
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 

Yönetim ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
başvurulur 

18 HAZİRAN 1975 

Ç A R Ş A M B A 
Sayı: 15269 

K A N U N L A R 

14/7/1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk 
Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli 
İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkındaki 
Kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Kanun No. 1908 Kabul Tarihi: 10/6/1975 

MADDE 1. — 14/7/1964 günlü ve 500 sayılı Kanunun birinci mad
desi ile ilişiği cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk Askerî 
Birlikleri personelinin aylıklarından emekli keseneği, Ordu Yardımlaşma 
Kurumu aidatı, gelir vergisi ve malî denge vergisi gibi kanunî kesintiler 
düşüldükten sonra artığı, her rütbeye, kıdeme ve kademeye göre ilişik 
cetvellerde gösterilen miktarlar seviyesine çıkarılır ve bu miktarlar hiç
bir kesintiye tâbi tutulmaksızın aynen ödenir. Bu Ödemenin şekli Millî 
Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte saptanır. Bunlar ayrıca yurt 
içindeki aylıklarını alamazlar. Kıbrıs'ta ödenecek miktardan başka istih
kakları transfer edilmez, Türkiye'de ödenir. 

İlişik cetvellerdeki personel aylıklarına (gösterge tablolarına) uygu
lanacak katsayı her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

Kıbrıs Türk Askerî Birliklerinde veya Türkiye Cumhuriyeti Yardım 
Heyeti'nde görevlendirilen ve Kıbrıs'ta bulunan; Genel Bütçeye dahil Dai
reler ile Katma Bütçeli İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Döner 
Sermayeli Kuruluşlar personeline de yukarıdaki fıkralarda yazılı usul ve 
esaslar çerçevesinde ve Türkiye'de almakta oldukları aylık veya ücretin 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre tekabül ettiği 

derece ve kademedeki askerî personel için bu Kanuna ilişik cetvellerde 
saptanan miktarlardaki aylık karşılığı ödeme yapılır. Bu ödemede, 11, 
12, 13, 14 ve 15 nci derecedeki Devlet Memurları için «Astsubay çavuş»un 
derece ve kademesi gibi işlem yapılır. Bunların, kadro ve görev yönün
den bağlı bulundukları kuruluşlarla olan ilgileri kesilmez. 

Birliklerin, yiyecek, giyecek, yakacak, donatım ve tedavi gibi sair 
her türlü giderlerinin tutarı ve satmalma işlerinin şekli ve ödeme biçim
leri ve birliklerde istihdam edilmek üzere mahallen temin edilecek sivü 
personele verilecek ücretler Millî Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca 
birlikte saptanarak Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. 

Bu maddenin kapsamına giren çeşitli konularm uygulanması ile i l 
gili hususlar, Millî Savunma, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkların
ca, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde bir
likte çıkarılacak bir yönetmelikte saptanır. 

MADDE 2. — 14/7/1964 gün ve 500 sayılı Kanuna aşağıdaki üç ge
çici madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 1 nci maddesine göre yapıla
cak ödemelerde 20/7/1974 tarihi esas alınır. Ancak, evvelce yapılan öde
meler mahsup edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 22/7/1964 tarihinde yürürlüğe giren 14/7/1964 
tarih ve 500 sayılı Kanunun 1 nci maddesi esaslarma göre astsubay baş
çavuşlara yapılmış ödemeler geri alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1974, 1975 mali yılında katsayı l'dir. 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

17/6/1975 

KD3RIS'A GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERÎ BİRLİĞİ MENSUPLARININ 
A Y L I K V E ÜCRETLERİNE AİT GÖSTERGE CETVELİ 

Rütbeler 

E K -1 SAYILI CETVEL 
Subaylar için gösterge tablosu 

Göstergeler (Türk Lirası) 

Orgeneral - Oramiral 15 140 
Korgeneral - Koramiral 13 460 
Tümgeneral - Tümamiral 11 780 
Tuğgeneral - Tuğamiral 10 800 
Albay 9 150 9 320 9 490 9 660 
Yarbay 7 570 7 910 8 240 8 580 8 920 9 250 
Kd . Binbaşı 6 930 7 060 7 200 7 330 7 470 7 570 7 670 7 770 
Binbaşı 6 390 6 490 6 590 6 690 6 790 6 930 7 060 7 200 7 330 
Kd . Yüzbaşı 5 720 5 850 5 990 6 120 6 260 6 420 6 490 6 560 6 660 
Yüzbaşı 5 250 5 350 5 450 5 550 5 650 5 750 5 890 6 020 6 160 
Kd. Üsteğmen 4 540 4 670 4 810 4 940 5 080 5 250 5 310 5 380 5 450 
Üsteğmen 4 240 4 300 4 370 4 440 4 510 4 540 4 670 4 810 4 940 
Teğmen 3 800 3 870 3 970 4 070 4 170 4 270 4 340 4 400 4 470 
Asteğmen 3 330 3 430 3 530 3 630 3 730 3 800 3 830 3 OTO 3 930 

T.C. 
Resmî Gazete 



E K - 2 SAYILI CETVEL 

Astsubaylıktan subaylığa geçenler için gösterge tablosu 

Rütbeler Göstergeler (Türk Lirası) 

Kd. Yüzbaşı 7 300 7 330 7 470 7 570 7 670 
Yüzbaşı 6 690 6 790 6 930 7 060 7 200 
Kd. Üsteğmen 6 120 6 260 6 420 6 490 6 560 6 660 
Üsteğmen 5 550 5 650 5 750 5 890 6 020 6 160 
Teğmen 4 940 5 080 5 250 5 310 5 380 5 450 

E K - 3 SAYILI CETVEL 
Astsubaylar için gösterge tablosu 

Rütbeler Göstergeler (Türk Lirası) 

Kd . Başçavuş 5 720 5 850 5 990 6 390 6 490 6 590 6 690 6 790 6 930 7 060 
Başçavuş 4 540 4 670 4 810 5 250 5 380 5 520 5 650 5 820 5 990 6 160 6 390 6 490 
Kd. Üstçavuş 4 240 4 300 4 370 4 440 4 510 4 540 4 670 4 810 4 940 5 080 5 250 5 310 
Üstçavuş 3 800 3 870 3 970 4 070 4 170 4 270 4 340 4 400 4 470 
Kd. Çavuş 3 330 3 430 3 530 3 630 3 730 3 800 3 830 3 870 3 930 
Çavuş 3 160 3 190 3 230 3 260 3 290 3 330 3 430 3 530 3 630 

E K - 4 SAYILI CETVEL 

Uzman jandarma çavuşlar için gösterge tablosu 
Rütbeler Göstergeler (Türk Lirası) 

Uz. J. III üncü Kademe Çvş. 4 540 4 670 4 810 4 940 5 080 5 250 5 310 5 380 5 450 
Uz. J. Kd. II nci Kademe Çvş. 4 240 4 300 4 370 4 440 4 510 4 540 4 670 4 810 4 940 
Uz. J. II nci Kademe Çvş. 3 800 3 870 3 970 4 070 4 170 4 270 4 340 4 400 4 470 
Uz. J. Kd. I ıncı Kademe Çvş. 3 330 3 430 3 530 3 630 3 730 3 800 3 830 3 870 3 930 
Uz. J. I inci Kademe Çvş. 3 160 3 190 3 230 3 260 3 290 3 330 3 430 3 530 3 630 
Uz. J. Kd. Çvş. 2 990 3 020 3 060 3 090 3 130 3 160 3 190 3 230 3 260 
Uz. J. Çvş. 2 820 2 860 2 890 2 920 2 960 2 990 3 020 3 060 3 090 

E K - 5 SAYILI CETVEL 
Erbaş ve erler ıçm gösterge tablosu 

Rütbeler Göstergeler (Türk Lirası) 

Çavuş 
Onbaşı 
Er 

440 
340 
240 

27/5/1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci 

ve (E) fıkralarının 
Kanun No. 1907 

Bayram ve Genel 
maddesinin (D) 

Kanun değiştirilmesine dair 
Kabul Tarihi: 10/6/1975 

Madde 1. — 27/5/1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkraları aşa 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — (D) - Şeker Bayramı; arefe günü saat 13.00'te başla 
mak üzere üçbuçuk gün. (E) - Kurban Bayramı; arefe günü saat 13.00'te 
başlamak üzere dörtbuçuk gün. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

17/6/1975 

Deniz Hukuku İle İlgili Yetki Kanunu 

Kanun No : 1909 Kabul tarihi: 12/6/1975 

MADDE 1. — Devletin egemenlik ve tasarrufuna tabı bulunan ka
rasuları ve dışındaki deniz alanlarında, Devletler Hukuku kurallarına 
göre devletin, tanzim ve tespit yetkilerine sahip bulunduğu Deniz Hu
kukuna ilişkin olup, maden ve petrol arama ve işletme ile su ürünleri 

konularında kanun hükmünde kararnameler ile düzenlemeler yapmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Karasuları ve dışındaki deniz alanlarında uygulan
mak üzere, 1 inci maddede yazılı konularda kanun hükmünde kararna
me çıkartma yetkisi; Maden, Petrol, Su Ürünleri, Karasuları ve Seyir 
ve Hidrografi kanunlarının aşağıda gösterilen maddelerini kapsar : 

a) 6309 sayılı Maden Kanununun 4 üncü ve 8 inci maddelerinin 
birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 41, 43, 46, 48, 54, 55, 61, 62, 82, 91, 92, 119, 126, 128 ve 129 uncu 
maddeleri; 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 1 inci maddesi ile 3 üncü mad
desinin 24 numaralı fıkrası ve 45 inci maddesinin birinci ve ikinci fık
raları; 

c) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 21 inci maddesi; 
d) 476 sayılı Karasuları Kanununun 1, 4, 6 ve 8 inci maddeleri; 
e) 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 1, 3 ve 

4 üncü maddeleri. 
MADDE 3. — Yukarıdaki kanunlarda yazılı ceza hükümleri sak

lıdır. 
MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna verilen yetki, bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıldır. 
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

17/6/1975 
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1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (R) 
İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No : 1910 Kabul tarihi : 12/6/1975 

MADDE 1. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine toplam olarak 
141 936 406 liralık ek ödenek verilmiştir. 

Hizmetin tertibi 

1 § * * S-a 
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930 

01 
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005 
940 

111 

03 
2 

002 
940 

1868 saydı 1975 Yılı Bütçe Kanunu île Bu Kanuna Bağlı (A) 
ve (E) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun 

Kanun No : 1911 Kabul tarihi : 12/6/1975 

MADDE 1. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununun 14 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 14. — Devlet Memurları Kanunu, Üniversite Personel Ka
nunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bunların öngördüğü 
tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin ve özel kanunları uyarınca öden
mesi gereken hâkim ve yargı ödeneklerinin gerektiıdiği harcamalar 
için, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî Transferler) programının 
(09 - Diğer Malî Transferler) alt programının (001 - Devlet Memurları 
Kanununun ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler karşılığı) faalivetin-
deki ödenekten, genel bütçeye dahil daire ve katma bütçeli idarelerin 
hizmet programlarında yer alan (110 - Aylıklar), (120 - Sözleşmeli per
sonel, yabancı uzmanlar ve yardımcıları ücretleri), (140 - Sosyal Yar
dımlar), (150 - Ek Çalışma Karşılıkları - Üniversitelerin gece öğretimi 
ile ilgili fazla çalışma ücreti ve konferans ücreti hariç), (160 - Tazmi
natlar ve Ödüller), (170 - Ödenekler) ile münhasıran er ve erbaş harç-
lıklarındaki artışları karşılamak üzere (190 - Diğer Personel Giderleri) 
harcama kalemlerine ve % 1 ek karşılıkları ile ilgili tertiplere yeteri 
kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu 
ödenek Maliye Bakanınca ihtiyaç nispetinde artırılabilir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan ve 
sadece belli amaçlarla Genel Bütçeden Hazine yardımı alan katma büt
çeli idareler için bu madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 2. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununun 26 nci madde
sine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir: 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde yer alan hizmet programla
rındaki tertiplerden (100 - Personel giderleri harcama kalemleri hariç) 

MADDE 2. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işa
retli cetvele (1605 sayılı Kanunla değiştirilen 6785 sayılı İmar Kanunu 
hükümlerine göre imar planı yapması gerekmeyen küçük belediyelere 
İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin 111-03-2-002-940 programındaki öde
nekten yardım yapılır) formülü eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

17/6/1975 

tasarrufu mümkün görülen ödenek miktarlarını aynı veya farklı prog
ramlar içinde mevcut (470 - Savunmanın Gerektirdiği Alım ve Giderler) 
harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 3. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa ekli (A) işaretli 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında, (950 - Borç Ödemeleri) Programı
nın (04 - Eski Yıllar Borçları) altprogramının (003 - Genel ve Katma 
Bütçeli dairelerin şahıslara, kamu iktisadî teşebbüslerine, belediyelere 
veya bunlara bağlı teşekküllere karşılıklı veya karşılıksız eski yıllar 
borçları, bu ödeneği ilgili dairelerin mevcut ve yeniden açılacak tertip
lerine aktarmak için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir.) faaliyetindeki (960 - Borç Ödemeleri) harcama kalemine 310 000 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — 1975 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi (R) for
mülünün (150-Ek Çalışma Karşılıkları) kısmının 1 inci paragrafındaki 
(bir aylık) kelimesi (iki aylık) olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5. — Cumhuriyet Senatosu 1975 yılı Bütçe Kanununun (R) 
formülüne, 150 - E K ÇALIŞMA KARŞILIKLARI: 

Normal mesai saatleri dışındaki çalışma özelliği dikkate alınarak 
mesai saatleri dışında görev yapmak durumunda bulunan Cumhuriyet 
Senatosunun 1 ilâ 15 inci derecelerde görev yapan personeline bir top
lantı yılındaki çalışmalarına karşılık olarak İki aylık maaş tutarını geç
memek kaydı ile Başkanlık Divanının tespit edeceği esaslara göre top
tan ödeme yapılır. Ancak; görevleri gereği devamlı fazla çalışma yap
mak zorunda olan personelin fazla çalışma ücretleri yönetmelik hü
kümlerine göre ödenir. 

İbaresi eklenmiştir. 

MADDE 6. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa ekli (A) işaretli 
cetvelde ilişik (1) ve (2) sayılı listede yazılı düzeltmeler yapılmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu' Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanları ve Maliye Bakanı yürütür. 

1 G / 6 / 1 9 7 5 

(1) Sayılı Cetvel 

(A) 
Maliye Bakanlığı 

A Ç I K L A M A 

Malî Transferler 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımları 

Ege Üniversitesine 
Malî Transferler 

İşlem 

Miktar 
Eklenen 

1 936 406~ 

1 936 406 

İmar ve İskân Bakanlığı 

Bölge Metropoliten alan, şehir imar planlarının yapılması ve beledi
yelere teknik yardımm yürütülmesi 140 000 000 

Belediyeler teknik hizmetleri 

tmar uygulamaları yapım projeleri 
Malî Transferler 140 000 000 

G E N E L TOPLAM 141 936 406 
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<1) SAYILI CETVEL 

1/3/1975 gün ve 15164 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununda yapılacak düzeltmeler 

Sayfa Satır Kodlar Açıklama (Yanlış) Açıklama (Doğru) 

3 8 (2. sütun) MİT MİİT 
10 A Cetveli Başbakanlık - daireler toplamı 620 129 713 Başbakanlık - daireler toplamı 620 124 713 
25 1 Alttan 101-02-1-003/140 Harcama kalemi 185 641 101-02-1-003/140 Harcama kalemi 135 641 
31 32 101-01-002 101-01-1-002 
32 47 lOHH-1-002-310 101-02-2-002-310 dan sonra ödenek türü 1 
46 14 Alttan 101-02-1-002/110 Harcama kalemi 835 105 101-02-1-002/110 Harcama kalemi 835 106 
47 8 Alttan 111-01-1-001/110 Harcama kalemi 5 825 960 111-01-1-001/11O Harcama kalemi 5 825 760 
64 5 101-02-1-007/590 Harcama kalemi 35 040 101-02-1-007/590 Harcama kalemi 35 000 
91 5 Kesim altına 1 yazılmış Ödenek türü altına 1 yazılacak 

101 111-03-2-001 111-03-2-002 
91 3 101-01-1-001/510 Harcama kalemi 40 000 101-01-1-001/510 Harcama kalemi 30 000 

112 18 111-03-1-001/220 Harcama kalemi 1 110 000 111-03-1-001/220 Harcama kalemi 1 100 ooo 
116 35 101-01-001 101-01-1-001 
117 16 101-01-006 101-01-1-006 
126 6 115-02-1-001/320 Harcama kalemi 1 650 000 115-02-1-001/320 Harcama kalemi 1 600 000 

129 17 930-01-3-018 Çukurova Üniversitesine 162 391 565 930-01-3-018 Çukurova Üniversitesine 183 113 445 
134 51 101-01-3-003 101-01-3-002 
135 19 101-01-3-001 101-01-3-O03 
148 41 115-04-3-001 115-O4-3-002 
149 20 115-04-3-001 115-04-3-003 
149 3 Alttan 115-04-3-001 115-04-3-004 
150 51 115-04-3-001 115-04-3-005 
151 33 115-04-3-001 115-04-3-006 
152 4 115-04-2-001 115-04-2-007 
152 10 115-04-3-001 115̂ 04-3-007 
157 23 101-02-1-002 Atatürk Üniversitesine 44 329 879 101-02-1-002 Atatürk Üniversitesine 42 829 879 
157 22 101-02-1 Ödenek türü 44 329 879 101-02-1- Ödenek türü 42 829 879 
157 15 Alttan 101-02-1-002/800 ve 810 Harcama 

kalemi 1 675 000 101-02-1-002/800 ve 810 Harcama kalemi 175 000 
158 40 101-02-2-001 101-02-1-003 
169 20 Alttan 184-12-1-001/160 Harcama kalemi 25 000 184-12-1-001/160 Harcama kalemi 25 200 
170 36 101-01-1-001 101-01-1-002 
180 9 Alttan 183-11-1-001/170 Harcama kalemi 1 528 000 183-11-1-001/170 Harcama kalemi 1 520 000 
188 20 101-02-1-001 101-02-1-004 
195 8 Faaliyet numarası yok 001 Olacak 
211 2 101-01 Altprogram toplamı 10 400 910 101-01 Altprogram toplamı 10 440 910 
215 25 2 250 000 2 750 000 
215 27 2 750 000 2 250 000 
222 6 Alttan 113-02 Altprogram toplamı 1617 438 000 113-02 Altprogram toplamı 1 468 642 000 
232 43 Ödenek türü hizasına rakam 

konulmamış 1 Rakamı konulacak 
254 37 115-03-001/360 Harcama kalemi 24 150 115-034-001/360 Harcama kalemi 24 000 
304 31 Alttan 101 Program toplamı 47 170 630 101 Program toplamı 77 160 630 
319 9 113-02- - - 113-03-2-O02 
423 4 Alttan 139-11-1-0O1/160 Harcama kalemi 1 466 000 139-11-1-001/160 Harcama kalemi 1 446 000 
449 14-15 Alttan 133-90-3-002/900 ve 950 Harcama 

kalemi 114 975 133-90-3-002/900 ve 950 Harcama kalemi 114 795 
457 25 141-11-1-001/110 Harcama kalemi 3 661 039 141-11-1-001/110 Harcama kalemi 3 561 039 
562 32 132 Program toplamı 11819 600 132 Program toplamı 11810 600 
576 29 184-12-1-001/14O Harcama kalemi 345 325 184-12-1-001/140 Harcama kalemi 345 235 
593 9 Alttan 101-01-1-003/140 Harcama kalemi 35 000 101-01-1-003/140 Harmaca kalemi 35 900 

(2) SAYILI CETVEL 
Millî Eğitim Bakanlığı 

237 sayılı Kanuna göre satm almacak taşıtlar 

Y a n l ı ş D o ğ r u 

Taşıt cetveli yok (Atatürk Üniversitesine ait) Adet C i n s i Diferansiyel Kullanüdığı yer 

1 Otobüs (en az 40 kişilik) 4x2 Atatürk Üniversitesi 
4 Renault Station 4x2 » » 
2 Pick - Up arazi hiz. için (6 kişilik 

P ick-Up üzerine yapılma) 4x4 » » 

Hacettepe Üniversitesi 
Y a a 1 ı ş D o ğ r u 

133-90-3-002-900 
133-90-3-002-950 
141-11-1-001-110 

114 975 
114 975 

3 661 039 

133-90-3-002-900 
133 - 90 - 3 - 002 - 950 
141-11-1-001-110 

114 795 
114 795 

3 561 039 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Y a n l ı ş D o ğ r u 

112-02-2-008 Muhtelif teçhizat alımları ve büyük onarımları 112-02-2-008 Muhtelif teçhizat ve kablo alımı ile tesisi 

Adet C i n s i Diferansiyel Kullanıldığı yer Adet C i n s i Diferansiyel kullanıldığı yer 

,8 Kamyon şasi kabin tam yüklü — Adana, Antalya,Diyar- 8 Kamyon şasi kabin tam yüklü 4x2 Adana, Antalya, Diyar-
ağırhğı en az (3 501) Kg. bakır, Erzurum, İzmir, en az (3 501) Kg . bakır, Erzurum, İzmir, 

Trabzon, Yeşilköy Trabzon, Yeşilköy 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Karan 
9/30, 9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42 ve 9/43 Esas Numaralı 

Dosyaları İncelemekle Görevli T.B.M.M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonlarının Görev Sürelerinin 

Uzatılmasına İlişkin 
Karar No: 366 

Çalışma süreleri sona ermiş bulunan, 9/30, 9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42 
ve 9/43 esas numaralı dosyaları incelemekle görevli T. B . M . M . Soruştur

ma Hazırlık Komisyonlarına, 4/6/1975 tarihinden itibaren, yeniden 30 ar 
günlük süre verilmesi T. B. M . M . Birleşik Toplantısının 4/6/1975 tarihli 
10 uncu Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

1/6/1975 

< ••• 
T. C. 

BAŞBAKANLIK Ankara, 9/6/1975 
Özlük ve Yazı İşleri Genel 

Müdürlüğü 
1/7-3583 

Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına 
Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim Bakanı Al i Nail i Erdem'in dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 

vekillik etmesini yüksek tasviplerine arzederim. 
S. DEMİREL 

Başbakan 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 9 Haziran 1975 

ANKLARA 

4-470 
Başbakanlığa 

İLGİ : 9 Haziran 1975 gün ve 1/7-3583 sayılı yazınız. 
Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 

vekillik etmesi uygundur. 

