - 661 sayılı kararları 
gereğince Belediyeye ait satışa çıkarılan arsalardan. 

1 — İzmir Caddesinde Işık Kahvesinin bitişiğindeki 38,34 m 2 ar
sanın muhammen bedeli 82.431 lira olup geçici teminatı 6.182,50 liradır. 

2 — İzmir Caddesinde Abdullah Akşit vereselerinin arsalarının ar
ka kısmında 6,15 metre cepheli 14,27 m 2 arsanın muhammen bedeli 
59.220,50 lira olup geçici teminatı 4.442 liradır 

3 — Arsaların ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğin
ce kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 

4 — Kapalı zarf ile artırma ihale 28/7/1972 günü saat 14.00 ilâ 
14.15 de Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır. 

5 — Satışa çıkarılan arsalara ait şartname Belediye Fen İşle
rinde görülebilir. 

6 — Teklif mektuplarında postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

7 — Taliplilerin belirtilen gün ve saatte teklif mektuplarını En
cümen Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 8776/ 1-1 
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P T T Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 1 adet Üniversal Takım bileme tezgâhı 
satın alınacaktır. 

İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara 'da P T T Genel Müdürlü
ğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya istanbul 'da P T T Tesellüm ve 
Depo Müdürlüğünden 50,— T L . bedelle temin edilebilir. 

Tekli f lerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların 
şartnamelerini idareden almış olması şarttır. 

Teklif ler en geç 25/9/1072 günü saat 15.00 (e kadar P T T Genel 
Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta i le gönde
rilecektir. 

B u tarihten sonra gönderilen teklif ler nazarı it ibare alınmaz. 
8625 / 2-4 

Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Elbiselik kumaş) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarında 
k i gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsa f ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir, istekl i ler in kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektup

larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cins i : Hakî er haric i elbiselik kumaş, Miktarı : 100.000 Metre, 
M . Bedeli : 5.2O0.O0O,— TL., G. temeinatı : 169.750,— TL. , İhale günü ve 
saa t i : 7 Ağustos 1972 Pazartesi günü saat 11.30 da 
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Altındağ 2 nci Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1971/648 
K. No : 1971/842 
Zina suçundan sanık Akdağmadeni Kazası Kavakalanı Köyü hane 

6 da nüfusa kayıtlı olup 15/6/1971 tarihinde Ankara 'da Siteler Önder 
Mahallesi Taşocakları 850 numarada ikamet eden Mehmet kızı 1943 
doğumlu ve Medine'den olma Ayişe Sarıkaya hakkında Mahkememizde 
yapılan açık yargılama sonunda : 

Sanığın suçu sabit olduğundan T. C. K. nun 441/1 - 2, nc i maddeleri 
gereğince 6 ay hapis cezası ile mahkûmiyetine, 16/12/1971 tarihinde 
karar verilmiş isede, hükmün adı geçene adreslerinde bulunmadığından 
tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu 
maddeleri gereğince ilânen yapılmasına, aynı kanunun 31 inci maddesi 
gereğince Resmî Gazete ile neşrine ve bu ilânın neşrini müteakip 15 gün 
sonra tebligat yapılmış sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ 
olunur. 8572 

Köy 'İşleri Bakanlığı Y. ıS. E . (Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünden : E R Z U R U M ! 

Aşağıda yazılı köyyolu stablize kaplama işi 2490 sayılı Kanunun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksilemeye konulmuştur. 
Keşif Muvakkat 

Ih İnşaatın adı 

E r z u r u m 
Er zu rum 
Kara 
K a r a 
K a r s 
K a r s 
Ağrı 

Pasinler - Bayrak lar Grp. köyyolu 
Merkez - Aşkale - Pasinler Grp. köyyolu 
Arpaçay -K.tepe - D.köyü Grp. köyyolu 
Çıldır - Y.su - Taşdeğirmen Grp. köyyolu 
ISusuz - Ayvacık ve İğdır Oba Grp. köyyolu 
Ardahan - Aş.kurt - Yk .kur t Grp. köyyolu 
Patnos - S. dibek ve Eleşkirt E . kom. Grp. K. yolu 514.855,20' 

bedeli 
L i r a K r . 

512.208,20ı 
487.343,20 
411.060,r-
325.312,—« 
225.911,20 
234.409,60 

Banka referans 
mektubu 

teminatı 
L i r a Kr< 

Eksi l tme 
tarihi 

40.977,—-' 
38.988,—• 
32.884,80 
26.025,—> 
18.073,-H 
18 753,-^ 
41.188,42 

24.239,-H 
23.244,-^ 
20.192,40 
16.762,25 
12.546,—! 
12.971,—i 
24.344,21 

(8/8/1972 
8/8/1972 
4/8/1972 
5/8/1972 
7/8/1972 
7/8/1972 
4/8/1972 

.Saati 

11.00 
16.00 
16.001 
11.00 
11.00 
16.00 
11.00 

Müracaat 
son günü 

6/8/1972 
5/8/1972 
1/8/1972 
2/8/1972 
4/8/1972 
4/8/1972 
1/8/1972! 

2 —< Eks i l tme hizalarında yazılı tarihlerde Y S E . 13. Bölge Müdürlüğü Eksi l tme Komisyonunca yapılacaktır. 
3 —> B u işler için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar, YISE. Genel Müdürlüğünde Köyyolları Daires i Başkanlığında YıSSE. 13. Bölge Müdür

lüğü ve bağlı olduğu l l ' i n Y S E . Müdürlüğünde görülebilir. 
4 —' Eksi ltmeye girebilmek için, istekli lerin : 
a) Geçici teminat mektubu veya makbuzunu, 
b) 1971 yılı ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) İsteklilerin müracaat dilekçelerinde, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (En az girecekleri ihalenin keşif bedeli kadar) (C) grubu 

müteahhitlik karnesini, ve keşif bedeli kadar aynı işi yaptığına dair iş bitirme belgesini, plan teçhizat beyannamesini (Bir yükleyici, altı kam
yon) banka referansını ve teçhizat beyannamesini noterden tasdikl i o larak ekleyerek, müracaat son günü ımesai saati sonuna kadar Dairemize 
vererek yeterlik belgesi almaları, 

5 —- is tekl i ler in tekl i f mektuplarını ihale saatinden, bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzım
dır. 

Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracatın kabul edilmeyeceği ilân olunur. 8596 / 4-1 

Sındırgı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

% 7,5 
Parti M. bedeli Teminat Istihs. 