FAHRİ S. KORÜTÜRK 
Cumhurbaşkanı 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı 7/9994 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi uhdesindeki is
tanbul İli, Çatalca İlçesi sınırları dahilinde Yalıköy - Ihlamurdere mev
kiinde bulunan 1/7 sayılı Silis Kumu Taşocağı sahasının Maden Kanu
nu kapsamına alınması; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
18/4/1975 günlü ve 1/7-8362/16188 sayılı yazısı üzerine, 6309 sayılı 
Maden Kanununun 11/7/1963 günlü ve 271 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 15/5/1975 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

CUMHURBAŞKANI V. 
M. T. ARIBURUN 

Başbakan 

S. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. TÜRKES 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. ERBAKAN 

Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU 

Devlet Bakanı 
H. AKSAY 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. K- ERKOVAN G. KARACA İ. MÜFTÜOĞLU 

Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
F. MELEN O. ASİLTÜRK İ. S. ÇAĞLAYANCAL 

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Doç- Dr. Y. ERGEN EKON A. N. ERDEM F. ADAK 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
H- BAŞOL Dr. K- DEMİR O- ÖZTRAK 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışıma Bakanı 
Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE A. T. PAKSU 

Sanayi ve Tek- Bakanı En. ve Tab- Kay- Bakanı Turizm ve Tan.Bakanı 
A. DOĞRU S. KILIÇ L- TOKOĞLU 

İmar ve İskân Bakanı Köy işleri Bakanı Orman Bakanı 
N. OK V. POYRAZ T. KAPANLI 

Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. S. EREK R. DANIŞMAN A. M- ABLUM 
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Karar No : 49 

Göynük İlce Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 7/2/1975 günlü. 
1975/14 sayılı yazıda; 28/6/1974 tarihinde göreve başlayan İlçe Seçim 
Kurulu Başkanının bugüne kadar yaptığı işlerin üç oturumda toplandı
ğının, ekli (Örnek: 104) sayılı harcama çizelgesinde üç gündelik tahak
kuk ettirilerek Kurulumuz Başkanlığının takdirine arzolunduğunun bil
dirilmesi üzerine, 16/2/1975 günlü, 1113 sayılı yazımızla harcama çizel
gesinde gösterilen 3 günlük çalışmanın hangi seçim faaliyetleri için ya
pıldığı hakkında açıklayıcı bilgi verilmesi, bu günlere ait günlük ça
lışma tutanaklarının da incelenmek üzere gönderilmesi istenilerek bu 
incelemenin sonucuna göre ödenek gönderilmesi olanağı üzerinde duru
lacağı bildirilmiş ve bu kez çalışma tutanakları gönderilmiş olmakla, 
yazılar, ekleri ve çalışma tutanakları incelendi; gereği görüşüldü: 

1 — Göynük İlçe Seçim Kurulu Başkanı bu yerde 28/6/1974 tari
hinde göreve başlamış ve 7/2/1975 gününe kadar yaptığı işleri üç otu
rumda toplayarak bu üç oturum için üç gündelik tahakkuk ettirmiştir. 

Adı gecen Başkanlığın 21/2/1975 günlü, 1975/38 Mh. sayılı yazısı 
ile gönderilen tutanak defterinde sözü edilen üç oturumun 2, 17 ve 20 
Ocak 1975 günlerinde yapıldığı görülmüş ve bu oturumlara ait günlük 
çalışma tutanakları birer birer incelenmiştir. 

A) 2 Ocak 1975 günlü birinci oturumda, 1) Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığının 2/7/1974 günlü, 9416 sayılı yazısı ile istenilen istihkakları 
ödenmemiş bulunan sandık kurulu üyelerinin 2700 lira tutan alacakla
rının düyun tertibinden ödenmesini temin için hazırlanıp onaylanan 
üç sayfalık listenin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 
2) 1974 yılında mahalle ve köylerde ölenlerin tesbiti için bütün muhtar
ların celbi hususunda ilçe jandarma birlik komutanlığına müzekkere 
yazılmasına, 3) Muhtarlar geldikçe bu hususta yazı örneklerinin imza 
mukabili kendilerine tebliğ edilmesine, 4) Kanunî süresini doldurmuş 
bulunan ve Seka Bolu Büro Şefliğine teslim edilemeyen evrakın imha-
sına, 5) Seçmen kütük yazım memurlarına dağıtılmak üzere mevcut 420 
liranın avans olarak mutemede verilmesine, 6) İstihkaklarını almak 
üzere iki kişinin getirilmesi için jandarma birlik komutanlığına müzek
kere yazılmasına, 7) Daire Seçmen Kütüğü Bürosunda bulunan 140 
adet (Evet), 70 adet (Sandık Kurulu) mühürlerinin Adalet Dairesi baş
kâtip ve emanet memurluğuna teslim edilmesine, 8) Büro müstahdemi 
İnci Kavas'a giysi ödeneği gönderilmesi için Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığına müzekkere yazılmasına, 9) Demirbaş eşya listesinin çıkarıla
rak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 10) Hesap ma
kinesinin biran evvel gönderilmesi için Devlet Malzeme Ofisi İzmit Böl
ge Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, 11) Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığı yazısından bahsile müstahdem İnci Kavas'ın giysi ödeneği için 
Bolu Adalet Komisyonu Başkanlığına müzekkere yazılmasına, 12) Öde
neği gelen soba ve mahrukat ihtiyacının pazarlıkla teminine, 

B) 17 Ocak 1975 günlü ikinci oturumda; 1) Daimî Seçmen Kütüğü 
Bürosunun kurulmasından önce hiçbir demirbaş eşyaya rastlanmadığı 
hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına müzekkere yazılmasına, 
2) Soba ve mahrukat ödeneklerinin sarf edildiği hakkında harcama 
çizelgesi düzenlenerek Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bir müzek
kere ile gönderilmesine, 3) Seçim Kuruluna gelecek her türü kolinin 
Büro Şefine verilmesine dair PTT Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına. 
4) Mahalle ve köy muhtarlarının düzenledikleri ölüm vukuatını göste
ren listelerdekiler dışında ölenlerin ve 21 yaşım bitirenlerin listesinin 
gönderilmesi hakkında Göynük Nüfus Başmemurluğuna müzekkere ya
zılmasına, 5) 15 adet basılı kâğıtlarla ilgili kolilerin tam alındığı hak
kında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına müzekkere yazılmasına, ö) 
Adalet Bakanlığı Ayniyat Muhasipliğinin bir yazısına karşılık Büro Şefi 
Rahmi Konuk'un l Mart 1974 tarihinde göreve başladığı ve brüt maaş 
tutarının 1000 lira olduğu hakkında Cumhuriyet Savcılığına müzekkere 
yazılmasına, 7) Demirbaş eşya listesinde sonradan tesbit edilen eksik
liklerin de Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bir müzekkere ile bildi
rilmesine, 8) Bir ceza dosyasından öldüğü anlaşılan bir şahsın vukuatını 
üç ay ilçe secim kuruluna ve nüfus başmemurluğuna bildirmeyen Bula
nık Köyü Muhtarının savunmasının almıp gönderilmesi hakkında ilçe 
jandarma birlik komutanlığına müzekkere yazılmasına, 9> Ölen seçmen
leri bildirmeyen 20 köy muhtarının celbi için ilçe jandarma birlik ko
mutanlığına müzekkere yazılmasına, 10) Mahalle ve köy muhtarlıkları 
ile nüfus başmemurluğunca öldükleri bildirilen 64 kişiden, getirtilen 
daimi seçmen kütüklerinde kaydı bulunmayan 18 inin haricinde kalan 

46 seçmenin kütüklerdeki kayıtlarının iptallerine ve tutanakta göste
rildiği şekilde seçmen kütüklerine işaret edilmesine, 

C) 20 Ocak 1975 günlü üçüncü oturumda; 1) Yine mahalle ve köy 
muhtarları ile nüfus başmemurluğunca öldükleri bildirilen 51 kişinin 
ikinci oturumdaki karar dairesinde, getirilen daimî seçmen kütüklerin-
deki kayıtlarının iptallerine ve tutanakta gösterildiği şekilde seçmen 
kütüklerine işaret edilmesine, 2) Devlet Malzeme Ofisinden gönderilen 
malzemenin 4 kalem haricinde tamam olduğu hakkında Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığına müzekkere yazılmasına, 3) Kılavuzlar Köyünün 
Kılavuzlar Mahallesinin idarî bağlılığının Geyve'nin Taraklı Bucağına 
değiştirilmesi işleminde halkoyuna müracaat edilmek üzere kaymakam
lıkça istenilen seçmen listesinin verilmesine imkân olmadığı hakkında 
müzekkere yazılmasına, 4) Kılavuzlar Köyü Muhtarının re'sen düzenle
diği seçmen listesinin tasdik edilmesinin yasalara aykırı olması nede
niyle bu listeyi hangi kütükten aldığının tahkiki ve gereğinin ona göre 
yapılması için muhtarın celbi hakkında ilçe jandarma birlik komutan
lığına müzekkere yazılmasına, 5) İki ölüm vakasının kütüklerdeki ka
yıtlarının iptaline ve işaretlenmesine, 6) 28 Haziran 1974 tarihinde gö
reve başlayan ilçe seçim kurulu başkanının bugüne kadar gördüğü işler 
üç oturumda toplandığından gereğinin takdiri için Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanlığına müzekkere yazılmasına, 7) Adapazarında hastanede 
ölen bir seçmenin ölüm kaydının gönderilmesi için adı geçen hastane 
başhekimliğine müzekkere yazılmasına, 8) Kılavuzlar Köyü Muhtarının 
örnek çıkardığı seçmen listesinin Geyve'den nasıl temin ettiği hakkında 
soruşturma yapılarak bilgi verilmesi için Geyve İlçe Seçim Kurulu Baş
kanlığına müzekkere yazılmasına; 

Karar verildiği tesbit edilmiştir. 
Görülüyorki Göynük İlçe Seçim Kurulu Başkanının o verde işe 

başladığı 28/6/1974 tarihinden 7/2/1975 tarihine kadar gördüğü ve üç 
oturumda topladığı isler birer seçim faaliyeti değildir. Zira il ve ilçe 
secim kurullarının görevleri sürekli bulunmamaktadır. Belli bir seçimi 
yönetmek üzere kurulurlar ve secim sonucunun alınması ile hukukî 
varlıkları sona erer Bundan sonraki çalışmalar günlük islerin görülme
sinden İbarettir İlce Seçim Kurulu Başkanı bu görevleri ancak kıdemli 
hâkim olaması nedeniyle yapmaktadır ve hiçbir seçim kurulu başkanı 
bu işler için ödenek istememektedir. Bu itibarla Göynük İlçe Seçim Ku
rulu Başkanının 2, 17 ve 20 Ocak 1975 tarihlerinde yaptığı üc oturum 
için tahakkuk ettirdiği gündelikler karşılığının gönderilmesi olanağı bu
lunmamaktadır. 

2 — Ayrıca GÖvnük İlçe Seçim Kurulu Başkanının yukarıda ince
lenen çalışma tutanaklarının 17 Ocak 1975 günlü ikinci oturumunun 10 
uncu ve 20 Ocak 1975 günlü üçüncü oturumunun 1 ve 5 inci maddele
rinde «Daimî Seçmen Kütüklerini Denetlenmesinde Gözönünde Tutula
cak Esasları Gösterir 122 sayılı Genelgenin 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının A bendi gereğince köy - mahalle muhtarlarına vefatların der
hal bildirilmesi için yapılan tebligat ile ölü olduğu bildirilen seçmen
lerin ve varsa diğer seçmenlerin ölüm kayıtlarının gönderilmesi için 
nüfus başmemurluğuna yazılan müzekkereye verilen cevapta öldükleri 
bildirilen seçmenlerin celbedilen daimî seçmen kütüklerindeki kayıtla
rının iptallerine ve aşağıda gösterildiği şekilde seçmen kütüklerine işa
ret edilmesine» karar verilmiştir. 

Bu suretle Göynük İlçe Seçim Kurulu Başkanı ikinci oturumun 10 
uncu maddesinde adları yazılan ve ölü oldukları bildirilen 64 seçmen
den esasen kütüklerde kaydı bulunmayan 18 inin düşülmesinden sonra 
kalan 46 seçmenle, üçüncü oturumun 1 inci maddesindeki 51 ve 5 inci 
maddesindeki 2 ölü seçmenin daimî seçmen kütüklerindeki kayıtlarının 
iptaline karar vermiştir. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
26/4/1961 gün ve 298 sayılı Kanunun 24/3/1973 gün ve 1700 sayılı Kanunla 
değişik 34 üncü maddesi gereğince düzenlenen daimî seçmen kütükleri 
aynı kanunla değişik 35 inci madde uyarınca her yıl Mart ayının başın
dan başlamak ve Nisan ayının 30 unda sonuçlandırılmak üzere denetle
nir. Bununla daimî seçmen kütüğünün düzenlenmesinden veya her yıl 
yapılacak denetimlerden sonra o seçim veya başka seçim bölgesine 
ikametgâhını nakletmiş, yeniden seçmen sıfat ve yeterliğini kazanmış 
yahut kaybetmiş veya vefat etmiş bulunan seçmenlerin mevcut seçmen
lerle birlikte tesbit ve yeniden yazım işlemleri yapılır. Muhtarlar, böl
gelerinde vefat eden seçmenleri derhal bulundukları daimi seçmen kü
tükleri bürosuna bildirmekle yükümlüdürler. 298 sayılı Kanunun sözü 
edilen değişik 35 inci maddesi gereğince yapılacak yeni denetim, tarihine 
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kadar muhtarlarca vefat ettiği bildirilen ve nüfus idamesinden tahkik ve 
tesbit edilen seçmenler daimî seçmen kütükleri bürolarınca bir listeye 
yazılır ve ayrıca seçmen kütüğüne de işaret edilerek denetim yapılın
caya kadar büroda saklanır. Denetim sonucu daimî seçmen kütükleri 
bürosu; görevlilerinden teslim alınan listeleri ve muhtarlarca bölgele
rinde vefat ettiği bildirilen seçmenlere ait kayıtları inceleyerek kütük
lerden silinecek veya kütüklere yeniden ilâve edilecek seçmenlerin ayrı 
ayrı listelerini hazırlar, ancak ondan sonradır ki bu listeler denetim 
işlerini yürütmek üzere kurulacak ilçe seçim kurulları tarafından ince
lenir. Ve ilçe seçim kurullarının kararları ile kütüklerde yapılacak ge
rekli ilâve ve çıkarmalar tesbit edilir Bu duruma göre daimî seçmen 
kütükleri üzerinde her yıl Mart-Nisan aylan içinde kanunun öngördüğü 
koşullar altında ve biçimde denetim faaliyetleri için kurulacak ilçe 

secim kurulları marifetiyle ve onların kararları ile gerekli ilâveler ve 
çıkarmalar yapılabilir. Oysa Göynük tlçe Seçim Kurulu Başkanı, dene
tim süresi dışında, 17 ve 20 Ocak 1975 tarihlerinde adetleri yukarıda ya
zılı olan ölü seçmenlerin kütüklerine denetim yapılıncaya kadar sadece 
işaret ettirmekle yetinmemiş, o seçmenlerin kütüklerdeki kayıtlarını da 
iptal etmiştir. Bu ise kanunun açık ve kamu düzeniyle ilgili hükümle
rine aykırıdır. Yani ortada tam kanunsuzluk halî bulunmaktadır Tam 
kanunsuzluk söz konusu olduğu durumlarda Anayasa'nm 75 inci madde
sinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince bir itiraz ve sikâvet bulunması 
dahi Kurulumuz, muttali olduğu anda, olaya her zaman el koyabilir 
Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Göynük İlçe Seçim Kurulu Baş
kanının, Kumlumuzun kendiliğinden her zaman el koyup inceleme ya
parak bir karar verme zorunluğunu doğuran kanuna açıkça aykırı bir 
kararı bulunduğundan adı geçen ilçe seçim kurulu başkanının 17 ve 20 
Ocak 1975 günlerindeki ikinci ve üçüncü oturumlarda aldığı ölen seç
menlerin daimî seçmen kütüklerindeki kayıtlarının iptaline ilişkin ka
rarlarının ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Sonuç: 1 — Göynük İlçe Seçim Kurulu Başkanının o yerde işe 
başladığı 28/6/1974 tarihinden 7/2/1975 tarihine kadar gördüğü ve üç 
oturumda topladığı işler için tahakkuk ettirilen gündelikler karşılığı
nın gönderilmesi olanağı bulunmadığının, 

2 — Adı geçen İlçe Seçim Kurulu Başkanının 17 ve 20 Ocak 1975 
günlerinde aldığı ölen seçmenlerin kayıtlarının iptaline ilişkin kararla
rının ortadan kaldırılmasına, 

3 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, bir örneğinin ge 
reği için Göynük İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, bir 
örneğinin de Kurulumuz Saymanlığına verilmesine, 

25/2/1975 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No : 71 
Perşembe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28/2/1975 günlü. 1975/25 

sayılı yazısında; ilçeye bağlı Anaç Köyü Muhtarının istifa etmesi nede
niyle 19/2/1975 günlü, 1975/4 sayılı Genel Yazımız uyarınca bu köyde 
ara seçimi yapılmak üzere 1 Mart 1975 günü ilân yapılmış olduğu ve 
4/5/1975 gününde o köyde seçim yapılacağı bildirilmiş olmakla, gereği 
görüşüldü : 

442 sayılı Köy Kanununa 18/7/1963 günlü, 286 sayılı Kanunla ekle
nen ve 13/7/1967 günlü, 906 sayılı Kanunla değiştirilen ek 3 üncü mad 
denin yedinci fıkrası hükmüne göre «Boşalan muhtarlıklar için yılda 
bir defa Haziran ayının ilk Pazar günü seçim yapılır. Seçim yapılıncaya 
kadar muhtarlık görevi birinci üye tarafından yürütülür.» Aynı madde 
nin müteakip fıkrası uyarınca da ancak «İhtiyar meclisi seçiminin ya
pılması gerektiği hallerde, köy muhtarlığı da boşalmış ise. Haziran ayı 
beklenmeksizin her iki seçim beraber yapılır.» 

Perşembe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının yukarıda anılan yazısın
dan. Anaç Köyünde istifa nedeniyle yalnız muhtarlığın boşaldığı anlaşıl 
maktadır. O halde, yasa gereği bu köyde muhtarlık görevinin birinci üye 
tarafından yürütülmesi; muhtarlık seçiminin ise Haziran ayının ilk Pa
zar günü yapılması gerekmektedir. 

İlçe Seçim Kurulu Başkanı, işlemine Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığının 19/2/1975 günlü, 1975/4 sayılı genel yazısına dayanarak olanak 
göstermektedir. Oysa anılan genel yazı ve genel yazıya bağlı Kurulumu
zun 9/2/1975 günlü, 1975/31 sayılı kararı «1974 malî yılı içinde kuruluş
ları tamamlanan yeni belediyelerde yapılacak seçimlerin başlangıç gü
nünün 1 Mart 1975 olduğuna; 4 Mayıs 1975 Pazar gününün secimin oy 
verme günü bulunduğuna; seçimi yönetecek ilçe seçim kurullarının 1 
Mart gününü izleyen yedi gün içinde kuruluşlarını tamamlamaları ge 
rektiğine; seçime katılmak isteyen memurların 8 Mart 1975 günü saat 
17 00 ye kadar görevlerinden çekilmeleri zorunluğuna ve belediye se
çimlerini yöneten ilçe seçim kurulunun hukukî varlığını sürdürmekte 
iken yapılacak plebisit, köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile ma

halle muhtar ve ihtiyar kurulu üyeleri seçimlerinin de bu secim kurulu 
tarafından yürütüleceğine» ilişkin bulunmaktadır. Ne kararımızda, ne 
de Başkanlık genel yazısında, boşalan muhtarlıkların hemen ilân edile
ceğine ve seçimlerinin yapılacağına ilişkin herhangi bir kayıt bulunma
maktadır. 

O halde. Anaç Köyünde boşalan muhtarlık için 1975 yılı Haziran 
ayının ilk Pazar günü seçim yapılması gerekmekte iken, Perşembe İlçe 
Seçim Kurulu Başkanının bu seçimi hemen ilân etmesi ve 4 Mayıs 1975 
gününü seçim günü olarak saptaması işlemleri yasa dışı ve tam kanun
suzlukla özürlü olması nedeniyle ortadan kaldırılmalıdır. 

Sonuç: 1) Perşembe İlçesi Anaç Köyünde boşalan köy muhtar
lığı seçiminin 1975 yılı Haziran ayının ilk Pazar günü yapılması gerek
tiğinden, İlçe Seçim Kurulu Başkanının seçimin hemen ilânına ve 4 
Mayıs 1975 günü muhtar seçiminin yapılmasına ilişkin tüm işlemleri
nin ortadan kaldırılmasına; 

2) Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, karar sonucunun 
telle Perşembe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine ve ayrıca 
kararın bir örneğinin de gereği için anılan yer İlçe Seçim Kurulu Baş
kanlığına gönderilmesine, 

5 Mart 1975 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
Karar No : 76 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 7/3/1975 günlü yazısında; 
«442 sayılı Köy Kanununa 18/7/1963 günlü, 286 sayılı Kanunla ekle

nen ve 13/7/1967 günlü, 906 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan ek 3 
üncü maddenin 7 nci fıkrası uyarınca, 1975 yılı muhtar ara seçimlerinin 
l Haziran 1975 Pazar günü yapılması gerekmektedir. Ancak ne anılan 
maddede ne de diğer bir hükümde muhtar ara seçiminin başlangıç gününü 
belli eden bir hüküm yoktur. Oysa her kamu seçiminde olduğu gibi muh
tar ara seçiminin başlangıç günü de, çeşitli seçim kanunlarının bu işe 
ilişkin bazı hükümlerinin uygulanması yönünden önem taşımaktadır. 
Bu itibarla secimin başlangıç gününün ve bununla ilgili diğer hususların 
tespiti zorunludur. 

Öte yandan Mart ve Nisan aylarında kanun gereği daimi seçmen 
kütüklerinin denetimi yapılmaktadır. Denetime ilişkin (Örnek: 122) sayı
lı Genelgede yer almayan hususları kapsayan ve bu Genelgeyi tamamlayıcı 
nitelikte olan bu itibarla 1975 yılı Mart ve Nisan aylarında yapılacak 
denetim de uygulanacağı doğal bulunan Kurulumuzun 17/2/1974 günlü, 
835 sayılı kararı uyarınca denetimle ilgili ilce seçim kurullarının kuruluş 
'arını en geç 31 Mart 19T5 günü tamamlamaları gerekmektedir.» denil
dikten sonra «Bu durumda muhtar ara seçimi için ayrıca ilçe seçim kurul
larının teşkili gerekip gerekmiyeceğini ve bu seçimler için seçmen listele
rinin kesinleştirilmesi ve kart gönderilmesi hususlarına ilişkin işlemlerin 
ne suretle yürülüleceğinin de doğabilecek tereddütleri gidermek üzere 
bir karara bağlanması» istenilmiş olmakla gereği görüşüldü. 

1 — 442 sayılı Köy Kanununa 18/7/1963 günlü, 286 sayılı Kanunla 
eklenen ve 13/7/1967 günlü. 906 savılı Kanunla değiştirilmiş bulunan ek 
3 üncü maddenin 7 nci fıkrası hükmü uyarınca «boşalan muhtarlıklar 
için yılda bir defa Haziran ayının ilk Pazar günü seçim yapılır.»4541 sa
yılı Kanunun 18/7/1963 günlü, 287' sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 
değişik 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası, şehir ve kasabalarda boşalan 
mahalle muhtarları seçiminin de her yıl köy muhtarları ara seçimi ile 
aynı günde yapılmasını öngörmektedir. 

Ancak, köy ve mahalle seçimleriyle ilgili kanunlarla seçimlere iliş
kin diğer kanunlarda, muhtarlıkları boşalan köy ve mahallelerde yılda 
bir kez yapılması gereken muhtar seçimlerinin başlangıç günleri hakkın
da bir hükme yer verilmemiştir. 