Deposu Adedi Cins ve Nev'i Adet M 3 . Dm 3. Lira Kr. Lira Kr. yılı 

Kocadüz 2 I. S. N. B. Q. torn. 160 106 083 560 4500 1972 
» 6 II. S. N. B. C. torn. 1226 411 415 445 13800 » 

» 25 III. S. N. B. C. torn. 8891 2397 320 350 62200 » 

» 2 III. S. Ks. B. g. torn. 405 66 833 260 1300 » 

35 Y E K U N 10682 2981 651 81800 

1 — Yukarıda icmalen gösterilen 35 parti orman emvali şartnamesinde belirtildiği üzere muhammen bedel üzerinden % 25 i peşin ba
kiyesi üç ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığı açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Arttırma 24/7/1972 Pazartesi günü saat 14.00 de Sındırgı İşletme Merkezinde yapılacaktır. 
3 — Satışla ilgili bütün vergi, resim ve karar pulu alıcıya aittir. 
4 — Satışa ait ilân, şartname Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir, İzmir, Bursa Orman Başmüdürlüğü ile mücavir işletme müdürlükle

rinde görülebilir. 
5 — İsteklilerin beilrli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları. 8349 / 1-1 
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Erz incan Millî Eğitim Müdürlüğünden : 

İlimiz Eğitim Araçları Merkezinin ihtiyacı olan 22.333,16 l i r a keşif 
bedelli garaj 2490 sayılı Yasanın 41 inci maddesi gereğince açık eksiltme 
suretiyle ihale edilecektir. 

Geçici teminatı : 1.675 l i r a olup; 

İhale 4/8/1972 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 10.00 da Eğitim 
Araçları Merkez Başkanlığında toplanacak komisyon huzurunda ya
pılacaktır. 

Tal ipl i ler in ihale saatinde teminat makbuzu ve Bayındırlık Mü
dürlüğünden alacakları yeterlik belgesiyle birlikte müracaat etmeleri 
gereklidir. 

Daha fazla malûmat almak isteyenlerin mesai saatlerinde Mü
dürlüğümüze müracaatları ilân olunur. 8527 / 1-1 

Karaman İplik ve Pamuk Mensucat T. A . Ş. Müdürlüğünden : 

(Fabrikamızda bulunan 15 ton temiz üstüpü, 4 ton hav, 120 ton telef, 
6 ton ıskarta iplik, 1 ton naylon torba, 3 ton kanaviçe 107 adet nort-
hrop t ip i dokuma tezgahı ve muhtelif kalem ihtiyaç fazlası malzeme 
27/7/1972 Perşembe günü saat 10.00 da Fabrikamızda yapılacak açık 
pazarlıkla satışta satılacaktır. 

B u satışa ait şartname Fabrikamız Ticaret Şefliğinden temin edi
lebilir. 

Fabrikamız satışı yapıp yapmamakta veya dilediği şekilde yapmakta 
serbestir. 8591 / 1-1 

Anka ra E lek t r ik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden 
(E. G. O.) 

1 adet seyyar vinç satın alınacaktır 
1 — Müessesemiz ihtiyacı için 1 adet 30 - 35' ton kaldırma kapasiteli 

seyyar vinç teklif a lma usulü ile satın alınacaktır. 
2 — B u işe ait teknik ve idarî şartname Müessesemiz Dış Ticaret 

İşleri Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz olarak alınabilir. 
3 —• İlgililerin şartnameye göre hazırlayacakları tekli f lerini en geç 

31/8/1972 günü saat 17.30 a kadar Müessesemizde olacak şekilde gön
dermeleri veya Müessesemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne tesl im etmeleri 
şarttır. 

4 — B u iş için gerekli döviz Müessesemizce sağlanacaktır. 
5 — Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6 —• Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 8566 / 1-1 
e 

Çorum Valüiğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin : 
1 —• Çorum Merkez. Beslenme Deposu inşaatı yapım işi 2490 sayılı 

Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltemeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli : (200.000,00) liradır. 
3 — Eksi l tme Çorum'da Bayındırlık Müdürlüğü Odasında, İl İhale 

Komisyonunca 5/8/1972 Cumartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdür

lüğünde görülebilir. 
5 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin : 
A ) (11.250,00) liralık geçici teminatını, 
B ) 1972 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle bir l ikte verecekleri (Eksi l tme Şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildi
risini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları C grubundan keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini veya bu iş 
niteliğinde keşif bedeli kadar iş yaptıklarına dair iş bitirme belgesini 
ibraz etmek suretiyle, Vilâyet Belge Komisyonundan alacakları yeterlik 
belgesini tekli f mektuplariyle birl ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 —' İstekliler tekli f mektuplarmı 5/8/1972 Cumartesi günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterl ik belgesi alınması için son müracaat tar ihi 1/8/1972 Salı 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki v ak i gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8026/1-1 

P. T. T. Genel Müdürlüğünden : 

1 — 644.335,75 T L . keşif bedelli Refahiye P. T. T. Binası inşaatı 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı : 29.523,43 TL . dır. 
2 — Eksi l tme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Baş

kanlığında ve Sivas P.T.T. Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksi l tme 7/8/1972 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdürlük 

Eksi l tme Kurulunca yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin 1/8/1972 Salı günü saat 17.30 a kadar eksiltme 

şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe baş 
vurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. Postada vak i gecikmeler 
kabul edilmiyecektir. 

5 —> Tal ipler in bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı 
günü saatd 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek 
üzere, Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dileğine ihale 
etmekte serbesttir. 8563/2-1 • 

Türkeli Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından davalı Kaya 
başı Köyünden Mustafa oğlu 1938 doğumlu K a m i l Altuntaş aleyhine 
açılan tazminat davasının duruşması sırasında : 

Davalı K a m i l Altuntaş'm adresi meçhul olduğundan ilânen da
vetiye çıkarılmasına karar verilmiştir. Davalı Kami l Altuntaş'm duruş
manın bırakıldığı 12/10/1972 Perşembe günü saat 9.00 da Türkeli As 
liye H u k u k Hâkimlğinide hazır bulunması veya kendisini bir veküle 
temsil ettirmesi, hususu, davetiye yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 8569 

• 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 6 nc i 

Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Konya - Ilgın Lisesi eski binası ve 12 derslik ek pavyon kalor i 
fer tesisatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (300.897,00) liradır. 
3 — Eks i l tme Konya'da Yapı işleri 6 nci Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunda 4/8/1972 Cuma günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görü

lebilir. 
5 — Eksi l tmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) (15.785,88) liralık geçici teminatını, 
B ) 1972 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (Eksi l tme şartna

mesinde belirtilen .ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat be
yannamesini, sermaye ve kredi imkanlarını bildiren malî durum bildir is i
ni , teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık 
Bakanlığımdan almış oldukları (H) grubundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin as imi 
ibraz suretiyle Yapı İşleri 6 nc i Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgesini tekl i f mektupları i le birl ikte zar fa koymala
rı lâzımdır. 

6 — İstekliler tekl i f mektuplarmı 4/8/1972 Cuma günü saat 15.00 
e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 —• Yeterl ik belgesi alınması için son müracaat tar ihi 2/8/1972 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgraf la müracaatlar ve postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 
Keyf iyet ilân olunur. 8597/4-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. den : 

25 adet dane mahsullerde rutubet ölçme cihazı dahilden veya i thal 
yolu ile satın alınacaktır. 