Seçimlerin başlangıç gününün saptanmasında, seçimlerle ilgili ka
nunlarda yer alan değişik hükümlerin uygulanması bakımından zorun-
luk vardır. Örneğin; mahalle seçimlerinde adaylığını koyacak kimsele
rin, bu seçimlerde de uygulanmakta olan 25/5/1961 günlü, 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 17 nci maddesinde yazılı süreler içinde 
istifa edebilmeleri, seçimlerin başlangıç gününün bilinmesine bağlıdır, 
tlçe seçim kurullarının kuruluşa geçmeleri; mahalle ve köy muhtarlık
larında vukubulan boşalmalardan hangi tarihe kadar olanlarının gözö-
nünde tutularak seçim yapabileceği hususlan da bu aradadır. 

Gerçekten, yurdun hangi köy veya mahallelerinde muhtarlıkların 
boşaldığı, bunlardan hangilerinin ilçe seçim kurulu başkanlıklarına sü
resinde bildirildiği ve dolayısiyle muhtar ara seçimi sırasında bunların 
hangilerinde seçim yapılması gerektiği, mahalle muhtarlığı seçimle
rinde adaylığını koyacak veya adaylığını koymamakla beraber seçil
diği takdirde muhtarlığı kabul edecek olanlar ve bunlara oy verecek 
yurttaşlar tarafından bilinmemektedir. Bu nedenle söz konusu sürele
rin saptanmaması halinde, ilgililer hukukî durumlarını, seçimlere iliş
kin kanun hükümlerine göre önceden belli etmek olanağından da yok
sun kalmış olurlar. 
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Yılda bir kez muhtar ara seçimleri yapılmakla beraber, mahalle
lerde ihtiyar heyetleri, köylerde ise ihtiyar meclisleri üyelikleri tümden 
veya yukarıda anılan maddelerde açıklanan koşullar ve oranlar içinde 
boşaldığı takdirde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca hemen yapıla
cak ilânı izleyen 60 inci günden sonra gelen ilk Pazar gününde mahalle
lerde ihtiyar heyetleri ve köylerde ihtiyar meclisi üyeleri seçimlerinin 
yapılması yasa hükmü gereğidir. Bu arada muhtarlık boşalmışsa muh
tar seçimleri de aynı günde birlikte yapılacaktır. Yasada yukarıda be
lirtildiği şekilde öngörülmüş olan süre gözönünde tutulunca, muhtar 
ara seçimlerinde de uygun bir süre bırakılması zorunlu olur. 

Köy muhtar ve ihtiyar meclisleri üyeleri genel seçimi, Köy Kanu
nuna 286 sayılı Kanunla eklenen ve 906 sayılı Kanunla değiştirilen ek 
3 üncü madde hükmüne göre dört yılda bir yapılır. Aynı maddenin 
ikinci fıkrası uyarınca «Her seçim döneminin son yılının Mart ayının 30 
uncu günü seçimin başlangıç tarihidir.» Bunu izleyen fıkraya göre de, 
aynı yıl Haziran ayının ilk Pazar günü oy verme günüdür. Şehir ve ka
sabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair 4541 sa
yılı Kanunun 287 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ise bu konuda 
yukarıda anılan Köy Kanunu hükmüne gönderme yapmaktadır. 

26/4/1961 günlü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki Kanuna 13/2/1965 günlü, 533 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 inci madde hükmü de dönemli seçimler için, seçim kurul
larının kuruluşuna ve seçmen kütüklerinin düzenlenmesi işlemlerine o 
yılın Mart ayının 30 uncu gününde başlanacağını öngörmüş olmakla be
raber, bu madde 24/3/1973 günlü. 1700 sayüı Kanunla değiştirilmiş; an
cak değişiklik yapılırken seçimin başlangıç gününü belirten bir hükme 
yer verilmemiştir. Bu düzenlemenin de Yüksek Seçim Kurulunca ya
pılması gerekmektedir. 

O halde, yılda bir kez yapılan köy ve mahalle muhtar ara seçimi 
için seçimin başlangıç günü tespit edilmeli; aynı zamanda bu başlan
gıç günü, Köy Kanununa eklenen Ek 3 üncü madde hükmü ile bu mad
deye gönderme yapan 4541 sayılı Kanunun değişik 5 inci maddesi hük
mü esas alınmak suretiyle 30 Mart olarak saptanmalıdır. 

2 — " l Haziran 1975 Pazar günü yapılacak mahalle ve köy muhtar 
ara seçiminin başlangıç günü tespit edilmiş olmasına göre, bu seçimle
rin başlangıç gününe, yani 30 Mart tarihine kadar ilçe seçim ku
rulu başkanlıklarına boşaldıkları bildirilen mahalle ve köy muhtarları 
için seçim yapılması zorunluğu vardır. Bu durumda, muhtarlıkları 30 
Marta kadar boşalmış olan ve bu tarihe kadar boşaldıkları seçim ku
rulu başkanlıklarına bildirilen mahalle ve köylerin muhtarlıkları için 
Haziran ayının ilk Pazar gününde muhtar seçimi yapılabilir. 30 Marttan 
önce olmakla beraber bu tarihe kadar bildirilmeyen veya 30 Marttan 
sonra olan boşalmalar için muhtar seçimi, ertesi yıl yapılacak muhtar 
ara seçimine kalır. Şu kadar k i , bu yerlerde aynı zamanda mahalle ihti
yar heyeti veya köy ihtiyar meclisi seçimleri yapılması koşulları gerçek
leşmekte ise, yukarıda anılan yasa hükümleri uyarınca, muhtar ara se
çimi beklenmeksizin mahalle ihtiyar heyeti veya köy ihtiyar meclisi 
üyeleri seçimleri ile birlikte aynı günde muhtar seçimi de yapılır. 

3 — Muhtar ara seçimi yapılması gereken mahalle veya köylerde 
bu yıl seçimlerin 30 Mart 1975 ve oy verme gününün de 1 Haziran 1975 
Pazar günü olduğunun ilçe seçim kurulları başkanlıklarınca 30 Mart 
1975 gününde alışılmış mahallî araçlarla ilân edilmesi de ilgili yasa hü
kümlerine uygun düşer. 

4 — Anılan seçimlerin başlangıç günü Yüksek Seçim Kurulunca 
tespit edilmiş olmasına göre, diğer seçim kanunlarının da gönderme 
yaptıkları 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 nci maddesinde 
yazılı memur ve hizmetlilerin görevden çekilme sürelerinin de Kurulu
muzca saptanması zorunlu olmaktadır. Nitekim milletvekili ara seçimi 
için aynı yolda hareket edilerek, Resmî Gazete'nin 26/1/1968 günlü ve 
12810 sayılı nüshasmda yayınlanmış olan 17/1/1968 günlü ve 9 sayılı 
Yüksek Seçim Kurulu kararında çekilmeler için (7) günlük süre konul
muştur. Sözü geçen karardaki gerekçeler gözönünde tutularak burada 
da aynı sürenin kabulü uygun olur. 

Muhtar ara seçimi için görevden çekilme süresi (7) gün olmak 
üzere 30 Martta başlamalıdır. Görevden çekilmede son gün 6 Nisan 1975 
Pazara rastlamakla beraber, resmî tatil nedeniyle o gün ilgilinin görev
den çekilmek için dairelerine başvurmaları olanağı bulunmadığından, 
memur adayların görevden çekilme süresi 7 Nisan 1975 Pazartesi günü 
saat 17.00 de sona ermelidir. 

5 — Muhtar ara seçimleri için ilçe seçim kurulları, seçimin baş
langıç günü olan 30 Marttan İtibaren kuruluşa geçmelidir. Ancak 298 
sayılı Kanunun 1700 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesi hükmüne 
ve (Örnek: 122) sayılı Genelgemizde saptanan esaslara göre Mart ve 
Nisan aylarında yapılan daimî seçmen kütüklerinin denetlenmesi için 

ilçe seçim kurullarının kurulması zorunludur. Bu yıl yapılacak dene
timde de uygulanması doğal olan Kurulumuzun 17/2/1974 günlü, 835 
sayılı Kararına, göre seçmen listelerini incelemek üzere ilçe seçim ku
rullarının, 1 Nisan 1975 gününden 7 gün önce başlamak suretiyle en geç 
31 Mart 1975 günü saat 17.00 ye kadar, 298 sayılı Kanunun 19 uncu mad
desi gereğince ve ilçede teşkilâtı bulunan bütün siyasî partilerden üye 
istenmek suretiyle tamamlanması gerekmektedir. 

Bu itibarla, muhtar ara seçimi için 30 Mart 1975 gününden itiba
ren ilçe seçim kurulu kurulmaması; daimî seçmen kütüklerinin dene
tim sonuçlarını incelemek üzere 31 Mart 1975 günü saat 17.00 ye kadar 
kurulacak ilçe seçim kurullarınca ara seçimlerinin de yapılması; bu 
suretle denetim dolayısiyle kurulan ilçe seçim kurullarının, muhtar ara 
seçimlerinin yapılacağı 1 Haziran 1975 tarihine kadar hukukî varlıkla
rını sürdürmeleri zorunlu olmaktadır. 

6 — 19/2/1975 günlü, 1975/4 sayılı genel yazı ile bütün seçim ku
rulu başkanlıklarına yollanan Kurulumuzun 9/2/1975 günlü, 1975/31 sa
yılı kararında yazılı şekilde; 1974 malî yılı içinde yeniden kurulan bele
diyeler için bir ilçede seçim yapılması söz konusu ise, bu takdirde 1 
Mart 1975 gününü izleyen yedi gün içinde ilçe seçim kurulları kuruluş
larını tamamlıyacakları ve belediye seçimlerinin yapılacağı 4 Mayıs 1975 
gününe kadar bu kurullar hukukî varlıklarını sürdürecekleri cihetle, bu 
ilçelerde yukarıda yazılı şekilde yeniden ilçe seçim kurulu teşkili söz 
konusu bulunmamakta; yeniden kurulan belediyeler için Mart başında 
teşkil edilen ilçe seçim kurullarının - denetimde olduğu gibi - muhtar ara 
seçimi için de görevlerini sürdürmeleri gerekmektedir. 

7 — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Kanunun 24/3/1973 günlü, 1700 sayılı Kanunla değişik 46 ncı 
maddesinin (5) inci fıkrasında, «Sandık seçmen listelerinin kesinleş
meye ilişkin süreler saklı kalmak üzere, en geç oy verme gününden 
önceki (20) nci gün akşamına kadar tamamlanmış ve kesinleşmiş olması 
şarttır.» hükmü yer almıştır. Anılan Kanunun 24/3/1974 günlü, 1700 sa
yılı Kanunla değişik 34 üncü maddesi gereğince düzenlenen daimî 
seçmen kütüklerinin; aynı kanunun değişik 35 inci maddesi hükmüne 
ve Mart-Nisan aylarında yapılacak denetim esaslarını gösteren (Ör
nek : 122) sayılı Genelgedeki esaslara göre, her yıl Mart ayının ilk Pa
zar günü başlamak üzere 30 Nisan günü saat 17.00 ye kadar denetimi 
yapılmaktadır. 

Bu durumda ve değişik 46 ncı maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen 
seçmen listelerinin, en geç kesinleşeceği gün olan 11 Mayıs 1975 günü 
ile 30 Nisan 1975 günü arasındaki 11 günlük kısa süre içinde denetim 
sonrası düzenlenen seçmen kütüklerinden sandık seçmen listelerinin 
hazırlanması, askıya çıkarılması ve kesinleştirilmesi, seçmen kartlarının 
düzenlenip dağıtılması olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, muhtar 
ara seçimlerinde de eski seçmen üsteleri gözönünde tutularak işlem ya
pılması zorunludur. 

8 — O halde, 24 Kasım 1973 günlü, 14722 sayılı Resmî Gazete'de 
yayınlanan ve 1973 yılı Yüksek Seçim Kurulu kararları kitabının 452 nci 
sayfasında yer alan Kurulumuzun 17/11/1973 günlü, 1847 sayılı kara
rında açıklandığı şekilde, altı aylık kanunî süre geçtikten sonra yapıla
cak seçimlerde seçmen kütüklerine uygun olarak yazdırılacak seçmen 
listeleri, 10/7/1973 günlü ve 28 sayılı genel yazı ile i l ve üçe seçim ku
rulları başkanlıklarına gönderilen Kurulumuzun 6/7/1973 günlü, 660 sa
yılı kararında yazılı olduğu üzere askıya çıkarılmalı, yapılacak itirazlar 
incelenmeli (İtirazlar, ancak kütük ile liste arasında aykırılık bulun
ması gibi haller nedeniyle söz konusu olabilir), kesinleştirilmesi sağ
landıktan sonra bu karardaki işlemler tamamlanmalıdır. Anılan 660 sa
yılı karara göre, seçmen listelerinin düzenlenmesi, askıya çıkarılması, 
kesinleştirilmesi, seçmen kartlarının düzenlenip dağıtılması işlemleriyle 
ilgili sürelerin, mahallî olanak ve koşullar gözönünde tutulmak sure
tiyle muhtar ara seçimlerinin yapılacağı 1 Haziran 1975 gününden önce 
tamamlanacak şekilde ilçe seçim kurulları başkanlıklarınca düzenlen
mesi gerekmektedir. 

9 — 298 sayılı Kanunun 24/3/1974 günlü, 1700 sayılı Kanunla değiş
tirilen 48 inci maddesi uyarınca, seçmen listelerinin kesinleştirilmesin
den sonra düzenlenecek seçmen kartlarının; ilçe merkezlerindeki (Mer
kez ilçeler dahil) beldelerde muhtar ara seçimi yapılacak mahalle seç
menlerine posta ile ve taahhütlü olarak gönderilmesi; diğer beldelerde 
ve köylerde yapılacak muhtar ara seçimleri için düzenlenen seçmen 
kartlarının ise ilçe seçim kurulları başkanlarının 298 sayılı Kanunun 
değişik 33 üncü maddesindeki yetkiye dayanarak görevlendirecekleri 
memurlar eliyle alındı belgesi karşılığı dağıttırılması gerekmektedir. 

Sonuç : 1 — 442 sayılı Köy Kanununa 18/7/1963 günlü ve 286 sa
yılı Kanunla eklenmiş ve 13/7/1967 günlü, 906 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan Ek 3 üncü maddenin 7 nci fıkrası uyarınca her yılın Hazi-
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rarı ayının ilk Pazar gününe rastlayan günde yapılması gereken köy 
muhtar ara seçimlerinin başlangıç tarihinin 30 Mart günü olduğuna; 

2 — 4541 sayılı Kanunun 18/7/1963 günlü ve 287 sayılı Kanunun 1 
inci maddesiyle değiştirilmiş bulunan 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkra
sında yer alan göndermeye göre, yine her yılın Haziran ayının ilk Pa
zar gününe rastlayan günde yapılması gereken mahalle muhtarı ara 
seçimlerinin de başlangıç tarihinin 30 Mart olduğuna; 

3 — Köy ve mahalle muhtarlıklarında 30 Mart gününe kadar vu-
kubulan boşalmalardan ve muhtarlıkların boşaldıklarına ilişkin bilgi
ler bu tarihe kadar mahallî ilçe seçim kurulu başkanlıklarına duyurul
muş olan mahalle ve köylerde, 1 Haziran 1975 Pazar günü muhtar ara 
seçimi yapılacağının ve bu seçimlerin başlangıç tarihinin ise 30 Mart 
1975 günü olduğunun mahalli ilçe seçim kurulları başkanlıklarınca, alı
şılmış araçlarla mahallinde ilân edilmesine; 

4 — Bu seçimlerde, 25/5/1961 günlü ve 306 sayılı Miletveklii Se
çimi Kanununun kendisine gönderme yapılan 17 nci maddesi hükmü 
gereğince, aday olabilmek ve seçilebilmek için seçimin başlangıcından 
belli bir süre önce görevlerinden çekilme zorunluğunda bulunanların 7 
Nisan 1975 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar görevlerinden çekilmeleri 
zorunlu olduğuna; 

5 — Köy ve mahalle muhtarlıklarından 30 Mart gününe kadar olan 
boşalmalardan, o güne kadar mahallî ilçe seçimi kurulu başkanlıklarına 
bildirilen muhtarlıklar için bu yıl 1 Haziran 1975 gününe rastlayan 
Pazar gününde muhtar ara seçimi yapılması gerektiğine; 

30 Marttan sonra olan boşalmalar ile, bu tarihten önce vukubul-
muş olmakla beraber o tarihe kadar bildirilmemiş boşalmalar için 
muhtar seçimlerinin ertesi yılın muhtar ara seçiminde yapılacağına; 

6 — Muhtar ara seçimleri için 30 Mart 1975 gününde ilçe seçim ku
rullarının kurulmasına gerek olmayıp; bu seçimleri de seçmen kütükle
rinin denetim sonuçlarını incelemek üzere Kurulumuz 17/2/1974 günlü, 
835 sayılı Kararının 2 nci maddesi uyarınca ve en geç 31 Mart günü 
saat 17.00 ye kadar 298 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince ve 
ilçede teşkilâtı bulunan bütün siyasî partilerden üye alınmak üzere 
kurulacak ilçe seçim kurullarının yürütmesi gerekeceğine; 

1975 mali yılında belediye seçimleri yapılacak ilçelerde; 1 Mart 
1975 gününü izleyen (7) gün içinde kurulan ilçe seçim kurullarının, 
daimî seçmen kütükleri denetimi gibi, ara seçimlerini de yapmaları ge
rektiğine ve denetimden sonra da bu kurulların muhtar ara seçimle
rini yönetmek üzere hukukî varlıklarını sürdüreceklerine; 

7 — Muhtar ara seçimlerinde, 1974 yılında denetimi yapılan da
imî seçmen kütüklerinden sandık seçmen listelerinin çıkarılacağına ve 
bu listelerin Kurulumuzun 17/11/1973 günlü, 1847 ve 6/7/1973 günlü 660 
sayılı kararları gereğince kesinleştirilmesine; 

8 — Seçmen kartlarının ilçe merkezlerindeki (Merkez ilçe dahil) 
muhtar ara seçimi yapılacak mahalle seçmenlerine posta ile ve taah
hütlü olarak gönderilmesine; diğer belde mahalleleri ve köylerdeki 
seçmenlere ait seçmen kartlarının ise, ilçe seçim kurulları başkanlarınca 
görevlendirilecekler eliyle dağıtılmasına; 

9 — 1 Haziran 1975 gününe rastlayan bu yıldaki muhtar ara se
çiminin başlangıç gününün 30 Mart 1975 Pazar gününe rastladığının ve 
bu seçimler için çekilmelerin 7 Nisan 1975 Pazartesi günü saat 17.00 
ye kadar mümkün bulunduğunun Resmî Gazete'de yayınlanmasına ve 
radyo bildirisi halinde Türkiye radyolarında yurttaşlara duyurulmasına; 

10 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına ve bir örneğinin 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca muhtar ara seçimi için hazırlana
cak bir genel yazı ile birlikte bütün i l ve ilçe seçim kurulları başkan
lıklarına gönderilmesine; 

7/3/1975 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar N o : 59 
Boğazlıyan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuz Başkan

lığına gönderilen 28/2/1975 gün ve 21 sayılı yazıda; Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26/4/1961 gün ve 298 sa
yılı Kanunun 24/3/1973 gün ve 1700 sayılı Kanunla değişik 34 üncü mad
desi gereğince düzenlenen daimî seçmen kütüklerinin aynı kanunun 35 
inci maddesi hükmüne göre her yıl Mart ayında başlayıp 30 Nisanda 
sonuçlanmak üzere yapılacak denetiminde ve daimî seçmen kütükleri
nin yeniden bu sebeple kontrolü ile yazım işlerinde, işin kanun hük
müne uygun ve Yüksek Seçim Kurulunun bu yöndeki genel yazıları ge
reğince vaktinde bitirilmesi için büro şefinin mesai saatleri dışında, 
Cumurtesi, Pazar tatillerinde de çalışması zorunlu görüldüğü ve büro 
şefinin mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde kendisine ayrıca ücret 
ve tazminat verilmemesi nedeniyle çalışmak istemediği, bu durumda 

daimî seçmen kütükleri bürosu şefinin mesai saati dışında ve tatil gün
lerinde çalışması halinde 298 sayılı Kanunun 1700 sayılı Kanunla de
ğişik 33 üncü maddesi uyarınca görevli sayılarak kendisine ücret ta
hakkuk ettirilip ettirilemiyeceğinin ve mesai dışı ve tatil günleri ça
lışmaları için ücret verilmediği takdirde dahi çalıştırılıp çalıştırılamıya-
cağının bildirilmesi istenmiş, olayın bütün seçim büroları şef, memur ve 
yardımcı hizmetler personelini ilgilendirmekte olduğu ve bu husustaki 
başvurmaların çokluğu nazara alınarak konunun bir ilkeye bağlanması 
gerekmiş olmakla, gereği görüşülüp düşünüldü : 

1 — Bütün i l ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 9/5/1974 günlü 
ve 1974/10 sayılı genel yazı ile gönderilen, Yüksek Seçim Kurulunun 
6/5/1974 günlü ,1441 sayılı kararında (298 sayılı Kanunun 24/3/1973 gün 
ve 1700 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesinde; seçmen olan vatan
daşların eksiksiz olarak yer aldıkları daimî seçmen kütüklerini ve bu 
kütüklere dayanılarak sandık seçmen listelerini hazırlamak, seçmen 
kartlarını düzenleyip dağıtmak ve kanunla verilen sair görevleri yap
mak üzere her ilçede daimî seçmen kütükleri bürosu kurulmuştur.) 
denilmek suretiyle sözü geçen büronun asli görevlerinin açık ve seçik 
bir biçimde gösterilmiş bulunduğu, aynı maddenin son fıkrasında da 
bu büroların, seçimlerin başlangıç tarihinden seçim işlemlerinin bitme
sine kadar bağlı bulundukları seçim kurullarının bunun dışında kalan 
süre içinde de seçim kurulu başkanının yönetiminde ve herhalde üst 
seçim kurullarının denetiminde görev yapacakları açıklanmış, 

2 — Aynı kararın 2 nci maddesinde de 298 sayılı Kanunun değişik 
28 inci maddesinde açıklanan seçim çalışmalarını yürütmek üzere, 
daimî seçmen kütükleri bürosuna bir büro şefi, yeteri kadar memur ile 
bir yardımcı hizmetler personeli atanacağının 298 sayılı Kanunun de
ğişik 29 uncu maddesi gereği olduğu ve daimî seçmen kütükleri büro
suna verilen seçim işlerinin ilçe seçim kurulu başkanının yönetiminde 
şef, memur ve yardımcı hizmetler personeli tarafından yürütüleceği be
lirtilmiş ve yine değişik 29 uncu maddede, daimî seçmen kütükleri büro 
şef ve memurlarının nitelikleri, göreve alınmaları, yükseltilmeleri ve 
nakilleriyle haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve sair özlük 
işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hüküm
lerinin ilçenin bağlı bulunduğu adalet komisyonları tarafından ve bu 
komisyonlarca atanmakta olan adalet personelinin tabi oldukları hü
kümler dairesinde uygulanacağı, bunların sicil amirlerinin, bağlı bulun
dukları ilçe seçim kurulu başkanı olduğu, ilçe seçim kurulu başkanının 
işlerin müsaadesi hisbetinde daimî seçmen kütükleri bürosu memurla
rının adalet hizmetlerinde geçici olarak çalıştırılmalarına müsaade ede
bileceği, 

öngörülmüştür. 
3 — Sözü edilen kararda da yazılı olduğu üzere, konunun açıklığa 

kavuşturulması yönünden 298 sayılı Kanunun değişik 29 uncu madde
sindeki «ilçe seçim kurulu başkanı işlerin müsaadesi nisbetinde daimi 
seçmen kütükleri bürosu memurlarının adalet hizmetlerinde geçici ola
rak çalıştırılmasına müsaade edebilir.» hükmünde yer alan «memur» 
deyimi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla de
ğişik 4 üncü maddesinde, «Devlet memuru deyimi, Devlet kamu hizmet
lerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlere devamlı vazife görmek 
üzere atanan genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlardan aylık alan » kişiler olarak tanımlanmıştır. 

Yine aynı kanunun 36 ncı maddesinde «Bu kanuna tabi kurumlar-
da çalıştırılan Devlet memurlarının sınıfları aşağıda gösterilmiştir.» 
denildikten sonra VIII inci bendinde, yardımcı hizmetler sınıfı kurum
larda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak hizmet yerlerini 
temizlemek, aydınlatmak gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki gö
revlerde her kurumun özel bünyesine göre yardımcı hizmetleri ifa ile 
görevli kimseler olarak açıklanmış bulunmaktadır. Devlet Memurları 
Kanununun yukarıda açıklanan hükümlerine göre müsteşardan en kü
çük dereceli yardımcı hizmetler personeline kadar bütün görevlilerin 
«Memur» deyimi içinde mütalâ edilmesi gerekir. 

Gerek 298 sayılı Kanunun değişik 28 ve 29 uncu maddeleri ve ge
rekse Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri bir arada mütalâa 
edildiği ve daimî seçmen kütüklerinin kurulmasındaki amaç da gözö-
nünde tutulduğu takdirde daimî seçmen kütükleri bürosuna atanan 
(Atama yöntemleri değişik olsa bile) şef, memur ve yardımcı hizmet 
ler personelinin (Memur) olarak nitelendirilmesi zorunludur. 

4 — a) 298 sayılı Kanunun 1700 sayılı Kanunla değişik 28 inci 
maddesi hükmü uyarınca kendilerine asli görev olarak seçim görevi 
verilmiş bulunan ve memur statüsüne tabi olan daimî seçmen kütüğü 
büroları şef, memur ve hizmetlilerine, görevlerinin sürekli çalışmayı 
zorunlu kılması halinde ve günlük işlerini tamamlama çabası içinde 
mesai saatleri dışmda yaptıkları çalışmaları için işçi statüsüne giren 
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kimselerde olduğu gibi, seçim ödeneğinden, fazla mesai karşılığı olarak 
herhangi bir ödeme yapılmasına kanunî olanak bulunmamaktadır. 

b) Ancak yukarıdaki açıklamalarla memur olduklarında kuşku 
bulunmayan daimî seçmen kütükleri şef, memur ve hizmetlilerinin, her 
memur gibi Cumartesi ve Pazar ve sair resmî tatillerden yararlanmaya 
hakları bulunduğu ve bu gibi tatil günlerinde çalışmaya zorlanamıya-
cakları da bir gerçektir. 

5 — Öte yandan, 298 sayılı Kanunun 1700 sayılı Kanunla değişik 
28 inci maddesi uyarınca kurulan daimi seçmen kütükleri bürolarının 
görevleri aynı maddede (Seçmen olan vatandaşların eksiksiz olarak yer 
aldıkları daimî seçmen kütüklerini ve bu kütüklere dayanılarak sandık 
seçmen listelerini hazırlamak, seçmen kartlarını, düzenleyip dağıtmak 
ve kanunla verilen sair görevleri yapmak) denilmek suretiyle belirtil
miş ve aynı maddenin son fıkrasında da, bu büroların, seçimlerin baş
langıç tarihinden seçim işlerinin bitmesine kadar bağlı bulundukları 
seçim kurullarının, bunun dışında kalan süre içinde de seçim kurulu 
başkanının yönetiminde ve herhalde üst seçim kurullarının denetimin
de görev yapacakları açıklanmak suretiyle seçim bürolarının seçimle
rin başlangıç tarihinden seçim işlerinin bitmesine kadar seçimle ilgili 
görev yapacakları saptanmış, daimî seçmen kütüklerinin denetlenme
sinde gözönünde tutulacak esaslar da (Örnek: 122) sayılı genelgenin 2 
nci maddesinde daimî seçmen kütükleri büroları, daimî seçmen kütük
lerinin denetimini her yıl Martta başlatmak ve 30 Nisanda sonuçlandır
mak üzere yaparlar denilmek suretiyle, denetim işlemlerinin de ilçe se
çim kurulları ve başkanlarının denetiminde seçim bürolarınca yürü
tüleceği belirtilmiştir. 

6 — a) Beşinci maddede gösterilen görevlerle kanunen verilen 
sair görevlerin yine kanun, genelge ve genel yazılarla saptanan süreler 
içinde tamamlanıp yerine getirilmesi ve seçime ilişkin işlemlerin aksa
tılmadan tam bir düzen içinde yürütülmesi için daimî seçmen kütük
leri büroları şef, memur ve hizmetlilerinin günlük mesaileri ve hatta 
mesai saatleri dışındaki çalışmaları yanında Cumartesi ve Pazar gün
leri ile sair resmî tatil günlerinde de çalışmaları zorunluğu doğabilir. 

b) İlçe seçim kurulunda ve büroda, seçimle ilgili işlerde yasala
rın açıkça öngördüğü hallerde, büroların görevleri içinde olmakla be
raber, maddî olanaksızlıklar nedeni ile süresi içinde bitirilmesi olası
lığı bulunmayan hallerde - denetimden sonra yeniden düzenlenen daimi 
seçmen kütüklerinin daktilo ile yeteri kadar nüsha yazdırılması veya 
seçim nedeniyle sandık seçmen listelerinin hazırlanması, seçmen kart
larının düzenlenip dağıtılması, seçim günlerinde seçim evrakının tes
lim alınması, tutanakların düzenlenmesi ve benzeri işlemlerin aralıksız 
çalışılıp süresinde tamamlanması gerekmektedir. 

c) Seçim işlemlerinin aralıksız çalışılıp süresinde tamamlanma
sının gerekmesi nedeniyle 298 sayılı Kanunun, 24/3/1973 günlü ve 1700 
sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesiyle (Daimî seçmen kütüklerinin 
ilk düzenlenmesinde, daimî seçmen kütüklerinin yıllık denetimlerinde, 
sandık seçmen listelerinin hazırlanmasında ve seçmen kartlarının dü
zenlenip dağıtılmasında; ilçe seçim kurulu başkanları; mahalle ve köy 
muhtar ve ihtiyar heyetlerini görevlendirebileceği gibi, Devlet, katma 
bütçeli idare, özel idare, belediye, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu 
tüzel kişiliklerindeki (Hâkimler, vali ve kaymakamlar nahiye müdür
leri, askerî şahıslar, zabıta amir ve memurları hariç) bütün memur
ları görevlendirebilir; dışardan da gerekli gördüğü kimseleri çalıştıra
bilir.) hükmü getirilmiş, aynı kanunun 1700 sayılı Kanunla değişik 35 
inci maddesinin (A) fıkrasındaki (Daimî seçmen kütükleri büroları, 
daimî seçmen kütüklerini her yıl Mart ve Nisan aylan içinde denetler
ler. Denetimlerde, seçim kurulu başkanlarınca gerektiği takdirde 33 
üncü maddede belli edilen kimseler görevlendirilebilir.) hükmüyle de 
ilçe seçim kurulu başkanlarının, seçim işlemlerinin aksaksız ve düzen 
içinde yürütülmesini sağlamak için, Devlet ve katma bütçeli idarede 
çalışan bütün memurları da görevlendirebilecekleri öngörülmüş, 298 sayı 
lı Kanunun ödenecek ücretler başlıklı 182 nci maddesinde ( kanun 
gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde veya 
dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere verilecek ücretler ve hariç
ten alınarak çalıştırılacakların gündelikleri Yüksek Seçim Kurulunun 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirtilecek esas ve miktarlara göre 
ödenir) denilmek suretiyle de seçim işlerinde zorunluk halinde (Memur) 
deyimine giren kimselerin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun gereğince görevlendirilebileceği 
ve çalışmaları karşılığında 182 nci madde uyarınca gündelik ödeneceği 
belirtilmiştir. 

Öteyandan 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 75 inci 
maddesi seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen için
de yönetimi ve dürüstlüğü ile i lgil i bütün işlemlerini yapma ve yaptır

ma görevini Yüksek Seçim Kuruluna vermiş, 298 sayılı Kanunun 13 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında Yüksek Seçim Kurulunun prensip 
kararlan alacağı, Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkilerini kapsa
yan 14 üncü maddesinin 10 numaralı bendinde seçimin bütün yurtta 
düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken 
genelgeleri zamanında yapmak görevinin de Yüksek Seçim Kuruluna ait 
bulunduğu gösterilmiştir. 

d) Yukarıda açıklanan seçim işlemlerinin süresinde yetiştirilip 
tamamlanması için ve zorunluk halinde ilçe seçim kurulu başkanları 
298 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince maddede ayrık tutulan 
kimseler dışında bütün memurları görevlendirebileceği ve dışardan da 
gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabileceği gibi Cumartesi - Pazar ve 
resmî tatil günlerine münhasır olmak üzere, diğer memurlar gibi daimi 
seçmen kütükleri büroları şef, memur ve hizmetlilerim de görevlendir
mek suretiyle çalıştırılmasında ve Cumartesi Pazar ve diğer resmî tatil 
günlerinde bu kanun gereğince ilce seçim kurulu başkanlığınca görevlen
dirilerek çalıştırılan seçim bürosu şef, memur ve hizmetlilerine bu 
günlerdeki çalışmaları için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 
25/3/1973 günlü 1973/10 sayılı Genel Yazısının (çalışma tutanağı düzen
lenmesi ve sonucu) başlıklı 4 üncü bendinde açıklandığı üzere, çalış
malar bir tutanakla tespit edilmek ve bir gündelik ödenmesini gerek
tirecek nitelikte bulunmak kaydiyle 298 sayılı Kanunun 182 nci maddesi 
uyarınca gündelik ödenmesinde kanunî bir sakınca bulunmamaktadır. 

Sonuç: 1 — Daimi seçmen kütükleri bürosu şef, memur ve hizmet
lilerinin memur sayılmaları nedeniyle günlük işlerini tamamlama caba
sı içinde mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmaları için kendilerine 
fazla mesai karşılığı olarak seçim ödeneğinden herhangi bir ödeme 
yapılamıyacağma, 

2 — Yukarıda açıklanan seçim işlerinin süresinde tamamlanması 
için; 

a) Genel seçimlerin yapılması halinde genel seçimin başlangıç tarihi 
ile bitimi tarihleri arasındaki, 

b) Her yıl Mart ve Nisan aylarında yapılmakta olan daimi seç
men kütüklerinin denetiminde denetimin yapıldığı Mart ve Nisan aylan 
içerisindeki 

Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatil günlerine, 
c) Yalnız ara seçimlerinin yapılması halinde ise sadece oyverme 

gününden önceki Cumartesi ile oyverilen Pazar gününe, 
Münhasır olmak üzere çalışılması ilce seçim kurulu başkanlığınca 

zorunlu görüldüğü takdirde 298 sayılı Kanun hükümleri gereğince daimi 
seçmen kütükleri bürosu şef .memur ve hizmetlilerinin de tatil günle-
rinde çalışmak üzere diğer Devlet Memurları gibi görevlendirilebilecek
lerine, 

3 — Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günlerinde çalışmak üzere 
ilçe seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen büro şef, memur 
ve hizmetlilerine 25/3/1973 günlü 1973/10 sayılı Genel Yazının 4 üncü 
bendine göre günlük çalışmaları tutanakla saptanmak, çalışmalan bir 
gündelik ödenmesini gerektirecek nitelikte bulunmak kaydiyle 298 sa
yılı Kanunun 182 nci maddesi uyarınca kendilerine gündelik ödenebile
ceğine, 

4 — Kararın Resmî Gazetede yayınlanmasına, bir örneğinin Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığınca bir genel yazı ile birlikte bütün i l ve ilce 
seçim kurulları başkanlıklarına gönderilmesine, 

4/3/1975 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar N o : 79 
Çorlu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 13/2/1975 ve 3/3/1975 

günlü, 1975/46 ve 1975/46 - 123 sayılı yazılarda; belediye teşkilâtı yeni 
kurulan Velimeşe Kasabasında yeniden ihdas edilen ve 4 sandıkta 1188 
seçmeni bulunan 4 mahallede 1 Haziran 1975 tarihinde bir muhtarlık 
seçimi yapılacağı bildirilmiş, bunun için de gerekli ödenek ile araç ve 
gereçlerin gönderilmesi istenilmiş olmakla, yazılar ve ekleri okundu; 
gereği görüşüldü: 

1 — 1580 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesi bir belediye 
sınırı içinde mahalleler ihdası, ilgası, birleştirilmesi, isimleri ile hudut 
larının değiştirilmesi belediye meclisinin ve mahallî idare heyetinin ka 
rarı ve Valinin tasdiki ile yapılır hükmünü koymuştur. 

Çorlu İlçesine bağlı Velimeşe Kasabasında Kanunun bu hükmüne 
uyularak belediye encümenince 4/9/1974 tarihinde 16 sayı ile İstasyon, 
Koru, Birlik ve Girne adlarında dört mahalle kurulmasına karar verit 
miş, bu karar Çorlu İlçe İdare Kurulunun 10/10/1974 tarihinde verilen 
187 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 14/11/1974 tarihinde Tekirdağ 
Valiliğince de onaylanarak bu mahalleler o tarihten itibaren hukukî var
lık kazanmıştır. 
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Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşki
line Dair 4541 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ilk fıkrasına göre Şehir 
ve Kasabalarda kurulu bulunan ve Belediye Kanununun 8 inci madde
sine göre kurulacak olan mahallelerde bir muhtar ve muhtarın başkan
lığında bir ihtiyar heyeti bulunur. Aynı Kanunun 2 nci maddesi ise ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetinin bir muhtar ve dort azadan teşekkül 
edeceğini, heyetin ayrıca dört yedek azasının bulunacağım hüküm al
tına almıştır. 

Bu durumda her mahallenin bir muhtarı ve dört asıl azadan oluşan 
bir ihtiyar heyeti bulunması zorunludur. Şu halde yeni kurulan ve ad 
lan yukarıda yazılı bulunan dört mahallede ayrı ayrı birer muhtarla 
dörder asıl ve dörder yedek üye seçilmesi Kanunun bu amir hükmü ge
reğidir. 

Her ne kadar 4541 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası 
yapılacak işler bakımından birkaç mahallenin bir muhtar ve ihtiyar he
yetine bağlanmasını veya bir mahallede birden fazla muhtar ve ihtiyar 
heyeti bulunmasını öngören hükümler getirmişse de bunu belediye mec
lisinin kararma ve o mahallin en büyük mülkiye memurunun tasdi
kine bağlı tutmuştur. Ancak, incelenen evrak arasında Kanunun ön
gördüğü bu formalitenin tamamlandığına dair ne belediye meclisinin 
bir kararma ve ne de o yer en büyük mülkiye memurunun onayına 
rastlanamamıştır. Sadece Velimeşe Belediye Başkanlığından Çorlu 
Kaymakamlığına yazılan 19/11/1974 günlü, 177 sayılı yazıda «dört ma
hallenin bir muhtarla idare edileceğinden yapılması icap eden mahalle 
muhtarlığı seçiminin buna göre yapılması» hususundan sözedilmekte-
dir ki bu, Kanunun yapılmasını öngördüğü formalitenin yerine geti
rildiğini kanıtlayacak nitelikte bir belge değildir. 

2 — Öteyandan 4541 sayılı Kanunun 18/7/1963 günlü ve 287 sayılı 
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin 5 ve 6 nci fıkraları, ihtiyar heye
tinde yedek üye kalmaması ve asıl üye sayısının da ikiden aşağı düş
mesi hallerinde muhtar veya birinci üyenin durumu bir yazı üe der
hal ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmesi üzerine ilçe seçim ku
rallımın oy verme gününü belirtip ilân ederek o mahallede yeniden 
seçim yaptıracağı hükmünü koymuştur. Eğer üyelerle beraber muh
tarlık da boşalmışsa aynı hükümler gereğince üye seçimi ile birlikte 
muhtar seçimi de yapılır. Yalnız muhtarlığın boşalması halinde muh
tar seçimi her yıl köy muhtarları ara seçimi ile aynı günde yapılır. 

Çorlu ilçe seçim kurulu başkanlığı Velimeşe'de yeniden kurulan 
dört mahallede muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi için 1 Haziran 1975 
Pazar gününü oy verme günü olarak tespit etmiştir. Halbuki bugün 
bütün Türkiye'de köy ve mahalle muhtarları ara seçiminin yapılacağı 
gündür. Yeni kurulan mahallelerde muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri 
bulunmadığına ve bu mahalleler uzun süre muhtar ve ihtiyar heyeti 
üyelerinden yoksun bırakılamayacağına göre yeni kurulan mahalleler
de Kanunun yukarıda açıklanan hükmü uyarınca ara seçimleri bek
lenmeksizin derhal seçim yapılması zorunludur. 

Bu durum karşısında Çorlu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının Ve
limeşe Kasabasında yeni kurulan dört mahallede yapılacak muhtar 
ve ihtiyar heyeti seçimini muhtar ara seçiminde oy verme günü olan 
1 Haziran 1975 Pazar gününe bırakması Kanunun yukarıda açıklanan 
hükmüne aykırı düşmektedir. Sözkonusu dört mahallede muhtar ve 
ihtiyar heyeti seçimi yapılacağının hemen ilânı ve ilândan sonraki 
60 nci günü izleyen ilk Pazar gününün oy verme günü olarak tespiti 
gerekmektedir. 

O halde, Velimeşe Kasabasında yeniden kurulan dört mahalle için, 
1 Haziran 1975 tarihinde yapılacak bir muhtarlık seçimi hakkındaki 
Çorlu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı işleminin ortadan kaldırılmasına, 
bu mahallelerde ayrı ayrı birer muhtarla dört asıl ve dört yedek üye 
seçilmesi ve bu seçimin yapılacağının hemen ilânı ile ilândan sonraki 
60 inci günü izleyen ilk Pazar gününün oy verme günü olarak tespiti 
gerektiğine karar verilmelidir. 

Sonuç: Açıklanan nedenlerle; 
1 — Velimeşe Kasabasında yeniden kurulan dört mahalle için 1 

Haziran 1975 tarihinde bir muhtarlak seçimi yapılacağına ilişkin Çorlu 
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı işleminin ortadan kaldınlmasma, 

2 — ' Bu yerde yeni kurulan mahallelerde ayn ayn birer muhtarla 
dört asıl ve dört yedek üye seçilmesi ve bu seçimin yapılacağının he 
men ilânı ile ilândan sonra gelen 60 ıncı günü izleyen ilk Pazar günü
nün oy verme günü olarak tespiti gerektiğine, 

3 — Karar sonucunun telle Çorlu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 
bildirilmesine, kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına ve birer örneği
nin bilgi için Tekirdağ İl ve gereği için Çorlu İlce Seçim Kurulu Baş
kanlıklarına gönderilmesine, birer örneğinin de Kurulumuz Sayman

lığı ile Buro Şefliğine verilmesine, 11/3/1975 gününde oybirliğiyle ka-
rar verildi. 

Karar N o : 88 
İtiraz No : 46 
Of ilçesine bağlı Cumapazarı Kasabasından Alaittin Sanalioğhı im-

zasiyla ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere Of İlçe 
Kurulu Başkanlığına verilip, Trabzon İl Seçim Kurulu aracılığiyle 
Başkanlığımıza gönderilen 24/2/1975 günlü dilekçede; Cumapazarı Be
lediye Başkanlığı seçimini kazanan Behram Saral'ın seçim günü ak
şamı trafik kazasında ölmesi üzerine Of ilçe Seçim Kurulunca, oy sı
rasında ondan sonra gelen Mehmet Saral'a tutanak verildiği, bu hu
sustaki itirazının, anılan Kurulca, Yüksek Seçim Kurulunun 30/12/1974 
gun ve 1777 sayılı kararı neden gösterilmek suretiyle kabul edilmediği, 
bu karara karşı yaptığı itirazın da, Trabzon ,İI Seçim Kurulunun 
13/2/1975 gün ve 1975/3 sayılı Karariyle aynı nedenle reddedildiği, 
oysa. Yüksek Seçim Kurulunun anılan kararının istışari mahiyette ve 
seçim kanunlarına aykırı olduğu, kararda benimsenen goruşun uy
gulanmasına devam edildiği takdirde, seçim emniyetinin ortadan kal
kacağı ve bir takım çirkin olaylara yol açacağı, ayrıca, bu seçimde 
298 sayılı Yasanın seçmen kütükleri ve sandık seçmen listelerinin 
tanzim ve askısına ilişkin 41 ve müteakip maddelerinin hiç uygulan
madığı bildirilerek Cumapazan Belediye Başkanlığı seçiminin iptali 
istenilmiş olmakla, evrak incelendi; gereği görüşülüp düşünüldü: 

1 — Gerçekten dilekçede sözü edilen Kurulumuzun, 30/12/1974 
günlü ve 1974/1777 sayılı kararmda; 1580 sayılı Belediye Kanununa 
19/7/1963 günlü ve 307 sayılı Kanunla konulan ek 4 üncü maddenin 
son fıkrasında, adaylığın ilânmdan sonra aday hk tan istif anın, seçim 
sonuna kadar nazarı itibare alınmayacağı, ancak, bu gibiler seçilmiş 
bulunurlarsa istifalarının hüküm ifade edeceği ve yerlerine kendüerin-
den sonra gelenlerin seçilmiş sayılacağı, ölüm halinde dahi aynı şe-
Kilde hareket edileceği öngörülmüş, aynı Kanuna konulan ek 10 uncu 
maddenin 1 inci fıkrasında ise, İlçe seçim kurullarınca sandık kurulla
rından gönderilen belediye başkanı seçimine ait tutanakların birleştiri
lerek en çok oy almış olan adayın belediye başkam seçileceğine işaret 
olunmuş ve dilekçede ileri sürülen olayda, en çok oy alan bağımsız 
aday Behram Saral'ın tüm sandık kurulu tutanakları ilçe seçim kurulu
na gelmeden ve tutanaklar birleştirilmeden önce öldüğü ve açıklanan 
hükümler karşısmda seçilme olanağı kalmadığı gözönünde tutularak, 
kendisinden sonra gelen adayın belediye başkanlığına seçilmiş sayılacağı 
ilkesi kabul olunmuş, dilekçinin itirazı, Trabzon İl Seçim Kurulunca 
bu nedenlerle reddedilmiş bulunmaktadır. 