İlgililerin Genel Müdürlüğümüzle istanbul Büromuzdan 25,— T L . 
bedelle verilecek şartnameye göre hazırlıyacakları tekli f leri 9/8/1972 
günü saat 17.30 a kadar Genel Müdürlüğümüzde bulundurmaları ilân 
olunur. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. 
2490 sayılı Kanuna tabi olmayan Şirketimiz malı, kısmen veya t a 

mamen alıp a lmamakta veya dilediğinden a lmakta serbesttir. 
S 6 5 5 / l r l 
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P. T. T. Genel Müdürlüğünden : 

1 — 644.335,75 TL . keşif bedelli Yeşilhisar P. T. T. binası inşaatı 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı : 2,9.523,43 liradır. 

2 — Eksi l tme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Baş
kanlığında ve A n k a r a P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 

3 — Eksi l tme, 7/8/1972 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Mü
dürlük Eks i l tme Kurulunca yapılacaktır. 

4 —• İsteklilerin 1/8/1972 Salı günü saat 17.30 a kadar eksiltme 
şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe 
baş vurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. Postada vak i ge
cikmeler kabul edilmiyecektir. 

5 — Taliplerin bu işe ai t teklif mektuplarını, eksiltmenin 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. 8517/2-1 

1 — 644.335,75 TL . keşif bedelli Adilcevaz P. T. T. binası inşaatı 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı : 29.523,43 liradır. 

2 —• Eksi l tme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi 
Başkanlığında ve Van P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 

3 — Eksi l tme 7/8/1972 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdürlük 
Eksi l tme Kurulunca yapılacaktır. 

4 —• İsteklilerin 1/8/1972 Salı günü saat 17.30 a kadar eksiltme şart
namesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe baş vu
rarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

5 — Taliplerin bu işe ait tekli f mektuplarını, eksiltmenin yapı
lacağı günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdii 
edilmek üzere, Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerek
mektedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale 
etmekte serbesttir. 8518 / 2-1 

• 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 5 inci 

Bölge Müdürlüğünden A n k a r a : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

İli : Kütahya, İlçesi : Tavşanlı, Köyü veya Mevkii : Alabarda, 
Madenin cinsi : Manyasit, Ruhsatnamesinin tarihi : 3/10/1961, Numa
rası : 41/694 

Hudutları : 
Kuzeyi: Madanlar Mahallesi Camiinden Alabarda Köyü Camiine 

doğru hat. 
Doğusu veya Güneyi : Alabarda Köyü Camiinden Doğanlar Köyü 

Camiine doğru hat. 
Batısı : Doğanlar Köyü Camiinden hudut başlangıcı olan Ma

danlar Mahallesi Camiine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Manyasit 

madeni için Sadık Pulat uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatna
mesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihden iti
baren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyle 
meleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukuu bulacak 
itirazların kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci 
maddesi gereğince ilân olunur. 

8253 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli 316.699,— TL. , geçici teminatı 16.417,96 T L . olan 
72 - 2538 - 1 dosya numaralı, ,167 kalem, muhtelif yağ keçelerinin imal 
ettirilerek satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eks i l tmes i 11 Ağustos 1972 Cuma günü saat 16.00 da Ankara 'da 
iKarayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartna
mesi aynı yerden dilekçe ile 20.— T L . bedelle alınabilir. İstekliler 1972 
yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesini, geçici te
minat mektup veya makbuzunu, teknik şartnamede belirti len belgeleri 
ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek diş zarf içine koymak 
şartiyle hazıılıyacakları tekl i f mektuplarım, eksiltmeyi açma saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ve
receklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 

8510 / 4-1 

P T T Genel Müdürlüğünden : 

1) 644.335,75 T L . keşif bedelli Yıldızeli P T T binası inşaatı işi 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çukarılmıştır. 

Geçici teminatı: 29.523,43 liradır. 
2) Eks i l tme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Daires i Baş

kanlığında ve Sivas P T T Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksi l tme 7/8/1972 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdür

lük Eksi l tme Kurulunca yapılacaktır. 
4) İsteklilerin 1/8/1972 Salı günü saat 17.30 a kadar eksiltme şart

namesinin 12 nc i maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe baş
vurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. Postada vak i gecikmeler 
kabul edilmiyecektir. 

5) Tal ipler in bu işe ai t tekl i f mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı 
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. 8516 / 2-1 

—•—• 

D. B . Deniz Nakliyatı T. A . Ş. Yönetim Kuru lu Başkanlığından : 

Şirketimiz sermayesinin 500 (Beşyüz) mi lyon l i radan 750 (Yedi-
yüzelli) milyon l i raya çıkarılması için aşağıdaki gündemi görüşüp ka 
rara bağlamak üzere 28 Temmuz 1972 Cuma günü saat (14.00) de Fın
dıklı Mecl is i Mebuasan Caddesi 93/97 No. daki Merkez binamız özel salo
nunda fevkalade Umumi Heyet toplantısı yapılacaktır. 

Toplantı tarihinden en az (7) gün evvel Sayın Ortaklarımız Temsil
cilerinin bu sıfat ve selâhiyetlerini gösteren muvakkat ilmühaber ve se-
lâhiyetnamelerini Şirketimiz Yönetim Kuru lu Bürosuna tevdi muka
bilinde alacakları «Giriş kartı» ile birlikte toplantı gün ve saatinde yu
karıda sözü edilen mahalde bulunmaları r ica olunur. 

Gündem 
Teşekkül sermayesinin 500 (Beşyüz) milyon l iradan 750 (Yedi-

yüzelli) milyon T L . sına çıkarılması hakkında karar ittihazı. 
8525/1-1 

1 — A n k a r a Hayvan Sağlığı Memurları Okulu Keson K u y u inşaatı 
işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli : (100.000.—) liradır. 
3 —• Eks i l tme Ankara 'da Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü E k 

siltme Komisyonunda 7/8/1972, Pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İşleri 5 inci Bölge 

Müdürlüğü Eks i l tme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin : 
A ) (6.250,—) liralık geçici teminatım, 
B ) 1972 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile bir l ikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) P lan , teçhizat beyannamesi, 
b) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten banka referansını, 
c) Teknik personel beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) E n az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer b ir işi başarmış 

ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi, dilekçelerine ekliyerek 
Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları ye
terlik belgelerini, tekli f mektupları ile bir l ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 —• İstekliler tekli f mektuplarmı 7/8/1972 Pazartesi günü saat 
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksi l tme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeter l ik belgesi alınması için son müracaat tarihi 2/8/1972 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgraf la müracaatlar ve postada vak i gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8559 / 4-1 
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Mersin Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Parti M i k t a r ı M. bedeli 
Bölgesi Deposu Emvalin cins ve nevi adedi Adet M^ TL. 

Çamalan Çamalan 3. S. N. B. Karaçam tomruk 7 799 281.067 400,— 
» » 3. S. N. B. Kızılcam tomruk 16 3.288 591.378 400,— 
» » 3. S. N. B. Ardıç tomruk 9 1.817 368.851 700,— 
» » 3. S. K. B. Karaçam tomruk 4 744 157.244 325,— 
» » 3. S. K. B. Kızılcam tomruk 8 2.505 305.668 325,— 
» » 3. S. K. B. Ardıç tomruk 5 1.754 228.847 450,— 
» » 2. S. Karaçam maden direk 1 913 54.603 325,— 
» » 2. S. Kızılcam maden direk 11 10.521 433.475 325,— 
» » 2. S. Kızılcam maden direk 1 718 51.356 250,— 
» » 2. S. Ardıç maden direk 10 6.989 368.252 700,— 
» » Karaçam sanayi odun 1 237 20.590 280,— 
» » Kızılcam sanayi odun 5 8.383 256.658 280 — 
» » Ardıç sanayi odun 1 587 42.169 300,— 

Ç. C. Dere Sebil 2. S. N. B. Karaçam tomruk 2 133 122.204 650,— 
» » » » 2. S. K. B. Karaçam tomruk 1 43 34.452 550,— 
» » » » 3. S. N. B. Karaçam tomruk 6 385 246.778 475 — 
» » » » 3. S. K. B. Karaçam tomruk 2 201 88.500 375,— 
» » » » 2. S. N. B. Sedir tomruk 1 31 12.727 750,— 
» » » » 3. S. N. B. Sedir tomruk 2 244 86.228 550,— 
» » » » 3. S. K. B. Sedir tomruk 1 74 20.469 400,— 
» » » » 3. S. K. B. Kızılcam tomruk 1 213 48.568 235,— 
» » » » 2. S. Kızılcam maden direk 1 446 33.416 225,— 

Namrun Çakıllı 2. S. N. B. Karaçam tomruk 1 30 18.548 650,— 
» » 3. S. N. B. Karaçam tomruk 1 55 16.889 475,— 
» » 2. S. N. B. Kızılcam tomruk 3 328 107.901 550,— 
» » 3. S. N. B. Kızılcam tomruk 8 1.802 403.099 400,— 
» » 2. S. N. B. Göknar tomruk 1 141 35.399 550,— 
» » 3. S. N. B. Göknar tomruk 2 448 99.185 450,— 
» » 3. S. K. B. Kızılcam tomruk 7 2.313 318.514 325,— 
» » 3. S. K. B. Göknar tomruk 1 163 21.339 350,— 
» » 2. S. Kızılcam maden direk 6 6.803 283.974 325,— 
» » 2. S. Göknar maden direk 1 1.040 49.120 325,— 

» Kızılcam sanayi odun 4 2.990 146.927 280,— 

131 57.138 5.354.395 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri üç ay vadeli olarak açık artırma suretiyle şartnamesi gereğince satışa çıkarılmış, Çam
alan Deposundaki emvallerin satışı 2/8/1972 Çarşamba günü saat 13.00 de Mersin'de İşletme Müdürlüğü satış salonunda, Sebil ve Çakıllı De
polarındaki emvalin satışı 3/8/1972 Perşembe günü saat 13.00 da Namrun'da Bölge Şefliği binasında yapılacaktır. 

2 — Sanayi odunlarına iştirak edeceklerden kapasite belgesi istenecek, belgeyi ibraz edemiyenler sanayi odunlarına iştirak edemiye-
ceklerdir. 

3 — Satışa ait şartname ve satış müfredat listesi Orman Genel Müdürlüğünde, Mersin Orman Başmüdürlüğünde, Adana, Antakya, 
Pozantı, Sivas Orman İşletme Müdürlükleriyle İşletmemizde, Mersin - Merkez, Çamalan, Ç. C. Dere, Namrun, Tarsus, İskenderun, Gaziantep, 
Kayseri Orman Bölge Şefliklerinde, Mersin, Çamhyayla, Yaylaçukuru Belediye Başkanlıklarında görülebilir. 

4 — Satışla ilgili vergiler alıcıya, ilân masrafları İşletmeye aittir. 
5 — Taliplilerin belli gün ve saatte teminat makbuzlariyle müracaatları ilân olunur. 8778 / 1-1 

T. B. M . Mecl is i Satın A l m a Komisyonu Başkanlığından : 

T. B. M . Mecl is i binası ve müştemilâtında yapılacak onarım ve tecrit 
işleri aşağıdaki şekilde kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

Keşif ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde Ankara 'da dairemiz 
İçmimarlık İşleri Müdürlüğünde, istanbul 'da Millî Saraylar Müdürlü
ğünde, görülebilir. İsteklilerin Bayındırlık Bakanlığı Ankara Yapı İşleri 6 
inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonuna en geç 1/8/1972 gününe 
kadar müracaat ederek alacakları iştirak belgesi ve eksiltme şartname
lerinde istenilen belgelerle birl ikte 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacak-
ları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

M . bedeli G. tem. 
İhalenin cinsi L i r a Krş. L i r a Krş. İhale gün ve Saat i 

1 - T. B. M . Meclisi binası ve 
müştemilâtında yapılması 
ve onarılmasında gerekli 
onarım işi 247.167,59 Iİ3.609,— 4/8/1972 Saat 15.00 

2 - T. B. M. Meclisi şeref g i 
riş merdivenleri ile diğer 
yerlerdeki mermer ve dilâ-
tasyonların tecritlerinin ya
pılması 04.355,95 5.968— 4/8/1972 Saat 16.00 

8408/4-2 

D Ü Z E L T M E 

15/7/1072 tar ih l i ve 14246 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı K a r a r a ilişkin teb
liğde, 

Gazete'nin 13 üncü sahifesinin bir inci sütunun bir inci satırında 
(thail) kelimesi ( i thal ) ; 

Aynı sütunun sondan ik inc i satırındaki (olanlar) kel imesi (olan
ların) şeklinde; 

14 üncü sahifenin bir inc i sütununun sondan 9 uncu satırındaki 
(yaptınlan) kelimesi (yatırılan) şeklinde; 

16 nci sahifenin 2> nc i sütununun 25 inci satırındaki (tahsis) ke l i 
mesi (talimat) şeklinde, 

Aynı sütunun 54 üncü satırındaki (muafiyette) kelimesi (muafi
yetten) şeklinde; 

17 nci sahifenin 2 nci sütununun 54 üncü satırındaki (idarelesine) 
(idarelerine) şeklinde; 

Aynı sütunun 57 nc i satırındaki (F i rma adresi) ( F i rma ve adresi) 
şeklinde; 

Düzeltilir. 
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Köy İşleri Bakanlığı Yol Su Elektr ik tşleri Genel Müdürlüğü K o n y a Y S E 7. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saat leri yazılı: 
I) Konya i l i Taşkent - Avşar îlt. - Döngelli Köyyolunda Döngelli Köprüsü, Afyon îli Sultandağ - Taşköprü Köyyolunda Taşköprü Köp

rüsü 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. 
K . bedeli G . teminatı E K S İ L T M E Son müracaat 

i l i Köprü adı Köprü tipi T L . T L . Tar ih i Günü Saati Tar ihi Günü 

1 — Konya Döngelli 
2 — Afyon Taşköprü 

2 x 15 m. B. Arme 455.000 
2 x 10 m. Kompozit 365.000 

21.950 
18.350 

1 _ 27/7/1972 
2 _ 28/7/1972 

Perşembe 
Cuma 

15.30 
15.30 

24/7/1972 
24/7/1972 

Pazartesi 
Pazartesi 

II) Afyon İli I. ve II. grup stabilize ihzar nakli ve figüresi işleri 5539 sayılı Kanunun 26. maddesi hükümlerine göre açık eksiltmeye 
çıkartılmıştır. 