Yapılan bu açıklamadan anlaşılacağı üzere, Kurulumuzun anılan 
kararı, bir ilke kararı niteliğini taşımaktadır. O halde, bu karara daya 
nan Trabzon İl Seçim Kurulunun red kararma ilişkin itirazı yersizdir. 

2 — Dilekçenin, bu seçimde 298 sayılı Kanunun seçmen kütükleri 
ve sandık seçmen listelerinin tanzim ve askısına ilişkin 41 ve müteakip 
maddelerinin hiç uygulanmadığı yolundaki itiraza gelince: 

26/4/1961 günlü ve 298 sayılı Kanunun 112 ve 130 uncu maddele
rine göre, itiraz dilekçelerinin incelenebilmesi, ancak, itirazın gerekçeli 
olması, dilekçede ileri sürülen hususların seçim sonucuna ne gibi bir 
etki yaptığının belirtilmesi, delillerin gösterilmesi belgelerinin bağlan
ması, bu belgelerin elde edilmesi mümkün değilse, sebeplerinin, nereden 
ve ne suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi ve bunun da belgelen
dirilmesi halinde mümkündür. Bu hususlar dilekçenin geçerlik şar
tıdır. Kurulumuzun ilke kararları da bu yoldadır. (1961/39-8, 1963/460 
ve 612, 1973/1092 sayılı kararlar) 

Dilekçi anılan Kanun ve ilke kararlan hükümlerine rağmen İl 
Seçim Kuruluna verdiği itiraz dilekçesine gerekli belgeleri eklememiş 
ve anılan hükümlerin gereğini yerine getirmemiştir. Bu itibarla, dilekçi
nin bu yöne ilişkin itirazı da yerinde bulunmamaktadır. 

O halde, dilekçinin tüm itirazlarının reddine karar verilmelidir. 
Sonuç: Açıklanan nedenlerle itirazın reddine, kararın Resmî Ga

zete'de yayınlanmasına, bir örneğinin Trabzon İl Seçim Kurulu Baş
kanlığına ve bir örneğinin de dilekçiye gönderilmesine, 11/3/1975 gü
nünde oybiriğiyle karar verildi. 

Karar N o : 89 
İtiraz N o : 46 

Kimliği saptanmak suretiyle Kurulumuz Başkanlığına verilen Sefer 
Saral imzalı ve 6/3/1975 günlü dilekçede; Trabzon İl Seçim Kurulunun 
1/3/1975 gün ve 1975/4 sayılı olup dilekçiye 5/3/1975 günü tebliğ edi
len kararının itiraz yoluyla ortadan kaldınlması süresi içinde istenil
mekle, düekçe ve ekleri incelendi; gereği görüşülüp düşünüldü: 
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Dilekçi Sefer Saral'ın, Öf Belediye Başkanlığı seçimine bağımsız 
aday olarak katıldığı ve 545 geçerli oy almak suretiyle Of Belediye Baş
kanlığma seçilip tutanağının verildiği, 531 geçerli oy alan CHP adayı 
İshak Cahit Sanalioğlu tarafından seçim sonuçlarına itiraz edildiği ve 
Of ilçe Seçim Kurulunca işaretli kabul edilerek geçersiz sayılan bir 
kısım oy pusulalarının Trabzon İl Seçim Kurulunca geçerli sayılmak 
suretiyle kendisinin tutanağının iptaline ve bu suretle geçerli oy sa
yısı 565 e yükselen İshak Cahit Sanalioğlu"na tutanak verilmesine ka
rar verildiği dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

tBu kez dilekçi Sefer Saral, İshak Cahit Sarıalioğlu'nun İl Seçim 
Kuruluna verdiği 24/2/1975 günlü dilekçesi üzerine, kimliği saptanma
dan dilekçesinin kabul edildiğini, İl Seçim Kurulu kararında Of İlçe 
Seçim Kurulunun hangi tarih ve sayıü kararının iptal edildiğinin gös
terilmediğini, işaretli kabul edilen oy pusulalarından bir kısmının san
dık kurullan tarafından iptal edilmiş olduğunu ve sandık kurullan-
nın bu işlemleri aleyhine, İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmediği hal
de İl Seçim Kurulunca bu oyların da iptale konu olduğunu, hiç ge 
reği yok iken bütün sandıklar tetkike tabi tutularak hangi adayın ne 
kadar oy aldığının, ne miktarının geçerli ve geçersiz olduğunun sap
tandığım, oysa İlçe Seçim Kurulunca İshak Cahit Sarıalioğlu'na ait 
belli sandıklarda 15 adet işaretli oyun iptal edilmiş olduğunu ve İl 
Seçim Kurulunun ancak bu oylar üzerinde inceleme yapabüeceğini, ka
rarda ise 44, 36, 34 rakamlarından bahsedildiğim bu rakamların da ne
reden elde edildiğinin anlaşılamadığını, İshak Cahit Sarıalioğlu'na ait 
bir kısmı oy pusulalarında isminin (a) ve (o) harflerinin yuvarlakları
nın içinin kalemle karalanmak suretiyle işaretlenmiş olduğunu, Yük
sek Seçim Kurulu ilke kararlarına ve 298 sayılı Kanuna göre bu oyla-
n n işaretli kabul edilmesi gerekirken, Trabzon İl Seçim Kurulunca bu 
halin işaret sayılmadığını Ueri sürerek, anılan nedenlerle yukanda sözü 
edilen Trabzon İl Seçim Kurulu kararının kaldınlmasını, İshak Cahit 
Sarıalioğlu'na verilen tutanağın İptalini ve kendisine tutanak verilme
sini istemiştir. 

İtirazcı Sefer Saral, İshak Cahü Sarıalioğlu'nun Trabzon İl Seçim 
Kuruluna verdiği 24/2/1976 'günlü düekçesinde kimliğinin saptanmadığı
nı bu haliyle geçerli bir itiraz dilekçesi olarak kabul edilemiyeceğini, 
yine sözü edüen şahsın almış olduğu bir kısım oyların sandık kurullar 
rmca iptal edildiğini ve sandık kurullarının bu işlemlerine karşı İlçe 
Seçim Kuruluna başvurulmadığından, İl Seçim Kuruluna gidüemiye-
ceğini, 15 oy'un kendi itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulunca iptal edil
miş olduğunu ve yalnız bu oylar için İl Secim Kuruluna gidilebilece
ğini bildirmiştir. Ancak, dilekçesine İl ve İlçe Seçim Kurullan karar
larından başka bir belge eklememiştir. Bu kararlarda ise idiayı is
pata yeterli bir husus bulunmamaktadır. İlçe Seçim Kurulunun ekli 
kararından başka konu ile ilgili kararı olup olmadığını anlaşılamamakta 
ise de kararda değişik rakamlarda bahsedilmesi başka kararların da mev
cut olduğu kanisim uyandırmaktadır. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
298 sayılı Kanunun 112 ve 130 uncu maddelerine ve bu maddelere da
yanılarak Kurulumuzca alınan ilke kararlarına göre, itirazcı iddia et
tiği vakıaların mahiyetini, gerekçesini seçim sonuçlarına etki derece
sini beyan etmek, delillerini göstermek, Ugili belgeleri dUekçesine bağ 
lamakla yükümlüdür. Bu belgelerin elde edümesi mümkün değilse se
beplerinin ve nereden ne suretle temin olunacağının bildirilmesi ge
rekir. Bu şartlar dilekçenin geçerlik şartlarıdır. Yüksek Seçim Kuru
lu bu belgeleri toplamakla yükümlü tutulmamıştır. (5/12/1963 gün ve 
11573 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 26/11/1963 gün ve 460 sayılı 
ilke karan) Kaldıki, Sefer Saral'm 545 ve İshak Cahit Sarıalioğlu'nun 
531 geçerli oy aldıklarına ve bu şahsın Of İlçe Seçim Kurulunun 
23/2/1975 gün ve 4 sayılı karan ile İptal edilen, sonradan Trabzon İl 
Seçim Kurulunca geçerli olduğu karar altına alınan 15 oy 531 oy'a ilâ
ve edüdiğinde, Sefer Saral'm aldığı oy adedini geçmekte olup sonuca 
etkili olduğuna göre, ayrıca sandık kurullarınca iptal edildiği üeri sü
rülen bu 15 oyun dışındaki oyların olaya bir etkisi bulunmamakta
dır. 

İshak Cahit Sanalioğlu'na ait olup bu şahsın adının (a) ve (o) 
harflerinin içi kalemle doldurulmak suretiyle karalanmış olması ha
linin kanunun kastettiği manada işaret sayılıp sayılamayacağı hususuna 
gelince; yukarıda sözü edilen 298 sayılı Kanunun 13/2/1965 gün ve 533 
sayılı Kanunla değişik 103 üncü maddesinin 3 üncü bendinde «imzalı 
veya mühürlü veya seçmenin kim olduğunu belirten herhangi bir işa
ret taşıyan oy pusulalan» nm geçersiz sayılacağı hükmüne yer, veril
miş ve Kurulumuzun, Belediye, İl Seçimleriyle Köy ve Mahalle Seçim
lerinde Sandık Kurullarının görev ve yetkilerini gösteren (örnek : 102) 
sayılı Genelgesinin 48,inci maddesinin yine 3 üncü bendinde aynı hu

susa işaret edilmiş ve oy pusulasına konulan işaretin, iptali gerektir
mesi için o pusulayı hangi seçmenin kullandığının anlaşüması gerek
tiği esası kabul edilmiştir. O halde seçmenin kim olduğunu belirtme
yen oy pusulasının geçerli sayılması zorunludur. Aksi halde kapalı oy 
verme yerine konulan adaylara ait oy pusulalannın, oyunu kullanmak 
için bu yere giren ve kendi adaymın kazanmasını arzu eden seçmenler 
tarafından rakip adayın oylarının geçersiz sayılmasını sağlamak ama 
ciyle bu yola başvurması olanak dahiline girer. Böyle bir duruma yol 
açmak kötü niyetli davranışlara olanak verir. 

Yukarıdan beri yapılan açıklamalara göre itiraz konusu Trabzon 
İl Seçim Kurulunun 1/3/1975 gün ve 1975/4 sayılı karan yerindedir ve 
itirazın reddine karar verilmelidir. 

Sonuç: 
1) Açıklanan nedenlerle itirazın reddine, 
2) Kararm Resmî Gazete'de yayınlanmasına, birer örneğinin 

Trabzon İl ve Of İlçe Seçm Kurulları Başkanlıklariyle itirazcı Sefer 
Saral'a gönderilmesine, 

11/3/1975 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No: 108 
Menemen İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 112/3/1975 gün 

lü, 1975/42 sayılı yazıda; Menemen İlçesi Emiralan Bucağı Bozalan Kö
yünün, ihtiyar meclisi üye tam sayısının yarıya düştüğü ve muhtarlık 
görevinin Mehmet Şenmen tarafından yürütülmekte olduğu Kayma
kamlığın 10/3/1975 gün ve 02 - 6/211 sayılı yazısiyle bildriildiği, bu du
rumda muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi yapılacağı, seçmen sa
yısının 182, sandık sayısının 1 olduğu bildirilmiş, bu yazıya karşılık ola
ra/k Kurulumuz Başkanlığınca Menemen İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı
na gönderilen 15/3/1975 günlü, 1899 sayılı yazı ile, 442 sayılı Köy Ka
nununa 18/7/1963 günlü, 286 sayılı Kanunla eklenen ve 13/7/1967 gün, 
906 sayüı Kanunla değiştirilen ek 3 üncü maddeye uygun ve seçimi 
gerektiren bir boşalma olup olmadığının açıklanması istenmiş, bu 
kerre alınan 21/3/1975 günlü, 1975/51 sayılı yazıda (Bozalan Köyünde 
ihtiyar meclisi üye tam sayısının yarıya düştüğü ve muhtar vekili Meh
met Şenmen tarafından idare edildiği 12/3/1975 günlü yazımızda be
yan edilmişti. Menemen Kaymakamlığının 18/3/1975 gün ve 02 - 6/246 
sayılı yazısında, Bozalan Köyü eski muhtar vekili Kâzım Kurt üe ihti
yar meclisi azası H . İbrahim Tan'ın istifalarını geri almaları üzerine 
bu durum ortadan kalkmış olduğu ve muhtar vekili Kâzım Kurt, aza
lardan H. İbrahim Tan ile Mehmet Şenmen'in vazifelerine devam et
mekte olduklan) denilmek suretiyle seçime gerek olmadığı bildiril
mekle, konu incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: 

1 — 13/4/1966 gün ve 12273 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, 
Yüksek Seçim Kurulu 1966 yılı İlke Kararları Kitabında yer alan Yük
sek Seçim Kurulunun 31/3/-966 gün ve 58 sayılı kararında da açıklan
dığı üzere 442 sayılı Köy Kanununa 18/7/1963 günlü, 286 sayılı Ka
nunla kanulan ve 13/7/1967 gün ve 906 sayılı Kanunla değiştirilen ek 3 
üncü maddenin 4 üncü fıkrasında (seçim dönenimin sona ermesinden 
önce ihtiyar meclisi üye sayısının yedeklerin de getirilmesinden 
sonra • meclis üye tam sayısının tabii üyeler hariç yarısına düşmesi 
halinde, köy muhtarı durumu bir hafta içinde ilgili seçim kurulu baş
kanlığına ve bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine bildir
meye mecburdur.) denilmiş, 6 nci fıkrasmda da (köy muhtarlığının 
herhangi bir sebeple boşalması halinde, ihtiyar meclisi birinci üyesi 
keza bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti Ugili seçim kuruluna ve 
bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine bUdirmeye mecbur
dur.) hükmü yer almıştır. 

2 — 9/7/1961 günlü ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'-
sının 116 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında (mahalli idarelerin seçil
miş organlarının organlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri konusun
daki denetim, ancak yargı yoluyla olur.) hükmü konulmuştur. 

442 sayılı KÖy Kanununun gerek eski ve gerekse halen yürürlükte 
bulunan hükümlerinde, köy muhtarlığından veya köy ihtiyar meclisi 
üyeliğinden çekilmelerin, idarî makamların kabulüne bağlı bulundu
ğuna dair bir kayda rastlanamadığı gibi, 5442 sayılı İller İdaresi Ka
nununda da bu konu ile ilgili bir hüküm yer almamıştır. Yine yuka
nda sözü geçen Kanunlarda çekilmelerin geri alınması ve bu işlemin 
mülkiye amirlerinin onayına bağlı bulunduğu konularında da özel bir 
kayut yoktur. Yalnız, Anayasamn yukarıda anılan hükmüne dayanıla
rak, 442 sayılı Köy Kanununun 286 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulu
nan 33 üncü maddesinde, muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin görev
lerinden, maddede gösterilen sebeplere dayanılarak, ancak i l veya ilçe 
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idare kurulları tarafından çıkartabileceklerine ve 41 inci maddesinde 
de, yapılan ihtara rağmen iş görmeyen muhtarların yetkili idare ku
rulu karariyle görevlerinden uzaklaştırıla bilecekelerine ilişkin hüküm
ler konulmuştur. 

3 — O halde köy muhtarlarının veya ihtiyar meclisi üyelerinin is
tifaları, verilmesiyle birlikte derhal hüküm ifade eder ve istifaların 
geri alınması mümkün değildir. Gerek istifalar ve gerekse bunların 
geri alınması konularında mülkiye amirlerinin bir yetkileri yoktur. 
Haltta istifaların muhtarlığa veya ihtiyar meclisine yapılması halinde, 
muhtar veya ihtiyar meclisi birinci üyesi tarafından bu istifaların ge
reği için ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ve sadece bilgi için en bü
yük mülkiye amirine bildirilmeleri zorunluğu vardır. 

Uygulamalarda, muhtarların veya ihtiyar meclisi birinci üyeleri 
nin istifaları, kanunda açıklandığı gibi, doğrudan doğruya ilçe seçim 
kurulu başkanlıklarına bildirmeyip, mülkiye amirliklerini aracı kılma
ları kanun hükümlerinin olduğundan başka şekilde uygulanmasını ge
rektirmez. Ancak, ilçe seçim kurullarının bu yolla bildirilen istifaları 
da geçerli saymaları gerektir. Çünkü istifalar, yapılmaları ile birlikte 
hüküm ifade eder. Bu durum, seçimle iş başına gelen organların gö
revlerinden, kanunlarında aksine hüküm bulunmayan hallerde, ancak 
istifaları veya yargı yoluyla uzaklaştırılmaları mümkün olması esası
nın olağan bir sonucudur. 

Yine bu çeşit organların istifalarının kabulü kanunla bir şarta, 
örneğin mülki amirlerin onayına bağlı tutulmamış ise, bu amirlerin bir 
işlem yapmaları sonunda, istifa etmiş muhtarların veya ihtiyar mec
lisi üyelerinin görevlerine iadeside mümkün olamaz. Esasen ek 3 üncü 
maddenin 6 ncı fıkrasında, ara seçimleri yapılıncaya kadar, birinci üre
lere muhtarlığa vekâlet görevinin verilmesi sebebi, yukarıdaki düşün
celere dayanmaktadır. Aksinin benimsenmesi halinde, muhtarın istifa
sından sonra ara seçimi yamlmcaya kadar, bazı ahvalde olduğu gibi. 
bir yıla yakın bir süre içinde daima istifasının geri alınması 'gibi bir 
işlemin yapılmasına kanunen imkân verilmiş ve dolayısiyle isler karış
tırılmış olur. Aslında, istifaların seçim yamlması için kendilerine bildi
rilmesi halinde, mülkiye amirlerinin, muhtar veya ihtiyar meclisi bi
rinci üyelerinin, durumu ilçe seçim kurulu başkanlığına da bildirme
leri hususunda kendilerini uyarmaları daha uygun olur. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, mülkiye amirlerinin se
çimle işbaşma gelen köy muhtar veya ihtiyar meclisi üyeleri tarafın
dan yapılan istifaların kabulü veya bu istifaların geri alınması konu
larında bir görev ve yetkileri yoktur. Bu itibarla mülkiye amirlerince 
bu yolda yapılmış bir işlem, kendilerine alt olmayan bir yetkinin kul
lanılması anlamım taşır ve hukuken yok sayılması gerekir. O halde, 
böyle yetki dışı yapılmış bir işlem sonunda görevine iade edilmiş bir 
muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinin görev yapmalarına olanak yok
tur. Vaki boşalma üzerine ilçe seçim kurulunca seçim yapılmasa zorun 
ludur. Boşalmış olması ve ihtiyar meclisi üye tam sayısının tabii üye
ler hariç yansına düşmesi ve kanunda öngörülen şartların da uygun 
bulunması nedeniyle Bozalan Köyünde 1 Haziran 1975 tarihinde muh
tar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi yapılmasına karar verilmelidir. 

Sonuç: 
1 — Menemen İlçesi Emiralan Bucağı Bozalan Köyünde 1 Hazi

ran 1975 günü muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi yapılmasına, 
2 — Kararın Resmî Gazete1de yayınlanmasına, özetinin telle Me

nemen İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına duyurulmasına, ayrıca gereği 
yapılmak üzere tümünün aynı yer ilçe seçim kurulu başkanlığına gön
derilmesine ve birer örneğinin de Yüksek Seçim Kurulu Büro Şefli
ğine ve Saymanlığına verilmesine, 

24/3/1975 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar N o : 116 
İtiraz No : 55 
Soma İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 25/3/1975 gün ve 

30 sayılı yazıda; 2/6/1974 tarihinde yapılan seçimde Yayladalı Köyü 
muhtarı seçilen Hüseyin Akgöz'ün Türkçe okuyup - yazma bilmediği 
nedeniyle tutanağı Yüksek Seçim Kurulunca iptal edilerek, ondan 
sonra ençok oy alan Mustafa Dal'a tutanak verildiği, ancak yapılan 
ihbar üzerine Mustafa Dal'ın da Türkçe okuyup - yazma bilmediği bil
dirilerek işlemli evrak ekte gönderilmiş olmakla, gereği görüşülüp dü
şünüldü : 

1 — Soma İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 25/3/1975 gün ve 30 
sayılı yazışma ekli olarak gönderilen ve Kaymakam Vekili Başkanlı
ğında kurulan Sınav komisyonunca düzenlenmiş bulunan 20/12/1974 
günlü tutanaktan Yayladalı Köyü muhtarı olan Mustafa Dal'ın Türkçe 
okuyup - yazma bilmediği anlaşılmıştır. 

2 — 442 sayılı Kanunun 18/7/1963 günlü ve 286 sayılı Kanunla 
değişik 25 inci maddesi seçilme yeterliklerini saptamış ve bu madde
nin dört numaralı bendi Türkçe okuyup - yazma bilmeyenlerin seçile-
miyeceğini öngörmüştür. 

Genel olarak kamu hizmeti yapma görevi yüklenmiş bulunan 
kimselerin, Kanunların öngördüğü yeterlik koşullarını haiz olmaları ve 
bu yeterliği kaybettikleri anda ise görevlerinden uzaklaştırılmalan ka
mu hizmeti görevlilerinin statüsünü tespit eden kanunlarda temel bir 
hukuk kuralı olarak hükme bağlanmıştır. Hal böyle olunca seçilme ye 
terliği olmayan kimseye verilen seçim tutanağının geçersiz sayılması 
doğal bir sonuç teşkil eder. Yeterliğin kaybedilmesi halinde seçilen ki
şinin sıfatının düşeceği de ilgili kanunlarda yer almış bulunmaktadır. 
(Anayasa'nın 80 inci, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 109 uncu, 
1580 sayılı Belediye Kanununun 30 ve değişik 91 inci, Şehir ve Kasa
balarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair 4541 sa
yılı Kanunun 19 uncu 442 sayılı Köy Kanunun 33 üncü maddeleri.) 

3 — Şikâyet ve itiraz yollarına gidilmemiş olması nedeniyle kesin
leşmiş bulunan bir seçim işleminin, kanunlara tüm aykırılığının saptan
mış olması halinde 9/7/1961 günlü ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 75 inci maddesi gereğince, seçimlerin başlamasından bi
timine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili 
bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra 
seçim konularına ilişkin bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incele
me ve kesin karara bağlama görevi verilmiş bulunan Yüksek Seçim 
Kurulunca, şikâyet ve itiraz süreleri ile bağlı kalınmaksızın işe el ko
nulması zorunludur. 

O halde, okuyup yazma bilmemeleri nedeniyle seçilme yeterlikleri 
bulunmayan, yani seçilme için lüzumlu koşullardan yoksun bulunan 
kimseler seçilmiş ve tutanakları kesinleşmiş olsa bile anılan kimsele
rin Kanun koyucunun, kamu düzeni düşüncesiyle koymuş olduğu hü
kümler karşısında tutanaklarının geçersiz sayılması gerekir. Bu du
rumda Yayladalı Köyü muhtarı bulunan ve Türkçe okuyup yazma bil
mediği anlaşılan Mustafa Dal'ın tutanağının iptaline karar verilmeli
dir. 

4 — 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılması gereken belediye mec
lisi üyeleri ve belediye başkanları, i l genel meclisi üyeleri, köy muh
tar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
seçimleri 2/3/1972 günlü ve 1669 sayılı Kanunla 1973 yılına ertelenmiştir. 
11/7/1973 günlü ve 14591 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunan 
26/6/1973 günlü ve 1781 sayılı «2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanun
la 1973 yılma ertelenmiş bulunan Mahallî İdare Seçimlerinin Yeniden 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun» bu seçimlerin 9 Aralık 1973 Pazar günü 
yapılmasını öngörmüş ve bu seçimlerle ilgili hususları düzenlemiştir. 