K . bedeli G. teminatı B . müracaat E K S İ L T M E 
ilçesi Grup No. Yo lun adı T L . T L . son gunu Tar ih i Günü Saati 

Merkez 

Ihsaniye 

Sandıklı 

Sinanpaşa 

Merkez 

II 

II 

II 

II 

Göynük - Akkoyunlu - Kale 0 + 000 — 7 + 
000 
Kütahya D. Y. İlt. - Cumaîi - Karacaahmet 
İl Y. İlt. 0 + 000 — 9 + 000 
Ihsaniye - Beyköy 0 + 000 — 5 + 000 
İhsaniye - Murat lar - Yiğitpınarı - Kadımür-
sel 0 + 000 — 9 + 000 
Kütahya D. Y. İlt. - Hacıbeyli - Orhanlı -
Ağılbeyli - Döğer 0 + 000 — 3 + 750 
İlt. - Kızılca - Sorkun - Şeyhyahşi - Otluk 
0 + 000— 12 + 200 
Uşak D. Y. İlt. - Ayvalı - Çatkuyu 0 + 000 — 
11 + 000 
încehisar - Karaağaç - Alanyurt 3 + 900 — 
20 + 300 
Alanyurt K . Y . İlt. - Dağlat 0 + 000 — 9 + 
000 

712.456 32.250 22/7/1972 25/7/1972 Salı 15.30 

687.544 31.252 22/7/1972 26/7/1972 Çarşamba 15.30 

2 — Yukarıda köprü ve stabilize ihalesi hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde Y S E 7. Bölge Müdürlüğü Yo l ve Köprü Şefliği odasın
da Eksi l tme Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

3 — B u işler için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y S E İşleri Genel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyeti ve Köyyolları Dairesi Baş
kanlığında, Y S E 7. Bölge Müdürlüğü Yo l ve Köprü Şefliğinde, Afyon Y S E Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksi ltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1972 yılında ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi ile usulü dairesinde yazılı her iş için o 

işin hizasında gösterilen miktarda geçici teminat vermeleri, 
b) E n geç müracat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Konya Y S E 7. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri. An

cak; istekliler Bayındırlık Bakanlığı İnşaat, Tesisat ve Onarım İşleri ihalelerine İştirak Yönetmeliğinde yazılı esaslar dahilinde Bayındır
lık Bakanlığından almış oldukları (C) grubu müteahhitlik karnesi ile çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisi (Köprü inşaatlarında ana inşaat 
makinaları için betoniyer, vibratör, motopomp ve kompozit köprü için şahmerdan) (Yol inşaatlarında ana inşaat makina lan için en az 10 
adet kamyon, doldurucu sahibi veya kiraladıklarına dair belgelerini ihraz etmeleri, kira ile hariçten temin edilecek bu makinalar için keza 
ilân tarihinden sonra alınmış belge ibraz ederek beyanda bulunacaklardır.) Mali durumu bildirisi, teknik personel bildirisi, gerekiyorsa 
vekâletname, şirket sirküleri, taahhüt beyannamesi ve eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış banka referansını eksiksiz olarak 
bağlıyarak yeterlik belgeleri almak için tatil günleri hariç ihale tarihinden üç gün evvel «yukarıda belirtilen son gününe kadar» müracaat
ları şarttır. 

(Bütün dilekçe ekleri Köy İşleri Bakanlığı Y S E Genel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyeti ve Köyyolları Dairesi Başkanlığının örnek tip
lerine uygun olacaktır.) 

5 — İstekliler eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesinde makbuz mukabi l in
de Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

6 — Postada olacak gecikmelerden ve telgrafla olan müracaatlar kabul edilmez S351 /4-4 

Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığından : 

1. Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için 6246 sayılı Kanun ve bu 
kanuna istinaden çıkarılmış bulunan Bakanlar Ku ru lu Kararnamesi 
gereğince dış memleketlerden ithal yolu ile ekli listede cins ve mik
tarları yazılı kalem Tıbbî cihaz ve mazleme satın alınacaktır. 

2. B u işe ait idarî ve teknik şartnameler Millî Savunma Bakan
lığı Sağlık Dairesi Başkanlığında, istanbul, İzmir Levazım Amirl ikle
rinde, Washington, Londra, Bonne, Paris Türk Silâhlı Kuvvetler i Ate-
şeliklerinde görülebilir. 

3. Yu r t dışındaki firmaların resmen temsilcisi olduklarını (Ma
hall i Ticaret veya Sanayi Odaları ile Türk Konsolosluğunca Tastikli ) 
Belgeleri ile tevsik eden firmalara müracatalan halinde Millî Sa
vunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığından şartname verilir. Pos
ta ile şartname gonderilmez. Telgraf veya yazı ile yapılan isteklere 
cevap verilmez. 

4. Döviz M . S. B. Sağlık Daire Başkanlığınca temin edilecek ve 
ödeme gayrikabili rucu akreditifle yapılacaktır. 

5. Teklifler ve proforma faturalar Türkçe ve İngilizce olarak 
her kalem cihaz için ayrı ayrı F O B teslime göre hazırlanacaktır. Sa
tıcı firmalar 6 nüsha Türkçe ve 6 nüsha İngilizce olarak düzenleyecek
leri teklif mektuplarında idari şartnamede belirtilen hususlar mutlak 
şekilde cevaplandıracaklardır. 15 nüsha Türkçe ve 15 nüsha İngilizce 
olarak F O B teslime göre tanzim edilecek olan protorma faturalar 
idarî şartname ile teknik şartnamede istenildiği şekilde düzenlenecek
tir. B u hususlara riayet etmeyen firmaların vermiş olduğu teklifler 
değerlendirilmeden çıkarılacaktır. 

6. M . S. B . Sağlık Daire Başkanlığı Teklif leri kabul edip etme
mekte, miktarını dilediği nispette azaltıp çoğaltmakta veya hiç alma
makta serbestir. 

7. Teklif ler her kalem cihaz için ayrı ayrı zarflar içersinde F O B 
teslime göre hazırlanacak ve 2 E k i m 1972 günü saat en geç 11.00 de 
M . S. B . Sağ. D. Bşk. lığmda bulunacak şekilde gönderilecek veya 
makbuz mukabil inde elden teslim edilecektir. Gecikme ve yanlışlığa 
sebebiyet vermemek üzere teklifler Ateşeıiklere verilmeyecektir. 

8. Postada vaki gecikmeler ile b u tarihten sonra gelen teklif
ler kabul edilmez. 

8177/2-2 
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A n k a r a Akşam ve P r a t i k S a n a t O k u l u Müdürlüğünden : 

1 — Meslekî v e T e k n i k Öğre t im Okulları h i z m e t l e r i n d e kullanıl
m a k üzere 50 a d e t (B ıçak b i l e m e makinası i ç in ) özel e l e k t r i k m o t o r u 
2490 sayılı K a n u n hükümleri gereğince kapal ı z a r f l a e k s i l t m e s u r e t i y 
l e s a t m alınacaktır. 