Kanunun gerek adından ve gerekse ihtiva ettiği hükümlerden sa
dece 9 Aralık 1.973 Pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili bir kanun ol
duğu, bunun dışındaki seçimleri de kapsayan genel bir seçim Kanunu 
niteliği taşımadığı anlaşılmaktadır. Kanunun 1, 2, 4 ve 7 nci maddele
rindeki açık ifadeden bu durum hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şe
kilde ortaya çıkmaktadır. 

Kanunun 3 ve 5 inci maddelerinde 648 sayılı Kanunun 91 ve de
ğişik 33 üncü maddelerindeki hükümlere paralel hükümler getirilmiş 
ise de, 648 sayılı Kanundaki sözü geçen hükümlerin yürürlükten kaldı
rılmamış olması 3 ve 5 inci maddeler hükümlerinin de 9 Aralık 1973 
Pazar günü yapılacak seçimler için yürürlüğe konulduğunu göster
mektedir. Bu açıklamalardan, 1781 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin de 
9 Aralık 1973 günü yapılan genel mahalli idare seçimlerini düzenlemek 
amaciyle bu kanunda yer aldığım ve bu seçimden sonra yapılacak se
çimlerde uygulama olanağının ortadan kalktığını göstermektedir. 

5 — 25/5/1961 gün ve 306 s a y ı l ı Milletvekili Seçimi Kanununun 
38 inci maddesinde miletvekillerinden bir veya birkaçının tutanakla
rının iptaline karar verildiği takdirde tutanakları iptal olunan millet-
vekilleri yerine mahsup oldukları sipasî parti listesindeki sıraya veya 
varsa tercih işareti sayısına göre belli olan sırada başta olanlara tuta
nak verilir. Sırada olanlar yetmediği takdirde açık kalan milletvekilleri 
için kanunun ara seçimi hakkında kabul ettiği hükümlere uyulur» hük
mü konulmuştur. 1580 sayılı Belediye Kanununa 19/7/1963 gün ve 307 
sayılı Kanunla konulan ek 11 inci ve İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
na 19/7/1968 gün ve 306 sayılı Kanunla konulan ek 10 uncu maddeler
de de aynı nitelikte hükümlere rastlanmaktadır. 

442 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 18/7/1963 
gün ve 286 sayılı Kanunda adaylık usulü konulmadığı gibi üyelikten 
biri herhangi bir sebeple boşalırsa yedeklerden Uk sırada olanın muh
tar tarafından asıl üyeliğe çağınlacağına ilişkin 22 nci maddedeki hü 
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küm ile seçim delillerinin saklanmasiyle ilgili ek 8 inci madde hükmü 
dışında 35/5/1981 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa her
hangi bir gönderme yapılmamıştır. Buna karşılık ek 10 uncu madde ile 
kendisine gönderme yapılan 26/4/1961 günlü ve 298 sayılı Kanunda ise 
konumuza ilişkin bir hüküm yer almamıştır. 

Kanunda hüküm bulunmaması karşısında Medenî Kanunun 1 inci 
maddesi de gözönünde tutularak hukukun ve bu arada seçim kanun
larının genel ilkelerinden de yararlanmak zorunluğu doğmuştur. 

Bu düşünceden hareket edildiğinde diğer seçim kanunlarında tu
tanakları iptal edilen adaylara ilişkin işlemlerin kıyas yoluyla konu
muza da uygulanabileceği sonucuna varmak gerekir. 

Değişik seçim kanunlarındaki konumuzla ilgili hükümlerin de or
taklaşa dayanılan ilkenin, yapılan bir seçim sonunda kazanan adayla
rın itiraz üzerine tutanaklarının iptal edilmesi halinde, meydana gelen 
boşluğun, kendilerinden sonra en çok oy almış olanlarla doldurulması 
ilkesi olduğu görülmektedir. Bu ilke aynı zamanda, seçimlerin sık sık 
tekrarlanmaması, işlerinin masraflı ve tek tek seçim yapmanın top
lum düzeninde olumsuz etkiler yapacağı gerekçelerine dayanmakta
dır. Bu yüzden söz konusu hükümlerin, seçimlerin hemen arkasından, 
itiraz üzerine, seçimleri kazanmış olan adayların tutanaklarının ipta
linden ibaret geçici hallere ilişkin kaldığını da gözden uzak tutma
mak gerekir; zira, sonraki boşalmaları kapsayan sürekli hallerde veya 
seçimlerin iptalinde (yani seçimlerin tümünün iptalinde) yerlerin dol
durulması, yapılacak ara ve yeni seçimlerle mümkün bulunmaktadır 
ve Köy Kanununa 286 sayılı Kanun ile konulmuş bulunan ek 7 nci 
maddenin ikinci fıkrasının A, B, C bentleri hükümleri ancak böyle 
durumlarda uygulanabilir. 

Yukarıdaki açıklamalara göre köy seçimlerinde seçimi kazanan 
muhtarın tutanağı itiraz üzerine iptal edildiğinde yerinin kendisinden 
sonra ençok oy alan kimse ile ve asıl üyeliklerde aynı sebeple meyda
na gelen boşalmanın yedek üyelerle ve bunlarda yine aynı sebeple or
taya çıkan boşalmaların da kendilerinden sonra en çok oy alanlarla 
doldurulması ve gerektiğinde aynı işlemlerin tekrarı yoluyla boşalan 
yerlerin oy almış kimselerle tamamlanması esasını kabul zorunluğu 
vardır ve tutanak iptali sebebiple meydana gelen boşluğu doldurmak 
üzere yeni seçim yoluna gidilemez. 

B u duruma göre köy seçimlerinde, seçimlerin tümü iptal edil
meyip yalnızca seçilenlerden birisinin veya birkaçının tutanağı iptal 
edilecek olursa o kimselerden sonra en çok oy almış kimselerin, tuta
nağı iptal edilenler yerine seçilmiş sayılarak sözü edilenlere secim tu
tanağı verilmesi gerekmektedir. Bu ilke 4/11/1963 günlü ve 11546 sa
yılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kurulumuzun 24/10/1963 günlü ve 139 
sayılı kararında da kabul edilmiş bulunmaktadır. 

O halde, Türkçe okuyup - yazma bilmemesi nedeniyle tutanağı ip 
tal edilmesi gereken Soma'nın Yayladalı Köyü Muhtarı Mustafa Dal'-
dan sonra ençok oy almış bulunan kimseye tutanak verilmesine karar 
verilmelidir. 

Sonuç: 
1 — Açıklanan nedenlerle Soma'nın Yayladalı Köyü muhtarı Mus

tafa Dal'ın tutanağının iptaline ve kendisinden sonra ençok oy almış 
olana ilçe secim kurulunca muhtarlık tutanağı verilmesine, 

2 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, bir örneğinin erere-
ği için Soma İlçe Secim Kurulu Baskanlığına ve birer örneğinin de bilgi 
için tutanağı iptal edilen Mustafa Dal'a gönderilmesine, 

1/4/1975 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar N o : 120 
Bingöl Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 2/4/1975 

günlü ve 1975/30 sayılı yazıda; 26/3/1975 tarihinde kurulan Kurulları
nın, Bingöl İl Secim Kurulunca 31/3/1975 günlü ve 1975/1 sayılı karar
la, tam kanunsuzluk sebebiyle değiştirilmesinin istendiği, ilişik olarak 
sunulan bu konudaki kurulları ile İl Seçim Kurulu Kararları, AP iti
raz dilekçesi, tutanak ve diğer belgelerin, seçimin hak ve adalet kaide
lerine uygun yürütülmesini sağlamak maksadivle bir kere de Yüksek 
Seçim Kurulunca incelenmesi ve sonucunun Başkanlıklarına bildiril
mesi istenilmiş olmakla, konu incelendi; gereği görüşülüp düşünüldü: 

1 — Yazıya bağlı, belgelerin incelenmesinden; Bingöl Merkez İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlığının 19/3/1975 günlü ve 1975/25 sayılı yazısiyle, 
kuruluşu bulunan 7 partiden, ilçe seçim kurulunun kuruluşu için birer 
asıl ve yedek üye ismi bildirilmesinin istendiği, 26/3/1975 günlü tuta
nağa göre, CHP ve MSP dışındaki partilerin cevap vermemeleri üze
rine öğretmenlerin seçimine ilişkin 25/3/1975 günlü tutanak da gözö
nünde tutularak Merkez İlçe Seçim Kurulunun 298 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinde öngörülen esaslar dairesinde kurulduğu, bu kuru
luşa Adalet Partisi İl Başkanının itirazı üzerine, itirazın kabulüne ve 
itiraz dilekçesinde adları yazılı Mehmet Hatipoğlu'nun asıl ve Ferit 
Taşkesen'in yedek partili üye olarak Merkez İlçe Seçim Kurulunda yer 
almaları suretiyle kurulan teşekkül ettirilmesine Bingöl İl Seçim Kuru
lunca, 31/3/1975 gün ve I975/I sayıyla karar verildiği, bu yer Merkez 
İlçe Seçim Kurulu ise, İl kararının, kanuna ve Yüksek Seçim Kurulu
nun ilke kararma aykırı bulunduğu ve kararın kanunî süre geçtikten 
sonra verildiği gerekçesiyle kuruluşlarının değiştirilmesine mahal ol
madığına, konunun bir kere de Yüksek Seçim Kurulunca incelenmek 
üzere ilgili karar ve evrakın Kurulumuza gönderilmesine, 1/4/1975 gün 
ve 1975/1 sayı ile karar vermiştir. 

2 — Resmî Gazete'nin 24/5/1961 günlü, 10813 sayılı nüshasında 
yayınlanan Kurulumuzun, 21/5/1961 günlü ve 1961/41 sayılı Kararında 
belirtildiği ve 26/4/1901 günlü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakmdaki Kanunun 120 nci maddesinde öngö
rüldüğü üzere, ilçe seçim kurullarının kuruluşlarına karşı yapılan iti
raz üzerine il seçim kurullarınca verilen kararlar kesindir. Bu itibarla, 
hxı nitelikte olan Bingöl İl Seçim Kurulunun anılan kararını incelemek 
Kurulumuzun görevi dışında bulunmaktadır. Zira İl Seçim Kurulu 
nun yasalarca kesin olduğu saptanan bir kararma karşı hiçbir mercie ve 
kanun yoluna başvurulamaz. Hukuk bakımından kesin yargı karan de
mek, karann, artık ne karan veren yargı yeri, ne de başka yargı yeri 
veya merci tarafından, akla gelebilecek her ne sebeple olursa olsun 
incelenmesini kanunun yasak ettiği karardır. 

Buna göre, uyuşmazlığı çözümleyen ve üst kurallarca verilen bu 
kabil kararlara, alt secim kurullan uymak ve hükümlerini hemen ve 
aynen verine getirmek zorunluğundadırlar. 

Öte vandan, seçim hukukunda kurulların kararlarına karsı di
renme yolu da tanımamıştır. Bu itibarla, Bingöl Merkez İlce Secim Ku
rulunca, 1/4/1975 gününde 1975/1 sayı ile, İl Seçim Kurulu Kararına 
uyulmama (kuruluşlarının değiştirilmesine mahal olmadığı) yolunda 
alınan karar, kanun hükümlerine aykırı, yetkiyi asan ve hukuk dışı bir 
karar nitelisinde bulunmaktadır. Ayrıca, İl Seçim Kurulunca, kanunî 
süre geçirildikten sonra karar verilmiş olması halinde de o karar, ka
nuna aykırı bir karar olamaz. Zira, böyle sürelerin konulmasının ama
cı kararın çabuk çıkmasını sağlamaktır. Yoksa bu süreler, kararın ge
çerlik sartlarından değildir. Su hale göre, 26/3/1975 gününde yapılan 
itiraz hakkında, İl Seçim Kurulunun 31/3/1975 gününde karar vermiş 
olması kanuna uygundur. 

Yukarıda açıklanan hallerde olduğu gibi Yüksek Secim Kurulu, 
Seçim kuurullarının görev ve yetkilerini asarak veya görev ve yetkileri 
dışında verdikleri karalara herhaneri bir suretle muttali olduğundan 
(yani tam kanunsuzluk hallerinde) ise kendiliğinden el koyarak böyle 
kararlan, bütün sonuclariyle birlikte ortadan kaldırması Anayasa'nın 
75 inci maddesi gereğidir.. Yüksek Seçim Kurulunun 1973 yılı Karar
lan kitabının 464 üncü sayfasında yer alan Kurulumuzun 1/12/1973 
günlü ve 1 9 8 9 sayılı Kararı da yukanda belirtilen tüm ilkeleri yansıt
mış bulunmaktadır. 

O halde. Bingöl Merkez İlce Secim Kurulunca, İl Secim Kumlu 
Kararına uymama (kuruluşlarının değiştirilmesine mahal olmadıkı) 

yolunda verilen kararın, kanuna, hukuk kurallarına ve Yüksek Secim 
Kurulunun bu yoldaki ilke kararlarına aykırı bulunması nedeniyle or
tadan kaldırılmasına karar verilmelidir. 

Sonuç: 
1 — Açıklanan nedenlerle, Bingöl Merkez İlçe Seçim Kurulunun 

1/4/1975 günlü ve 1975/1 sayılı Kararının ortadan kaldırılmasına ve İl 
Seçim Kurulu Kararına uyulmasının zorunlu bulunduğuna, karar so
nucunun telle adı geçen İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine, 

2 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, birer örneğinin 
Bingöl İl ve bu yer Merkez İlçe Seçim Kurulları Başkanlıklarına gön
derilmesine, 

8/4/1975 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar N o : 139 
İtiraz N o : 70 
Küre İlçesi Güllüce Köyü Muhtarı Mustafa Aksu imzasiyle Ku

rulumuz Başkanlığına gönderilen 27/3/1975 günlü dilekçede; Güllüce 
Köyü muhtarlığına seçildiğini, ancak köyden bazı şahıslann tesiri al
tında kalan İlçe Kaymakamı ile özel idare memuru tarafından, Türkçe 
okuyup yazma bilmediği gerekçesiyle muhtarlık mühürünün kendisin
den alındığını ve birinci azaya verildiğini, kendisinin Türkçe okur ya
zar olduğunu, ilk okul imtihanına girdiğini ve diploma almaya hak ka-
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zandığını beyan ederek muhtarlık mühürünün iadesine delâlet edil
mesini istemiş olmakla, gereği görüşülüp düşünüld,ü: 

1 — 1/4/1975 günlü, 3843 sayılı ara kararımızla olay hakkında 
Küre Kaymakamlığından ayrıntılı bilgi ve varsa işlemli evrakın gönde
rilmesi istenilmiş alınan 7/4/1975 günlü ve Köycülük Bürosu 5/45 sa
yılı yazıda; Güllüce Köyü sakinlerinden 45 imzalı ve 28/1/1975 günlü 
bir dilekçe ile, Mustafa Aksu'nun köy birliğini bozduğu, nüfus suisti-
malinde bulunduğu ihbar edilmesi üzerine, özel idare memurunun tah
kike memur edildiği ve tahkikatın selâmeti için Memurin Muhake-
matı Kanununun 12 nci ve 442 sayılı Köy Kanununun 41 inci madde
leri gereğince, geçici olarak görevinden almdığı ve halen tahkikat de
vam ettiği, olayın Türkçe okuyup - yazma bilmemekle bir ilişkisi bu
lunmadığı ve esasen adı geçenin okuyup yazma bildiğinin saptandığı 
bildirilmiştir. 

2 — 442 sayılı Köy Kanununun 18/7/1963 günlü, 286 sayılı Kanun
la değişik 25 inci maddesinde seçilme yeterlikleri saptanmış ve bu 
maddenin 4 üncü bendinde de Türkçe okuyup yazma bilmeyenlerin se
çilemeyeceği öngörülmüştür. Sözü edilen koşullara rağmen bir kimse 
seçilmiş ve tutanağı da kesinleşmiş olursa kamu düzeni düşüncesiyle 
ve Anayasanın 75 inci maddenin verdiği yetkiye dayanarak tam ka
nunsuzluk nedeniyle o kimsenin tutanağının iptaline karar vermek yet
kisi yalnız Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir. Bu nedenle olaym ma
hiyetinin araştırılması cihetine gidilmiş ve Küre Kaymakamlığınca ya
pılan açıklamada, Mustafa Aksu'nun görevinden idarî bir nedenle uzak
laştırıldığı anlaşılmıştır. Türkçe okuyup yazma bilmeme nedeniyle mü-
hürün alındığı iddiası gerçekleşmemiştir. O halde tam kanunsuzluk ne
deniyle yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

3 — Küre Kaymakamlığının, yukarıda sözü edilen yazısında, Gül 
lüce Köyü muhtarı Mustafa Aksu'nun köy birliğini bozduğu «nüfus 
suistimali» yaptığı ihbarı üzerine, tahkikatın selâmetle yürütülmesi 
için 442 sayılı Köy Kanunun 41 inci ve Memurin Kanununun 12 nci 
maddelerine dayanılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı açık
lanmış bulunmaktadır. Bu husus tamamen idarî bir işlem olup, her
hangi bir başvurmanın da idarî mercilere yapılması gerekmekte ve bu 
hususu incelemek Kurulumuzun görevi dışında bulunmaktadır. Dilek
çenin bu yönden reddi gerekir. 

Sonuç: 
1 — Açıklanan nedenlerle olayda tam kanunsuzluk bulunmadığın

dan bu yönden bir işlem yapılmasına yer olmadığına, 
2 — Mustafa Aksu'nun idarî bir işlem sonucu görevinden uzaklaş

tırıldığı anlaşıldığından ve bu hususu incelemek Kurulumuzun görevi 
dışında bulunduğundan dilekçenin görevsizlik nedeniyle reddine, 

3 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, birer örneğinin, 
Küre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, Küre Kaymakamlığına ve Gül
lüce Köyünden Mustafa Aksu'ya gönderilmesine, 

16/4/1975 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar N o : 136 
Ergani İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 31/3/1975 günlü, 

1975/21 sayılı yazıda; ilçeleri Akçakale Köyü muhtar ve ihtiyar mec
lisi üyeliklerinin boşalması nedeniyle 1 Haziran 1975 günü ara seçimi 
yapılacağı, köyün 125 seçmeni olup 1 sandıktan ibaret bulunduğu, ge
çer, oy zarfı ve seçmen kartına ihtiyaçları bulunmadığı, ancak muhtar
lık ve ihtiyar meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili basılı kâğıda ihtiyaç
ları olduğu, Kurulumuz Başkanlığınca yazılan yazıya verilen 10/4/1975 
günlü, 1975/27 sayılı karşılıkta da, adı geçen köyde boşalan muhtarlıkla 
asıl üyelerden üçünün, yedek üyelerden ise birinin istifası ile muhtar 
ve ihtiyar meclisi ara seçimi yapılması istemini havi Ergani Kaymakam
lığının 2/3/1975 gün ve 1975/123 sayılı yazısı üzerine Kurullarınca adı 
geçen köyde 1/6/1975 tarihinde muhtar ara seçimi, yine aynı köyde 
4 asıl ve 4 yedek üyeden teşekkül eden ihtiyar meclisi üyesi (üve sayı
sının yarısına düşmesi deyimi) Yüksek Seçim Kurulunun 5/4/1975 gün 
ve 114 numaralı kararına rağmen yasa metninin yanlış yorumlanması 
suretiyle aynı tarihte köy ihtivar meclisi üyeleri seçiminin de yapılma
sına karar verildiği, bildirilerek seçim kurulu kararının yalnız muh
tarlık ara seçimine hasredilip edilemiveceğinin bildirilmesi istenilmiş 
olmakla, evrak incelendi; gereği görüşüldü: 

442 sayılı Köy Kanununa 18/7/1963 günlü ve 286 sayılı Kanunla 
konulup 13/7/1967 günlü ve 906 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 
ek 3 üncü maddenin 4 üncü fıkrası «seçim döneminin sona ermesin
den önce ihtiyar meclisi üye sayısının - yedeklerin de getirilmesinden 
sonra - meclis üye tam sayısının, tabu üyeler hariç, yarısına düşmesi 
halinde, köy muhtarı durumu bir hafta içinde ilgili seçim kurulu baş 
kanlığına ve bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine bildir
meye mecburdur» hükmünü koymuş, aynı maddenin 5 inci fıkrası ise 
bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyetin 48 saat 
içinde ilân edileceğini, ilân tarihinden sonra gelen 60 ıncı günü takip 
eden ilk pazar günü oy verileceğini hüküm altına almış, 6 nci fıkrası 
ile de köy muhtarlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde ihti
yar meclisi 1 inci üyesinin keza bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti 
4 üncü fıkradaki yerlere bildirmeye mecbur tutulmuş, 8 inci fıkrasın
da da ihtiyar meclisi üyeleri seçiminin gerektiği hallerde köy muhtar
lığı da boşalmış ise Haziran ayı beklenmeksizin her ik i seçimin bera
ber yapılacağı hükmü getirilmiştir. 

Ergani İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının yukarıda gün ve sayı
ları belirtilen yazılarından Akçakale Köyü muhtarı ile ihtiyar meclisi
nin 3 asıl ve 1 yedek üyesinin istifa ettikleri ve bu köyde 1 asıl ve 3 
yedek üyenin görev başında kaldıkları anlaşılmıştır. 

İstifa etmeyen üyelerden birisi muhtar vekili olarak görev yap
ma durumunda bulunduğundan, ihtiyar meclisininde daha üç üye kal
maktadır. Köy ihtiyar meclisi bu köyde dört asıl üyeden kurulmuştur. 
Yani, tabii üyeler hariç meclisin üye tam sayısı dörttür. Diğer dört 
yedek üye, asıl üyeliklerde boşalmalar oldukça onların yerine kanun
daki usullerin gereklerine uygun olarak görev verilen kimselerdir. Asıl 
üyeliklerde meydana gelen boşalmalar sonunda yedeklerin sonuncusu
nun da ihtiyar meclisinde görevlendirilmesinden sonra meclis üye sa
yısı ikiye, yani üye tam sayısının yarısına düşmesi halindedir ki 442 
sayılı Köy Kanununa yukarıda söz konusu edilen 286 sayılı Kanunla 
konulup 906 sayılı Kanımla değşitirilmiş bulunan ek 3 üncü maddenin 
4 üncü fıkrası yoluyla 5 inci fıkra hükmü uyarınca seçim yapılması 
zorunlu olur. Köy ihtiyaç: meclisinin üye tam sayısını asıl ve yedek üye
lerin toplamı şeklinde mütalaa ederek bunlardan 4 üyenin boşalması ile 
üye tam sayısının yarısına düştüğünü kabul ve yeniden seçime gidil
mesi, hem yukarıdaki hükümlere ve hem de Köy Kanununun ihtiyar 
meclisinin kuruluş ve görevlerini gösteren maddelerine aykırı düşer. Bu 
itibarla üç asıl ve bir yedek üyesi istifa eden Akçakale Köyü ihtiyar 
meclisinde, biri muhtar vekili olarak görev yapan üyeden başka daha 
üç üye bulunmaktadır ki, bu hal ihtiyar meclisi üyelerinin üye tam 
sayısının yarısına düşmediğini ve bu durumda yeniden ihtiyar meclisi 
üyeleri seçimi yapılmasına kanunî gerek bulunmadığını gösterir. Hal 
böyle olunca Ergani İlçe Seçim Kurulunun Akçakale Köyünde 1 Hazi
ran 1975 tarihinde köy ihtiyar meclisi üyeleri seçimi yapılmasına dair 
kararı ile bu karara ilişkin işlemlerin ortadan kaldırılması zorunlu 
olur. 

Ancak Akçakale, Köyü muhtarı istifa etmiş bulunduğu cihetle bu 
köyde 1 Haziran 1975 tarihinde yalnız muhtar ara seçimi yapılması ge
rekmektedir. 

Bu açıklamalara göre, Ergani İlçe Seçim Kurulunca, kanunun be
lirtilen hükümlerine aykırı olarak verilen ve Akçakale Köyünde 1 Ha
ziran 1975 tarihinde köy ihtiyar meclisi üyeleri seçimi yapılmasına iliş 
kin bulunan karar ile bu karara ait işlemlerin ortadan kaldırılmasına, 
bu tarihte adı geçen köyde yalnız muhtar seçimi yapılması gerektiğine 
karar verilmelidir. 

Sonuç: Açıklanan nedenlerle, 
1 — Ergani İlçe Seçim Kurulunun Akçakale Köyünde 1 Haziran 

1975 tarihinde köy ihtiyar meclisi üyeleri seçimi yapılmasına dair ka
ran ile bu karara ilişkin işlemlerin ortadan kaldırılmasına, bu tarihte 
adı geçen köyde yalnız muhtar seçimi yapılması gerektiğine, 

2 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, sonucunun telle 
Ergani İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine ve ayrıca birer 
örneğinin bilgi için Diyarbakır İl ve gereği için Ergani İlçe Seçim 
Kurulları Başkanlıklarına gönderilmesine, birer örneğinin de Kurulu
muz Saymanlığı ile Büro Şefliğine verilmesine, 

16/4/1975 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından: 

14/6/1975 tarihli 15265 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dışticaret 
İşlerine Dair İthalât (İzmir Enternasyonal Fuarı) 75/27 sayılı Sirkülere 
ekli «II sayılı Liberasyon Listesinde yer alan 1975 yılı 44. İzmir Enter

nasyonal Fuar mal listesi ($)»ne sehven dahil edilmeyen aşağıdaki ibare 
yukarıda belirtilen listeye ilâve edilmiştir. Müracaat 
Güm. Ta. ve İst. No. İştirakçi Ülke Kontenjan ($) ve inceleme Makamı 

90.17.21 Pakistan 2.00O,— Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı 
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İ L Â N L A R 
D Ü Z E L T M E 

14/6/1975 tarihli ve 15265 sayılı Resmî Gazetenin 15 inci sahifesinde 
yayımlanan (Futbol Federasyonu Başkanlığına) ait ilâmn, ikinci, onbe-
şinci, onyedinci ve yirminci satırlarındaki (Yönetici) deyimleri (Öğre
tici) olarak; 

Sekizinci satırdaki (Öğrenci) değimi de (öğretici) olarak 
DüMİtüir. 

8451/Hl> 

Çemişgezek Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/1192 
Cevdet Er tarafından Çelik Parkan aleyhine açılan tescil davasını 

davacı yenilediğinden davalının 8/7/1975 günü saat 9.25 de mahkemeye 
gelmesi veya kendisini kanunî bir vekille temsil ettirmesi aksi halde 
yokluğunda duruşma yapılacağı ilân olunur. 8199 

Dörtyol Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

975/4330 
Davacı Yakacık Belediyesi tarafından Yakacık'ta 275, 276, 277 par

sel No.lu gayrimenkullerin 6830 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince 
istimlâk edilip acele el konulması hakkında açılan davada parsel sahip
lerinin adresleri ve isimleri tespit edilemediğinden ilânen tebliği uygun 
görülmekle parselin kaydına malik olarak gözüken ölü Mehmet miras-
cüarı, ölü Hasan mirasçıları ölü Mevlüt mirasçıları, ölü Ahmet miras-
cüarı ve ölü Vais mirasçılarına 18/7/1975 günü saat 9.00 da duruşma 
tarihi ve 23/7/1975 günü saat 9.00 da keşif yapılacağı davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8194 

Davacı Millî Savunma Bakanlığını Temsilen Bölge Muhakemat Mü
dürlüğü tarafından davalılar Zekiye Galeld, M . Al i Söğüt ve Sevinç Şe
ner aleyhine açmış bulunduğu tazminat davasında davalıların gösteri
len Aydınlık Evler Eğilmez Sok. No. 5/1 Ankara adreslerine çıkarılan 
davetiyeler bilâ tebliğ iade edilmiş adreslerinin tespiti zabıtaca müm
kün olmadığından adlarına ilânen davetiye çıkarılmasına karar veril
miştir. İşbu dava Mahkememizin 1972/1335 esasında kayıtlı olup duruş
ması 8/7/1975 günü saat 9.00 da dır. Davalılar duruşma günü gelmedik
lerinde veya kendilerim kanunî bir temsilci ile temsil ettirmedikleri 
takdirde halklarında gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 8195 

» 
Adana &. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Esas No : 1973/726 
Karar No : 1974/685 
Davacı Millî Eğitim Bakanlığına izafeten Maliye Hazinesi Vekili 

Avukat Mansur Koksal tarafından Davalı Yavuz Emekli aleyhine açüan 
alacak davasının Mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda: 

494y50,— liranın davalı Yavuz Emekli'den alınarak davacıya veril
mesine dair Mahkememizden sadır olan 9/12/1974 tarih ve 973/726-

685 sayılı karar davalının Hükümet Caddesi Şahit Keskin Sokak No. 20/A, 
Ankara adresine tebliğe çıkartılıp adresinde bulunmaması sebebiyle teb
ligat bilâ tebliğ iade edilmesi üzerine bu kerre kararın Resmî Gazete'de 
ilânen tebliğine karar verilmiş olup ilân tarihinden itibaren 15 gün için
de müracaat edilmemesi halinde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilan 
olunur. 6196 

• — 

Şereflikoçhisar Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/759 
Hatice İnal Vekili Avukat Naci Çetinkaya tarafından, Ramazan İnal 

aleyhine ikame ettiği eşya ve cihat bedelinden alacak davasının yapılan 
duruşması sırasında: Davalının adresi meçhul olduğundan kendisine 
Resmî Gazete ile tebligat yapıldığı halde adı geçen davalı duruşmanın 
atılı bulunduğu 28/5/1975 günü mahkemede hazır olmadığı gibi bir ma
zerette beyan etmediğinden kendisine Resmî Gazete ile ilânen gıyap 
kararı tebliğ edilmesine karar verildiğinden duruşmanın atılı bulunduğu 
22/10/1975 gününde mahkememizde hazır bulunması veya kendini bir 
vekille temsil ettirmesi aksi takdirde hakkındaki gıyabın kesinleşerek 

gıyabmda icra edildiği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 8200 

Adana 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/183 
Davacı Sermiş Yaşar Taşkın (Yaman) Vekili Avukat Aydın Gül-

tekin tarafından davalı Selahattin Taşkın aleyhine açılan boşanma da
vasının yapılan açık duruşması sırasında: 

Davalı Selahattin Taşkın adresinde bulunmayıp davetiyesinin üânen 
yapüdığı cihetle gıyap karannında üânen yapümasma karar verildiğin
den karar gereğince Davalı Selahattin Taşkın duruşma günü olan 
26/6/1975 günü saat 9.00 da Mahkemeye gelmesi veya kendisini bir ve
kille temsil ettirmesi gelmediği takdirde gıyapda ceryan edüeceğinden 
gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

8198 

Adana İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/771 
Davacı Kazım Karar vekili Avukat Ahmet Doğan tarafından davalı 

Nakiye Karar aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında: 
Davalı Nakiye Karar'ın yapılan tebligatta adresinde bulunamayıp, 

ayrıca gerekli emniyet tahkikatıda yapılmış davalının adresi tespit edi
lemediğinden davetiyesinin ilânen yapılmasına karar verilmiş olmakla 
davalı Nakiye Kara duruşma günü olan 3/7/1975 günü saat 9 da mah
kememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille tayin etirmesi, 
gelmediği veya vekilde göndermediğinde gıyabınızda ceryan edeceğinden 
gıyap karanda ilânen tebliğ edileceğinden davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 8201 

Söke Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

1974/705 
. Davacı Mehmet Bilgili veküi tarafından Davalı Hasan Demirgan 

aleyhine açılan ve Söke Çeltikçi Mahallesi 88 parselin taksimi yada 
satılarak ortaklığın giderilmesi davasının duruşmaları sırasında dava
lının adresi saptanamamıştır. 

Bu nedenle' ilânen tebligata karar Verildiğinden daavlı Hasan De-
mirgan'ın Mahkememizin 1974/705 Esas sayılı dosyasının duruşmasının 
bıraküdığı 15/7/1975 günü saat 9.50 de mahkemede hazır olması veya 
vekil göndermesi hususu davetiye yerine geçmek üzere ilân olnur. 

8166 

Denizli Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: 

(1972/277 
Davacı Ray Sigorta A. Ş. tarafından davalı Al i İber aleyhine açılan 

tazminat davasının yapılan açık duruşmaları sırasında: 
Davalı AU İber'e çıkarılan davetiyenin adresinde bulunmadığından 

bahisle bila tebliğ iade edildiğinden ve daha önce kendisine tebligat ya
pılamadığından ilânen tebliğ ys-mlmasma karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalı Ali İber'in duruşmanın yapılacağı 10/9/1975 
günü saat 9 da Denizli Asliye 1 inci Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
ması veya bir vekili** kendisini temsil ettirmesi gıyap yerine kaim ol
mak üzere ilân o>mur. 8203 

Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

.1974/182 
Davacı Karayollan Genel Müdürlüğüne izafeten Kastamonu 15. Böl

ge Müdürlüğü vekili Av. Erol Karagümüş tarafından davalılar İhsan K a r 
ravelioğlu ve Aliye, Seher, Mehmet Karavelioğlu aleyhlerine açıları ten
kis davasının yapılan açık duruşması sırasında: 

Davalılardan Seher Karavelioğlu'nun adresi tespit edilip adına da
va dilekçesi ve davetiye tebliğ edilememiş olduğundan ilânen tsbliğina 
karar verilmiştir. 

Adı geçenin duruşma için tayin edilen 30/6/1975 Pazartesi saat 9.00 
da duruşmada hazır bulunması ikame ve ibraz edeceği delil ve vesika
larını beraberinde getirmesi veya daha önce göndermesi gelmediği tak
dirde gıyabmda karar verileceği H . U. M . K . nun 509 - 510 uncu madde
leri gereğince ilânen tebliğ olunur. 8097 / 1 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığımız tarafından inşa ettirilmekte 
olan Çankaya Trafo Merkezi ve Merkez Anbarı Elektrik Atölyesi İnşaat
larında kullanılacak kum, çakıl ve taşlar kapalı zarf usulü teklif alınması 
suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Şartnameler TEK Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek İş Hanı 
Kat 17 Kızılay Ankara adresindeki 1709 No. lu odada görülebilir. 

İhaleye girmek isteyenlerin, Yeterlik belgesi alabilmeleri için, 1971 
yılından sonra yaptıkları benzeri işleri gösterir iş bitirme ve gerekli di
ğer belgeler ile birlikte 20/6/1975 tarihine kadar müracaat etmeleri. 

Yeterük belgesi alanlar'm tekliflerini engeç 25/6/1975 günü saat 
14.00 e kadar şartnamede belirtilen adrese teslim etmeleri geerkir. 

Geçici teminat toplamı: 13.744,58 TL. dır. 
Kurumumuz, 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

8754 / 2-1 

Takeometre Aleti satın alınacaktır. 
Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığımızın ihtiyacı bulunan 10 adet Ta

keometre (Teodolit) aleti kapalı zarfla teklif almak suretiyle satm alına
caktır. 

Teklif şartnamesi Tek Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek İşhanı 
Kat 16 Kızılay - Ankara Adresindeki 1706 No. lu odasından alınabilir. 

Teklif vermek isteyenler teklif edecekleri aletin teknik özellikleri 
ve katoloğu ile birlikte tekliflerini en geç 25/6/1975 günü saat 14.00 e 
kadar yukarıda belirtilen adrese teslim etmeleri gerekir. 

Geç müracaatlar kabul edilmez. 
İhalenin teminatı 15.750,— TL. dır. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 8755 / 2-1 

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamıza bağlı TL. 3.680.000,— keşif bedelli aşağıda isim
leri yazılı bölge ve kantarlara hizalarında belirtilen miktarlar kadar 
kaldırım döşettirilmesi işi 1/7/1975 Pazartesi günü saat 14.00 de Fabri
kamız Ofis binasında kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — Muvakkat teminat TL. 184.000,— (Yalnız yüzseksendörtbin ve 
00/00) olup, banka teminat mektubu da nakit yerine geçerlidir. 

3 — Bu işle ilgili şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin 
edilebilir. 

4 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya
pıp yapmamakta açık eksiltme veya pazarlık suretiyle dilediğine yap
makta serbesttir. 

YAPILACAK KALDIRIMLAR 

Bölge veya kantar adı Nev'i 
Döşenecek 
saha M 2 . 

— Erciş Bölge kaldırımı 5000 
— Bulanık » » 3000 
— Tatvan » » 3000 
— Van » » 5000 
— Erciş Kantar kaldırımı 5000 
— Muradiye » » 7000 
— Patnos » » 10000 
— Bulanık » » 5000 
— Ahlat » » 10000 
— Güroymak » » 15000 
— Muş » » 3000 
— Van » » 15000 
— Gevaş » » 10000 

Yekûn 96000 
8757 / 1-1 • 

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamız işçileri için 625 takım (Her takım bir ceket ve 
bir pantolondan ibarettir) yazhk işçi elbisesi dikimi kapalı zarf usulü 
ile ihale edilecektir. Bu miktar Fabrikamızca görülecek lüzum üzerine % 
10 nisbetinde azalıp çoğalabilir. 

2 — İhale 26/6/1975 tarihinde Perşembe günü saat 10,00 da Fabri
kamız Ofis binasında yapılacaktır. Tekliflerin en geç ihale saatine ka
dar Fabrikamız Muhaberat Servisine verilmesi gereklidir. 

3 — Muvakkat teminat TL. 1.000,— (Bin ve 00/00 lira) dır. 
4 — Bu işe ait şartname Fabrikamız Ticaret Şefliğinden mesai sa

atleri dahilinde ücretsiz olarak temin edilir. 
5 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığmdan ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 
8756 /1-1 

Akyazı Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

E . No : 1975/355 
Davacı Akyazı Orman İdaresi tarafından davalı Sadettin Akgül aley

hine açılan tazminat davasının yapılmakta olan açık yargılaması sıra
sında : 

Davalı Sadettin Akgül'ün 16/6/1975 günü saat 9.00 da mahkemede 
hazır bulunması veya kendisini bir veküle temsil ettirmesi ibraz etmek 
istediği belge ve delillerini duruşmada hazır bulundurulması veya bizzat 
getirilmesi aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar verilebilece
ğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilânın yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapılmış 
sayılacağı duyurulur. 8181 

E. No : 1975/357 
Davacı Akyazı Orman İdaresi tarafından davalı Mehmet Dertlioğlu 

aleyhinde açılan tazminat davasmın yapılmakta olan açık yargılaması 
sırasında: 

Davalı Mehmet Dertlioğlu'nun 16/6/1975 günü saat 9.00 da mah
kemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz 
etmek istediği belge ve delillerini duruşmada hazır bulundurulması ve
ya bizzat getirilmesi aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar ve
rilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilânın yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapılmaş 
sayılacağı duyurulur. 8182 

E. No : 1975/415 
Davacı Akyazı Orman İdaresi tarafından davalı Yakup Yavuz aley

hine açılan tazminat davasının yapılmakta olan açık yargılaması sırasın
da : 

Davalı Yakup Yavuz'un 16/6/1975 günü saat 9.00 da mahkemede 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz etmek 
istediği belge ve delillerini duruşmada hazır bulundurulması veya biz
zat getirilmesi aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar verilebile
ceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilânın yayınlanmasını takiben 15 gün sonra teoiiğin yapılmış 
sayılacağı duyurulur. 8184 

E. No : 1975/403 
Davacı Akyazı Orman İdaresi tarafından davalı Fevzi Gül aley

hine açılan tazminat davasının yapılmakta olan açık yargılaması 
sırasında: 

Davalı Fevzi Gül'ün 16/6/1975 günün saat 9.00 da mahkemede ha-
zı bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz etmek is
tediği belge ve delillerini duruşmada hazır bulundurulması veya bizzat 
getirilmesi aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar verilehüece-
ğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilânın yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapılmış 
sayılacağı duyurulur. 8185 

Küre Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Küre Orman İdaresi tarafından davalı Kürenin Alınören 
Köyünden Kamil oğlu 1938 doğumlu Muharrem Aksu aleyhine açılmış 
bulunan tazminat davasmın duruşması sırasında verilen karar gereğince : 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan adına çıkartılan gıyap ka
rarı tebliğ edilmemiş ve gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş
tir. Duruşmanın 25/6/1975 günü saat 9.00 da olup belirtüen gün ve saatte 
bizzat duruşmada bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsU ettirme
niz lüzum gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

8189 
• — 

Ankara 6 ncı Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/20 
Ankara Anafartalar Caddesi, Alataş Sokak No. 13 numarada ika

met eden Mehmet Aracıoğlu ile Ankara'nın Anafartalar Alataş Sokak No. 
13/17 numarada ikamet ettiği bildirilen Ayşe Düzdaş Mahkememize ika
me olunan izaleyi şüyuu davasma dahili dava edilmiş olduğundan ad
larına davetiye çıkarılmış tebliği edilememiş savcılık kanalı ile adresleri 
tahkik ettirilmiş belli olmadığından ve bulunmadığından bilâ ikmal iade 
edilmiştir. 

Adı geçenlere davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat 
yapılmasına karar verildiğinden usulün 509 ve 510 uncu maddelerine gö
re ilâna rağmen mahkemenin atılı bulunduğu 20/6/1975 günü saat W .00 
de mahkemeye gelmedikleri takdirde davanın gıyaplarında ceryan ede
ceği, ilân olunur. 8066 
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Çanakkale/Yenice Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

VADELİ AÇIK ARTTIRMALI ORMAN ÜRÜNÜ SATIŞ İLÂNIDIR 
1 — İşletmemiz Kalkım Deposu Stabilize yol, engece Deposu Asfalt 

yoldan, Sarıot ve Pazar Köy Orman içi rampalarından aşağıda yazılı em
val açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

Parti Miktarı Satış bedeli 
Cins ve kalitesi adedi Adet M 3 . Dm 3. Lira 

3. S. N . B . Çam Tomruk 61 6049 2333.170 180, 200, 250, 
340, 350, 400 

3. S. N . B. Çam Tom. (Düş). 5 484 207.826 150, 175, 250, 300 
3. S. K. B. Çam Tom. 32 3065 989.544 175, 130, 240, 250, 

300 
3. S. K. B. Çam Tom. (Düş). 6 494 147.418 175, 300 
1. S. Çam Maden Direk 1 403 47.691 350 
2. S. Çam Maden Direk 3 1512 63.003 170, 215 
Çam Tel Direk 3 250 66.206 440, 500, 600 
Çam Sanayi odunu 9 2127 254.488 180, 150 
3. S. K. B. Akmeşe Tomruk 1 67 8.046 235 
3. S. N . B. Saçlı Meşe Tom 1 99 16.442 150 
3. S. K. B. Saçlı meşe Tom. 209 22.429 150 
2. S. Meşe Maden direk 1 413 23.037 125 
Meşe Sanayi odunu 1 76 5.026 125 
3. S. N . B. Kestane Tom. 1 106 19.921 400 
3. S. K. B. Kestane Tom. 1 156 20.704 180 
2. S. Kestane Maden Direk 328 19 516 150 
3. S. N . B. Kızılağaç Tom 1 81 17.478 175 
2. S. Kızılağaç Mad. Direk ı 30 1.727 150 
3. S. N . B. Çınar Tomruk ı 70 18.003 250 
2. S. Çınar maden direk ı 44 2.395 125 
3. S. K. B. Gürgen Tomruk 1 51 5.712 150 
2. S. Gürgen Maden Direk 1 41 2.324 125 

4292.106 
Kayın odunu yakacak ı 152 St. 40 
Çam Sırık 1 466 St. 90 

2 — Açık arttırma 25/6/1975 Çarşamba günü saat 14.00 de İşlet
memiz merkezindeki satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

3 — Satış tüm emval için % 25 ve kanunî vergiler peşin, % 75 3 
ay vadeli müddetsiz limitli banka mektubu karşılığı yapılacaktır. 

4 — Teminat yatırabilmek için ikamet belgesi, 1975 vizeli ticaret ve 
sanayi odasından alınmış belge, ihtiyaç sahiplerinin mahalli Bayındırlık 
Müdürlüğü veya Belediyelerden alacakları metraj cetveli, Şirkeı Koo
peratif, cemiyet ve derknelerin halen faaliyette bulunduklarına dair res
mî makamlardan alacaklan belge ile noterden tasdikli vekâletname 
veya tahsis belgesi, ticaret odasına kayıtlı olmayan küçük sanat erbap
larının meslekleri ile ilgili derneklerden veya mahalli orman işletmele
rinden alacakları 1975 yılı vizeli belgenin ibrazı mecburiyeti vardır. 

5 — Satışa ait şartname Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale Or
man Bölge Başmüdürlüğü, Civar İşletmeler, Resmî Gazete, İstanbul ve 
Ankara'da 2 gün yayınlanacak gazetelerde ve İşletmemiz ilân tahtasın
da görülebilir. 

8619 / 1-1 

Sümerbank Bozüyük Seramik Sanayii Müessesesinden: 

MAMUL MALZEME NAKLETTİRİLECEKTİR 
Müessesemiz de imal edilen karo seramik ve karo fayanslar amba

lajlı olarak şartnamesi esasları dahilinde kapalı zarfla teklif almak su
retiyle ton kilometre esası üzerinden muhtelif vilâyetlere kamyonla nak-
lettirilecektir. 

Bu işin muvakkat teminatı 50.000,— TL. olup şartname ve mukavele 
örneği Müessesemiz Ticaret Servisinden temin edilebilir. 

Teklif mektupları en geç 25/6/1975 Çarşamba günü saat 15.00 e ka
dar Müessesemiz Muhaberat Servisine teslim edilmiş olacaktır. Postada 
vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından nakliye ihalesini 
yapıp yapmamakta ve dilediğine naklettirmekte serbesttir. 