2 — Satın alınacak özel e l e k t r i k motor lar ın ın m u h a m m e n b e d e l i 
(69.750,—) A l tmış d o k u z b i n y e d i yüz e l l i l i r a o l u p m u v a k k a t t e m i n a 
tı (4.737,50) Dör t b i n y e d i yüz o t u z y e d i l i r a e l l i kuruştur. 

3 — îha le 31 T e m m u z 1972 P a z a r t e s i günü saa t 15.30 d a A n k a r a 
Çankırı C a d d e s i N o : 45 d e k i Y ıba Çarşısı K a t : 4 de b u l u n a n O k u l 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 — B u i h a l e y e a i t şartname hergün m e s a i s a a t l e r i iç inde O k u l u 
m u z d a görülebi l ir . 

5 — T a l i p l e r i n b a n k a t e m i n a t mektuplar ı v e y a m u v a k k a t t e m i 
natlarını A n k a r a O k u l l a r Saymanl ığ ına yat ı rarak alacakları m a k b u z u 
ve 1972 yı l ı t a s d i k l i t i c a r e t odası b e l g e l e r i n i t e k l i f mektuplar ı i l e b i r 
l i k t e i h a l e d e n b i r saa t önce m a k b u z m u k a b i l i k o m i s y o n a v e r m e l e r i lâ
z ımdır . 

6 — P o s t a d a v a k i o l a c a k g e c i k m e l e r k a b u l e d i l m e z . 

7918 /4-4 

istanbul Kand i l l i Rasathanesi Müdürlüğünden 

1 — Kand i l l i Rasathanesi 100 tonluk B. A . su deposu inşaatı işi 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (49.936,25) liradır. 
3 — Eks i l tme istanbul - Üsküdar II Sayılı Okul lar Saymanlığı 

Binasında Kandi l l i Rasathanesi İhale Komisyonunca 3 Ağustos 1972 
Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrak Kandi l l i Rasathanesi Mü
dürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

'5 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin : 
A ) (3.745,26) liralık geçici teminatmı, 
B) 1972 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (Eksi l tme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesini, eksiltmeye çıkarılmış olan iş tutarının yarısı kadar bir 
işin kabulünü yaptırmış olduğuna dair iş bitirme belgesini ibraz suretiyle 
Vilâyet Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini tekli f mek
tupları ile birl ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 3 Ağustos 1972 Perşembe günü 
saat 14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 —' İsteklilerin yeterlik vesikası alabilmeleri için ihale ve tat i l 
günleri hariç 3 gün evvel Vilâyet Ehl iyet Vesikası Komisyonuna müra
caat etmeleri. Telgraf la müracaatlar ve postada gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8347/4-2 

Kayser i Y S E 9. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıdaki işler 2490 sayılı Kanunun 31 inc i maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

K. bedeli G. tem. Eks i l tme 
i l i ve işin adı T L . TL . tarihi , gün ve saaü 

a) Kırşehir Çiçekdağı Bo-
ğazevci - Şahinoğlu Gr . 
Köp. 

b) Nevşehir - M e r k e z - S u -
lusaray Köprüsü 

•579.000 29.910 31/7/1972 Pazartesi 11.00 

230.000 12.750 31/7/1972 Pazartesi 16.00 
2 — Eks i l tme hizalarında yazılı tarih, gün ve saatte Bölge Müdür

lüğümüzde yapılacaktır. 
3 — îhale dosyaları Y S E Genel Müdürlüğü Köyyolları Dairesi Baş

kanlığında, Bölge Müdürlüğümüzde ve ait olduğu i l in Y S E Müdürlü
ğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : a) istekl i ler in 1972 yılma ait t i 
caret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin hal i faaliyet belgesi ve her işin 
hizalarında yazılı teminatı vermeleri, b) E n geç müracaat tar ihi olan 
28/7/1972 Cuma günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Bölge 
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ve dilekçelerine Bayındırlık Bakan
lığından alınmış (B) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedelini i h 
tiva eden miktar larda müteahhitlik karnesi,, plan ve teçhizat, çalıştıra
bileceği makinaları gösterir taahhüt beyannameleri ile i lk ilân tar ihin
den sonra alınmış banka referansım eksiksiz olarak bağlayarak bu iş
ler için Bölge Müdürlüğümüzden yeterlik belgesi almaları (Her iş için 
ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır.) 

5 — İstekliler eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif 
mektuplarmı ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabi
linde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
8354/4-3 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
(Karabük 

Kapalı zarf usulü ile 65 kalem sıhhî tesisat ve kalorifer malzemesi 
satm alınacaktır. 

B u işe ait şartname; 
1 — Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdürlüğü 

İç Alımlar Servisinden, 
2 — istanbul'da, Karaköy Okçu Musa Caddesi Şair Eşref »Sokak 

No : 7 Beyaz Handaki Mümessilliğimizden, 
3 — Ankara 'da, Yenişehir Karanf i l Sokak No. 30/7 deki İrtibat 

Bürosu Şefliğimizden, 
bedelsiz olarak veril ir. 

Şartnamemiz esaslarına göre hazırlanacak kapalı zarf tekl i f mek
tuplarının en geç 1 Ağustos 1972 Salı günü saat 14.30 a kadar K a r a 
bük'te Genel Müdürlüğümüzde bulundurulması gerekmektedir. Postada 
geciken teklifler nazarı itibare alınmaz. 8463 /2-2 

Köy İşleri Bakanlığı Y S E . Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge Müdürlüğünden : 

—< Aşağıda gösterilen inşaat işleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Muvakkat 

İli İlçesi İşin adı 
Keşif bedeli 

L i r a K r . 

A n k a r a 

Bolu 

Çankaya 

Merkez 

Y d . Pr . Ambarı 

İd. binası İnşaatı 

2.820.024,32 

1.116.042,03 

Banka referansı 
L i r a K r . 

211.501,82 ~~ 

83.703,15 

teminatı 
L i r a K r . 

98.350,73 

47.231,26 

E k s i l t m e 
Tar ih, günü, saati 

2/8/1972 -16.00 
Çarşamba 

3/8/1972 - 16.00ı 
Perşembe 

Müracaatın 
son günü 

29/7/1972 

31/7/1972 

2 —ı Eksi l tme hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde İzmir Caddesindeki 5. Bölge Müdürlüğü binasında îhale Komisyonu marifetiyle ya
pılacaktır. 

3 — Her iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y S E . Müdürlüğü Yapım Fen Heyet i Müdürlüğünde, işin ait olduğu İlin Y S E . Müdür
lüğünde ve 5. Bölge Müdürlüğü Y o l İşleri Şefliğinde görülebilir. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1972 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin faaliyet belgesi ve her iş için hizalarında yazılı teminatı verme

leri , 
b) Engeç müracatm son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 5. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine Bayın

dırlık Bakanlığından alınmış (B) grubundan enaz yukarda yazılı keşif bedellerini iht iva eden miktar larda müteahhitlik karnesi, plan ve teçhizat, 
beyannamesi çalıştırabilecekleri makinaları gösterir, taahhüt beyannameleri Ue ilân tarihinden sonra alınmış banka referansını eksiksiz olarak 
bağlayarak bu işler için yeterlik belgesi almaları; (Her işin dilekçesine ayrı, ayrı belgeler bağlanacaktır.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabi l in
de Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. .41/4-2 
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Ankara Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce 295 adet pantolon, 295 adet şapka ve 590 adet göm
lek 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle d ik t i r i -
lecektir. 

1 —• Tahminî bedeli 32.450,— l i ra ve geçici teminat 2.433,75 liradır. 
2 —• Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İhalesi 31/7/1972 günü saat 15.30 da Encümen Salonunda ya

pılacaktır. 
4 — İstekliler tekli f mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen Kalemine verilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler nazara almmaz. 8284/4-4 

Belediyemizce 295 takım Resmî elbise ile 590 adet gömlek 2490 
sayılı Kanun gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle diktirilecektir. 

1 — Tahmini bedeli 50.150,—. lira ve geçici teminat 3.757,50 lira 
dır. 

2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İhalesi 31/7/1972 günü saat 15.40 da Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 
4 — İstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen kalemine verilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

8283 /4-4 

Belediyemizce 200 m 3 mezar tahtası 2490 sayılı Kanun gereğince 
kapalı zarf eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

1 — Tahmini bedeli 140.000,— lira ve geçici teminat 8.250,— lira
dır. 

2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İhalesi 31/7/1972 günü saat 15.20 de Encümen salonunda 

yapılacaktır. 
4 — İstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen kalemine verilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 

8282 /4-4ı 

Belediyemizce 30 m 3 taputluk tahta 2490 sayılı Kanun gereğince 
kapalı zarf eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

1 — Tahmini bedeli 36.000,— lira ve geçici teminatı 2.700,— lira
dır. 

2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İhalesi 31/7/1972 günü saat 15.10 da Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 
4 — İstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen Kalemine verilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 

8281 /4-4 

Belediyemizce 2400 çift çorap, 1200 adet kravat ve 1.200 adet 
beyaz gömlek 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. 

1 — Tahmini bedeli 71.350,— lira ve geçici teminat 4.817,50 lira
dır. 

2 — Numuneleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İhalesi 31/7/1972 günü saat 15.00 de Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 
4 — İstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen Kalemine verilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler nazara almmaz. 

8280/4-4 • 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4 üncü Böl

ge Müdürlüğünden : 

Ankara - Çankırı yolu Kim. 94 — 102 ve 109 + 200—111 arası alt 
temel ve temel malzemesi ihraç ve nakli işi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 1.056.257,— lira olup, geçici temi
natı 45.437,71 liradır. Eksiltme 29/7/1972 Cumartesi günü saat 11 de 
Bölgede yapılacaktır. Şartname Malzeme Amirliği ile istanbul Küçük-
yah'daki 1 inci Bölge Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltmeye iştirak 
için 27/7/1972 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Bölgeye ve
recekleri dilekçelerine bu işin ilk keşif bedelinin en az yarısı kadar 
aynı mahiyette iş yaptığına dair belge veya bu işin en az ilk keşif be

deli kadar A, B ve C grubu müteahhitlik karnesi, yapı araçları ile 
müteahhidin elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirileri, (Bu 
bildirilerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır.) Ticaret 
odası vesikası ve bir adet fotoğraf ekliyerek eksiltmeye iştirak bel
gesi alınması lâzımdır. (Müracaatta umumî evrak kaydı muteberdir.) 
Taliplerin 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre hazırlıyacakları 
kapalı teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Baş 
kanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

8269 /4-4 • 
A n k a r a Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Aşağıda, cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya

zılı (Üç) 'kalem (Yiyecek) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i 

Tahminî 
fiyatı 

L i r a K r . 
Miktarı 

K g . 
M . bedeli 
L i r a K r . 

Geçici 
teminatı 
L i r a K r . 

İ H A L E 
Günü Saat i 

Barbunya kuru 
fasulye 5,50 100.000 550.000,— 26.750,— 

7 Ağustos 1972 
Pazartesi 11.00 

Kuru fasulye ya
rısı 
Kuru fasulye ta
mamı 

5 — 

5 — 

140.000 700.000,— 

280.000 1.400.000,— 

31.750-

65.750,,-

7 Ağustos 1972 
Pazartesi 15.30 

Kuru fasulye ya
rısı 
Kuru fasulye ta
mamı 

5,— 

5 — 

88.000 

176.000 

440.000,— 

880.000,— 

21.350,-

38.950,— 

7 Ağustos 1972 
Pazartesi 15.30 

Kuru fasulye ya
rısı 
Kuru fasulye ta
mamı 

5,— 

5,— 

48.000 

96.000 

240.000 — 

480.000,— 

13.260,— 

22.950,— 

7 Ağustos 1972 
Pazartesi 15.30 

Tüm kuru fasul
ye tamamı 5,— 552,000 2.760.000,— 96.550-

7 Ağustos 1972 
Pazartesi 15.30 

Dermason kuru 
fasulye 5,50 30.000 165.000,— 9.500,-

7 Ağustos 1972 
Pazartesi 15.30 

8148 /4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Yakacak) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Tahminî Geçici 
fiyatı Miktarı M . bedeli teminatı İ H A L E 

C i n s i Kuruş Ton L i r a K r . L i r a K r . Günü Saat i 

Karışık tutuştur- 3 Ağustos 1972 
malık odun 40 2.312 924.800,— 40.742,— Perşembe 11.00 
Karışık tutuştur-
mahk odun yansı 40 1.156 462.400,— 22.250,— 

Odun 40 200 80.000,— 5.250,— 3 Ağustos 1972 
Odun 40 400 160.000,— 9.500,— Perşembe 15.30 
Odun 40 100 40.000,— 3.000,— 

Odunun tamamı 40 700 280.000,— 14.950,— 
8149 /4-2 

A n k a r a Mamak Ortaokulu Müdürlüğündn : 

A n k a r a Mamak Ortaokulu Müdürlüğünün 39.105,66 l i r a keşif be
delli ihata duvarları basketbol yeri ve potası yapılacaktır. Şartname 
Okul Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde parasız olarak görülebilir. 

Eksi l tme kapalı zarf usulü ile 2/8/1972 Çarşamba günü saat 10.00 da 
Okul Komisyon Odasında yapılacaktır. Geçici teminatı : 2.932,92 l ira, ta
lipler 1972 yılı ticaret odası vesikasiyle aynı yıla ait yeterlik belgele
r in i iht iva eden kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
komisyona tevdi etmeleri duyurulur. 8504 / 4-2 
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Ankara Levazım Amirliği 2 No. İn Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatı yazılı 
(Bir) kalem (Sb. iskarpini) kapalı zarfla eksiltmesi hizasındaki gün 
ve saatte Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
istekl i ler in kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Kışlık subay iskarpini, Miktarı: 37.50O çift, M . bedeli : 
3.562.500 TL . , G. teminatı : 120.625 TL. , ihale günü : 1 Ağustos 1972 
Sah, iha le s a a t i : 11.30 

8358/4-3 • 
Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatı yazılı 

(Bir) kalem (Su klorlama cihazı) kapalı zarf la eksiltmesi hizasındaki 
gün ve saatte Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir, istekl i ler in kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 'Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i : Su klor lama cihazı, Miktarı : 10 adet, M . bedeli : 100.000 TL., 
G. teminatı: 6.250 TL., ihale günü : 31 Temmuz 1972 Pazartesi, ihale 
saati : 11.00 

8360 /4-3 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatı yazılı 
(Bir) kalem (Plastik bidon) kapalı zarf la eksiltmesi hizasındaki gün 
ve saatte Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
istekl i ler in kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i : P last ik asit bidonu, Miktarı : 2.500 adet, M . bedeli : 50.000 
TL., G. teminatı: 3.750 TL., İhale günü : 31 Temmuz 1972 Pazartesi, 
İhale saati : 11.30 8350 /4-3 

* 
Kırıkkale Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz motorlu vasıtlarına muhtelif ebatta 56 adet dış ve 
iç lastik alınacaktır. 

2 — 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3 — Alınacak lastiklerin muhammen bedeli 58.8001 TL . olup, geçici 
teminatı % 7,5 hesabı ile 4.410 TL. dır. 

4 — İhale 10/8/1972 Perşembe günü saat 15.00 de Belediye Encü
meni huzurunda yapılacaktır. 

5 — Buna ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye 
Garaj Amirliğinde görülebilir. 

6 — Telgrafla müracaat kabul edilmez. Postada vaki gecikmeler 
nazarı itibare alınmaz. 8594 / 4-2 

• 
Mersin Topraksu II nci Bölge Müdürlüğünden : 

361.399,40 TL. keşif bedelli İçel - Mut - Yalnızcabağ Köyü II nci 
tısım sulama tesisi projesi 25/7/1972 Salı günü saat 11.00 de ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale Mü
dürlüğümüz Merkez Ekibi Başmühendisliğinde kurulu komisyonda 
yapılacaktır. Keşif cetvelleri ve projeler adıgeçen Başmühendislikte 
görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin 18.206,— TL. lık teminat ver
mesi ve 2490 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yazılı nite
likleri haiz olması, 1972 yılı ticaret odasında kayıtlı bulunması ve 
22/7/1972 günü mesai saati sonuna kadar Müdürlüğümüze verecekleri 
dilekçeye teknik personel bildirisini ekliyerek ihaleye iştirak belgesi 
alması lâzımdır. İsteklilerin ihale saatmdan bir saat önce aranılan bel
geleri ihtiva eden teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına mak
buz mukabilinde vermeleri ve postada vukuu bulacak gecikmelerin 
kabul edilmeyeceği ilân olunur. 

8154 /4-4 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Şehrin muhtelif semtlerinde yapılacak boru hendek hafri
yatı ve boru çıkarılma işi aşağıda yazılı tarihlerde ve karşılarında gös
terilen tarihlerde ayrı ayrı ihale edilecektir. 

2 — Keşif bedeli, teminatı, ihale gün ve saati aşağıda gösteril
miştir. 

3 — İhaleler Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım 
Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 — İhale ile ilgili dosya ve şartnameleri, İdaremiz İnşaat Baş 
Mühendisliğinde görülür. 

5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
tamamen serbesttir. 

K. bedeli Teminatı 
İşin cins ve yeri Lira Kr. Lira Kr. İhale tarihi - saati İhale. Şek. 

1. Saimekadın Klor 
evi altındaki bo
ruların çıkarılma-
işi 19.747,22 1.481,— 27/7/1972 15.00 Açık-Ekslt. 

2. Çıkrıkçılar,Keçi-
öreıı, Cebeci, Kar
şıyaka boru hen. 
hafri. 21.166,70 1.587,— 28/7/1972 15.00 Açık-Ekslt. 

8469 /3-2 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatı yazılı 
(Bir) kalem (Ranza) kapalı zarf la eksiltmesi hizasındaki gün ve saatte 
Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde 
Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 
kanunî şekilde hazırlayacakları tekli mmektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, 
postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Çelik malzeme ranza, Miktarı: 50 Tk., M . bedeli : 75.O0O 
TL., G. teminatı 5.000 TL. , İhale günü : 28 Temmuz 1972 Cuma, Saat i : 
11.00 7989/4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı, ihale gün ve saatleri yazılı 
1 kalem 5 galonluk benzin çanta bidonları müteahhit namı hesabına açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Evsaf, şartnamesi ve numunesi Ko
misyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, istekl i ler in belli 
gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. Tamamı bir istekliye ihale edi
lebileceği gibi 4.000 adetlik partiler halinde de ihale edilebilir. 

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

5 galonluk benzin 28 Temmuz 1972 
çanta bidonu 12.000 1.045.560,— 45.120— Cuma, Saafc 10.00 
Partilere gireceklerin 4.000 384.520,— 17.692,— 

7988/4-4 

Konya - Ereğli Lisesi Müdürlüğünden : 

1972 malî yılından Lisemiz Binasında yaptırılacak olan 51.123.00 
(El l ibirbin yüzyirmiüç) l i ra keşif bedelli onarım inşaatı ve sıhhî tesisat 
onarım işi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Muvakkat 
teminatı 3.806,15 liradır. 

İhalesi 21 Temmuz 1972 Cuma günü saat 15.00 de Konya - Ereğli 
Lisesinde yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler 2490 sayılı Kanunun 
32 nei maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarının içine ka
nunî vesikalardan başka bu işin keşif bedeli kadar iş yaptığına dair mü
teahhitlik karnesini Konya Bayındırlık Müdürlüğüne ibraz ederek ora
dan alacakları iştirak belgesini ve 1972 yılı vizesini taşıyan ticaret oda
sı vesikasının zarfın içine koyması veya Komisyon Başkanlığına veri l 
mesi, lâzımdır. 

B u işe ait teklif mektuplarım iht iva eden kapalı zarfların postada 
gecikmesi kabul edilmez ve zarfların eksiltme günü saat 14.00 de kadar 
Komisyona vermeleri lâzımdır. 

İhale ile i l g i l i evraklar mesai saatlerinde L ise Müdürlüğünde görü
lebilir. 7949 / 4-4 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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Kanunlar                                                                                                                                            Sayfa 
 

1602  Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu         1 

 

1605  6785 Sayılı İmar Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun    9 

 

1606  Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun  

          Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanun    13 

 

1607  Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye 

          Kurulmasına Dair Kanun           13 

 

1608  Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün 

          Onaylanmasına Dair 29/8/1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanun     14 

 

1609  Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu        14 

 

Sınır Tespit Kararı 
 

İçişleri Bakanlığına Ait Sınır Tespit Kararları        16 

 

Atama Kararları 
 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları    16 

 

Yönetmelikler 

 
Polis Koleji Giriş Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 17 

 

Yayım ve Halkla İlişkiler Servisi Yönetmeliği        17 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci Maddesinin  

Sonuna Bir Fıkra Eklendiği Hakkında Yönetmelik        17 

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları 
 

Yüksek Seçim Kurulunun 163,165,197,206 ve 215 Sayılı Kararları      17 

 

Tebliğ 
 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Dair Tebliğ         20 

 

 

İlanlar                             20 

 

 

 

 