8620 /1-1 • 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Dördüncü Böl

ge Müdürlüğünden : 

Kırıkkale - Çerikli yolu Km. 80 - 100 arası temel malzemesi ve as
falt mıcırı temini, depo edilmesi ve nakli işi kapalı zarfla ihaleye çıka
rılmıştır. Keşif bedeli 9.224.246,— lira olup, geçici teminatı 290.477,38 
liradır. Eksiltme 3/7/1975 Perşembe günü saat 11.00 de Bölgede yapıla
caktır. Şartname Malzeme Amirliği ile İstanbul Ortaköy'deki 17. Bölge 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekUlerin 30/6/1975 Pazartesi günü mesai 
saati sonuna kadar bölgeye verecekleri dilekçelerine: 1 — Bu işin ilk 
keşif bedelinin en az yarısı kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair belge 
veya (Bu işin en az ilk keşif bedeli kadar A, B ve C grubu müteahhit
lik karnesi, 2 — Yapı araçları bildirisi, 3 — Malî durum bildirisi, 4 — 
Banka mektubu, 5 — Teknik personel bildirisi, 6 — Taahhüt bildirisi, 
7 — İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Karayolları 
4. Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli belge, 8 — İsteklilerin gerçek 
tek kişi olması halinde imza sirküleri Şirket olması halinde Şirket sir
küleri, 9 — Gerekiyorsa vekâletnameyi eksiksiz olarak ekleyip (Bir adet 
fotoğrafla) ihaleye iştirak belgesi almaları lâzımdır. 2-3-5 ve 6 No. da 
yazılı belgelerin bizzat mütehhit tarafından imzalanması şarttır. Vekâ 
leten imza edilenler geçerli sayılmaz. Müracaatlarda umumî evrak kaydı 
esastır. Eksiltmeve iştirak edenlerin 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesi 
gereğince hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını teminat, Ticaret ve 
Sanayi Odası belgesini şirketlerin Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden 
sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve ihaleye iştirak belgesini mühürlü 
bir zarf içerisinde ihale günü saat (10) a kadar Komisyon Başkanlığına 
vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

8331 /4-2 

Ankara Jandarma Satm Alma Komisyon Başkanlığından: 

Jandarma Birliği ihtiyacı için Ankara - Yenikent (Zir)'de yapılacak 
olan bir adet Nizam Karakolu ile iki adet İGLO tipi 150 tonluk depo, 
Elektrik tesisatı, sıhhî tesisat ve müşterek tesisat inşaatları işi 2490 sa
yılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile yaptırılacak
tır. İşlerin kesif bedeli 1.432.771.40 TL. olup geçici teminatı 56.750,— 
TL. dır. eksiltmesi 30 Haziran 1975 Pazartesi günü saat 15.30 da Ankara 
Jandarma Satm Alma Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. Buna ait 
şartname, keşif, proje ve diğer evrakları Ankara - İstanbul Jandarma Satm 
Alma Komisyon Başkanlıklarında görülebilir. İsteklilerin Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en az işin keşif bedeli ka
dar eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini dilek
çelerine ekleyerek Yapı İşleri 5 nci Bölge Müdürlüğünden Yeterlik Bel
gesini ihcle tarihinden dört gün önce alarak Kanunî şekilde tanzim ede
cekleri teklif mektubunu Ticaret Odası Vesikasmı ve geçici teminatını 
ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri, posta
daki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul olunmaz. 

8065/4-3 

Bozkurt Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/49 
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Bozkurt Merkez 

Mahallesinden İsmail oğlu Mustafa Arıkan aleyhine 1.980,— lira kamu
laştırma bedelinin tenkisi davasının yapılan duruşması sırasında: Da
valının adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilânen tebliğine 
karar verilmiştr. 

8/7/1975 günü saat 11.35 de duruşmanın icra edileceği, mezkûr günde 
ve saatte duruşmada hazır bulunmanız ve H . U. M . K. nun 509 ve 510. 
maddelerine göre bütün delillerinizi bulundurmanız, gelmediğiniz tak
dirde yokluğunuzda karar verileceği hususu tebliğ olunur. 7907 / 3 

1975/56 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Bozkurt Merkez Mahal

leden Hasan oğlu Osman Kocabaş aleyhine açılan 236,— lira kamulaş
tırma bedelinin tenkisi davasının yapılmakta olan yargılamasında: 

Adresi tespit edilemeyen davalıya dava dilekçesinin ilânen tebliğine 
karar verilmiş ve duruşma 8/7/1975 günü saat 11,35 e bırakılmıştır. Mez
kûr gün ve saatte duruşmada hazır bulunulması, H . U. M . K. nun 509 ve 
510. maddesi gereğince bütün delillerin ibraz edilmesi, davalı duruşmada 
hazır bulunmadığı takdirde yokluğunda karar verileceği hususu ilân 
olunur. 7907 / 4 

Köy İşleri ve Koperatifler Bakanlığına izafeten Aksaray Hazineyi 
Maliye vekili Avukat Adil Soysal tarafından Yapılcan Köyünden Nazire 
Sarı, Bayram Sarı, Şüheda Sarı, Fadime Sarı aleyhlerine açılan tapu ip
tali ve tescil davasının yapılan duruşmasında : 

Davalılardan Fadime Sarının adresi meçhul olduğundan kendisine 
davetiyenin ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup duruşmada 
9/9/1975 gününe bırakılmıştır meskür günde davalının veya kendisim 
temsil edecek bir vekilin hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 8025 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fab
rikaları Müessese Müdürlüğünden: 

Muhtelif miktarlarda 34 kalem satıh taşlama tezgâhı, honlama tez
gahı, testere tezgahı vs. satm almacaktır. 

Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 
ıh) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat 

ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden 100,— 
TL./adet mukabilinde temin edilebilir. 

2 — İhale 1/7/1975 Salı günü saat 15.30 da Müessese Müdürlüğü
müz Satm Alma Komisyonunda yapılacağından B - 0697 sayılı dosyayla 
ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları 
ile birlikte en geç aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat Servisimize 
tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 

3 — Postada vaki gecikmeler sebebiyle belirtilen gün ve saatten 
sonra gelen teklifler nazarı itibare alınmayacaktır. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 8609 / 1-1 

160 ton sodyum hidroksit satm alınacaktır. 
Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 
b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat 

ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden bedel
siz olarak temin edilebilir. 

2 — İhale 1/7/1976 Salı günü saat 15.30 da Müessese Müdürlüğü
müz Satm Alma Komisyonunda yapılacağından B - 0585 sayılı dosyayla 
ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları 
ile birlikte en geç aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat Servisimize 
tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 

3 — Postada vaki gecikmeler sebebiyle belirtilen gün ve saatten 
sonra gelen teklifler nazarı itibare alınmayacaktır. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 8610 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Trabzon 11. 
Bölge Müdürlüğünden ; 

1 — Trabzon İmam Hatip Okulu onarım inşaatı işi 2490 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 400.000,— liradır, 
3 — Eksiltme Trabzon'da Yapı İşleri 11. Bölge Müdürlüğü ihale 

Komisyonunda 4/7/1975 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 19.750,— liralık geçici teminatmı, 
b) 1975 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) (Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be
yannamesini, sermaye ve kredi imkânlarmı bildiren malî durum bildiri
sini, Teknik personel beyannamesini, Taahhüt beyannamesini, en az keşif 
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir iş bitirme bel
gesi ibraz suretiyle Yapı İşleri 11. Bölge Müdürlüğü Belge komisyonundan 
alacakları) yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koyma
ları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarmı 4/7/1975 Cuma günü saat 14.00 e 
kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 1/7/1975 Salı 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8622 / 1-1 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

ŞLÂM ŞİST SATILACAKTIR 
1 — Zonguldak'ta Müessesemiz Üzülmez Şist Lâvvarmdan çıkarıla

rak biriktirilen tahminen 2500 ton şlâm şist ile bir sene müddetle biri
kecek tahminen 12000 ton şlâm şist olmak üzere cem'an 14500 ton şlâm 
şist satılacaktır. 

2 — Satış konusu şlâm şistin eb'adı 0,1 milimetre olup, muhtevası 
% 58 - 60 arasında değişmektedir. 

3 — İhale 24 Haziran 1975 Salı günü saat 15.00 de kapalı zarf usulü 
ile Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 — Teklifler 24 Haziran 1975 Salı günü saat 12.00 ye kadar teklif 
olunacak fiyatın % ıo'u kadar muvakkat teminatla birlikte Zonguldak'ta 
E . K. İ. Genel Muhaberatına tevdi edilmiş olacaktır. Postada vaki gecik
meler nazarı itibare alınmaz. 

5 — Şartnameler Ankara'da T. K . İ. Kurumu Genel Müdürlüğün
den Zonguldak'ta Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 

6 — İşletmemiz, Eksiltme ve Arttırma Kanununa tabi olmadığın
dan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

8618 / M • 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

170 ve 72.5 kV LUK 
KAPASİTİF GERİLİM TRAFOLARI SATIN ALINACAKTIR. 

Kurulumuzun şebeke yatırımlarında kullanılmak üzere 170 ve 
72.5 kV Iuk kapasitif gerilim trafonları için teklif almacaktır. 

Teklifler en geç 1/7/1975 günü saat 14.00 e kadar Ankara Necatibey 
Cad. No. 3 te Kurulumuz Şebekeler Dairesi evrak servisine teslim 
edilmelidir. Postadaki gecikmeler özür sayılmaz. 

Şartnameler, yazılı müracaatla bu çeşit malzemeyi imâl ettiklerini 
tevsik eden firmalara, Kurulumuzca postalanır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabî değildir. 
7762 / 2-2 

— • 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü

dürlüğünden : 

1 — Gerede - İsmetpaşa yoluna asfalt mıcırı istihsal ve yol bo
yuna nakli işi teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — İşin birinci keşif bedeli 1.169.334,30 TL. dır. 
3 — Bu işe ait dosya Bölge Asfalt Şefliğinde görülebilir. 
4 —• Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) 

gurubundan ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi 
veya en az keşif bedelinin yarısı kadar benzeri tek iş yaptığına dair tas
dikli iş bitirme belgesi ticaret odası vesikası ile örneği İdare'den alına
cak teklif ve taahhüt mektuplarını 20/6/1975 Cuma günü saat 11.00 e 
kadar makbuz karşılığında Emanet İnşaat Komisyon Başkanlığma ver
meleri gereklidir. 8611 / M 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

1 — Eksiltmeye Konulan İ ş : Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 
112, 113, 115, 116. ve 117. Şubelerinin II. Kısım Kalorifer Tesisatı İnşa
atı olup, keşif bedeli 3.500.000— TL. dır. 

2 — Eksiltme günü 30/6/1975 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 15.00 de Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Sitesindeki Yapım Dairesi 
Başkanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme Dosyası: İstekliler her gün mesai saatleri dahilinde 
Genel Müdürlüğümüz Tesisler Fen Heyeti Müdürlüğünde görebilirler. 

4 — a) İştirak Belgesi alabilmek için: 
İsteklilerin en geç 23/6/1975 Pazartesi günü mesai saati konuna ka

dar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müracaatta 
Genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine; bu işin keşif bedeli 
kadar H grubundan Müteahhitlik karnesinin aslını veya Genel Müdürlü
ğümüz İştirak Belgesi Komisyonu Başkanlığmca tasdik edilmiş örneği, 
eksiltme dosyasındaki örneklere uygun (1 — Yapı araçları bildirisini, 
2 — Malî durum bildirisini, 3 — Banka mektubu, 4 — Teknik Personel, 
bildirisini, 5 — Taahhüt bildirisini, 6 — İsteklilerin, Gerçek tek kişi ol
ması halinde imza sürkülerini, Şirket olması halinde Şirket sürkülenni. 
7 — Vekâletnameyi - Gerekiyorsa, ayrıca, 112, 113, 115, 116. ve 117. Şu
belerin Kalorifer Tesisatı II. kısım inşaatı için en az bu şubeler kap
samında bir tesisin kaynar sulu veya buharlı Merkezi Teshin işini bizzat 
tamamlayıp bitirdiğine dair belgeyi eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iş
tirak belgesi almaları, (1, 2, 4, ve 5 de yazılı belgelerin bizzat Müteah
hit tarafından imzalanması şarttır. Vekaleten imza edilenler geçerli sa
yılmaz. İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.) 

b) Eksiltmeye girebilmek için: 
İsteklilerin 1975 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile Şirket

lerin; sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet bel
gesi, Genel Müdürlüğümüzden alınacak iştirak belgesi ve usulü daire
sinde 118.750,— liralık Geçici teminat vermeleri, (Teminat mektubu ola
rak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya son müracaat 
gününden itibaren en az 3 ay müddetli ve Maliye Bakanlığı'nm 12/1/1956 
gün ve 5297-15/1723 sayılı temimine uygun olmaları.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarmı eksiltme günü saat 14.00 e kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
8078 / 4-4 



— 20 — 

Tire Belediye Reisliğinden: 

Aşağıda cinsi, mevkii, muhammen bedeli ile muvakkat teminat akçe
leri yazılı işler; 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince ihaleye konulmuş
tur. 

İşlerin ihaleleri, 10/7/1975 tarihine rastlayan Perşembe günü Bele
diyemiz Encümeni huzurunda saat: 11.00 de isteklilerine ayrı ayrı ihale 
edilecektir. 

İsteklilerin belirli gün Ve saatte Belediyemiz Encümenine müra
caatları ilân olunur. 

İşin cinsi ve mahiyeti 

1 - Pevzipaşa ve Sakarya Caddeleri birleşiminde 
istimlâken alınan beş adet gayrimenkulun 
yıkımı işi. (Açık eksiltme) 

2 - Yıkımdan çıkan malzemelerin satılması (Açık 
artırma) 

3 - Belediyemize ait yüzme havuzu soyunma ka
hinleri ve umumî WC. inşaatı işi. (Kapalı zarf) 

4 - Zahire Loncası (Aydmoğlu ve Enstitü Cad
desi) cephesinde yapılacak 4 adet dükkân 
inşaatı işi (Kapalı zarf) 

K . Bedeli 
Lira Kr . 

22.582,61 

11.840,86 

41.627,28 

T. Akçesi 
Lira Kr . 

1.693,73 

888,08 

3.122,10 

330.052,45 14.952,12 

Ö638 / 4-1 

Bayındırlık Bakan'ığı Karayolları Genel Müdürlüğü Elâzığ 8. Bölge 
Müdürlüğünden: 

Bölgemiz Bingöl-Genç 9. Bölge hududu yolunun 23+000-46+000 
Km. leri araşma Toprak, tesfiye, sanat yppılan malzeme nakli ve ihzarı 
işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğmce kapalı zarf usulü ile ek
s i l tme! y pil çaktır. İşin keşif bedm' 7 878.401,75 lira olup geçici te
minatı 250.102.50 liradır. İhale 30/6/1975 Pazartesi günü saat 11.00 de 
Müdürlüğümüz İhale Komisyonunda yapılacaktır. İhaleye iştirak et
mek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 32. maddesine göre hazırlayacak
ları kapalı zarf teklif mektuplarında 1975 yılı vizeli ticaret odası bel
gesi geçici teminat ile müdürlüğümüzden bu iş için alınmış yeterlik 
belgesini ibraz etmeleri şarttır. Kapalı zarflar iştirakçılar tarafından 
ihale günü saat 10.00 a kadar ihale Komisyonu Bakanlığına makbuz 
karşılığında vermeleri, ihale kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 
kapalı zarfla postada vukua gelecek gecikmeden dolayı komisyona 
geç gelen kapalı zarflar komisyonca nazarı itibare alınmayacaktır. İha
leye iştirak etmek isteyenlerin Müdürlüğümüzden yeterlik belgesi ala
bilmeleri için numunesine uygun müracaat dilekçelerine Bayındırlık 
Bakanlığından alınmış işin keşif bedeli tutarında B. gurubu müteahhit
lik karnesi, malî durumu bildirir banka referansı, araç bildirisi dilek
çenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri bildirir taahhüt bildirisi ev
rakına noksansız olarak ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları 

şarttır. Yeterlik belgesi son müracaat 26/6/1975 günü mesai sonuna ka
dardır. İhale dosyası hergün mesai saatlerinde Müdürlüğümüz Mal
zeme Servisinden görülebilir. İhale evrakları isteyenlere 50 lira bedelle 
verilir. 8631 / 4-1 

Bayburt Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemiz E . S. O. İşletmesine 2 adet Belediye tipi Otobüs 
satm alınacakutır. 

2 — Otobüslerin beherinin tahmini bedeli 650.000,— lira olup geçici 
teminatları 54.050,— TL. sidir. 

3 — İhalesi 8/7/1975 gün ve saat 15.00 de Belediyemiz Encümenince 
yapılacaktır. 

4 — İhale 2490 sayılı Kanunun 31 maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü teklif almak suretiyle alınacaktır. 

5 — Bu işe ait şartname hergün E .S. O. İşletmesinde görülebileceği 
gibi istenildiği takdirde adreslere parasız gönderilecektir. 

6 — Postadaki vaki gecikmeler ile telgraf ve telefonla yapılan tek
lifler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8623 / 2-1 

Karabük Belediye Başkanlığından: 

İşletmemize ait bir adet vinç satmalmacaktır. 
1 — Vincin muhammen bedeli 250.000,— TL. geçici teminatı 

13.750,— TL. dır. 
2 — İhale, 15 Temmuz 1975 Salı günü saat 15.00 de Belediye Encü

meninde 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulüyle ya
pılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartnameler tatil günleri hariç hergün mesai saat 
leri dahilinde E . S .O. İşletmesinde görülebileceği gibi posta ilede iste
nebilir. 

4 — Bu işe ait 2490 sayılı Kanunun 31 ve 32. maddeleri uyarınca 
tanzim edilecek teklif mektubunu havi mühürlü zarfların ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Belediye Başkanlığma verilmesi gerekmektedir. 
Postada vaki gecikmelerin kabul olunamıyacağı ilân olunur. 

8629 / 4-1 

Manavgat Belediye Başkanlığından: 

Bedelleri tesliminde peşin ödenecek 215.000 lira muhammen bedelli, 
12.000 lira geçici teminatlı 1 adet damperli kamyon ile 40.000 lira mu
hammen bedelli ve 3.000 lira geçici teminatlı 1 adet betonyere talip çık
madığından 2/6/1975 tarihinden itibaren bir ay süreyle pazarlıkla satm 
alınacağından taliplerin süresinde Belediyemize müracaatları ilân olu
nur. 8659 / 1-1 

Köy İşleri Bakanlığı Y S E . Genel Müdürlüğü Trabzon YSE. 10. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda isimleri yazılı işler 2490 sayılı kanun hükümlerine göre, kapalı zarf usulü ile Trabzon YSE. 10. Bölge Müdürlüğü binası ihale ko
misyonu odasmda aşağıda yazüı gün ve saatlerde eksiltmeye konulmuştur. 

İ l i Yapılacak iş 
Keşif Bedeli 

Lira Kr . 

Banka 
referans 
Lira Kr . 

G. teminat 
Lira Kr . İhale tarihi İhale günü İhale saati 

Müracaat 
son günü 

Trabzon Bölge sosyal tesis 
binası inşaatı 1.861.540,87 232.692,61 '69.596,23 9/7/1975 Çarşamba 10.00 3/7/1975 

Gümüşhane Kırıklı Dedeyolu 
sanat yapıları inşaatı 835.000,— 104.375,— 37.150,— 9/7/1975 Çarşamba 15.00 3/7/1975 

1 — Evraklar YSE. 10. Bölge Müdürlüğünde ve YSE. Genel Müdürlüğü Tesisler Fen Heyeti Müdürlüğünde her gün mesai saati sonuna ka
dar görülebilir. 

2 — Bölge Sosyal Tesis binası sarı mukavele olacaktır. 
3 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1975 yılma ait Ticaret Odası belgesi, her iş için hizalarında gösterilen teminatı Trabzon Deftardarlık Muhasebe Müdürlü

ğüne yatırmaları şarttır. (Mektupsa limitli olacaktır.) 
b) En geç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve 

usulüne göre hazırlanmış olan plân ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mali durum bildirisi, teknik personel beyan
namesi, taahhüt beyannamesi Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini göste
rir müteahhitlik karnesi ve ilân tarihinden sonra alınmış banka referansı mektubu eksiksiz olarak tanzim ederek Bölge Müdürlüğüne vermek 
suretiyle yeterlik belgeleri almaları şarttır. (Her iş için dilekçeye ayrı, ayrı belgeler eklenecektir.) 

Kapalı zarf usulüne göre hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vermeleri lazımdır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet duyurulur. 8632 / 4-1 
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Salihli Belediyesinden : 

Köprü İkmal İnşaatı 
1 — Şehir dahilinde yaptırılan kompasit köprünün (192.588,50) lira 

keşif bedelli ikmal inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince 
kapalı zarf eksiltme usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 — İhalesi 7 Temmuz 1975 Pazartesi günü saat 15,30 da Belediye 
Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 — Geçici teminatı (10.880,—) lira olup usulüne göre hazırlanacak 
zarflar ihaleden bir saat evvel belediye başkâtipliğine teslim edilmiş ola
caktır. 

4 — Teklif verilebilmesi için 4/7/1975 Cuma günü mesai saati so
nuna kadar Belediye Fen İşlerinden yeterlik belgesi alacaklardır. 

5 — İhale dosyası mesai saatleri içinde Belediye Fen İşlerinde 
görülebilir. 

6 — Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
İlgüilere ilân olunur. 10/6/1975 8630/4-1 

Afyon Belediyesinden: 

1 — Afyon Belediyesi ESO. İşletmesi hizmet binası inşaatı işi ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulacaktır. 

2 — İşin keşif bedeli 845.843.60 TL. dir. 

3 — Eksiltme Afyon Belediyesi Encümenince 10/7/1975 Perşembe 
günü saat 15.00 de Encümen Odasmda yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Belediye ESO. İşletmesi 
Muhasebesinde mesai saati içerisinde görübilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) 37.584,— TL. lık geçici teminat banka makbuzu, 
B) 1975 yılma ait Ticaret Odası vesikası, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildirir malî durum bildir
gesi ve 2-n formuna uygun banka referansı mektubunu teknik personel 
beyannamesini, taahhüt beyannamesini Bayındırlık Bakanlığmdan almış 
oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebilecek
lerini gösterir mütaahhitlik karnelerini ibraz suretiyle Afyon Belediye 
Başkanlığından alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları şarttır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 10/7/1975 Perşembe günü saat 
14.00 e kadar senet karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 7/7/1975 Pa
zartesi günü sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar veya postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

İlan olunur. 8633 / 4-1 

• 
Köy İşleri Bakanlığı Y.S.E. Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünden: ERZURUM 

1 — Aşağıda yazüı Köprü İnşaatları 2490 saydı Kanunun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksütmeye konulmuştur. 
Banka 

referans Muvakkat 

İ l i İnşaatın adı 
Keşif bedeli mektubu teminatı Eksiltme Müracaat 

İ l i İnşaatın adı Lira Lira Lira günü Saati son günü 

Erzurum Tekman - Küllü 900.000 72.000 39.750 3/7/1975 11.00 30/6/1975 
Erzurum Oltu - Çayüstü 538.000 43.040 25.270 3/7/1975 16.00 30/6/1975 
Kars Digor - Varlı 440.000 35.200 21.350 4/7/1975 11.00 30/6/1975 
Kars Arpaçay - Ayakgedik 410.000 32.800 20.150 4/7/1975 16.00 30/6/1976 

2 — Eksiltme hizalarında yazılı tarihlerde, Y S E . 13. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 
3 — Bu işler için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y S E Genel Müdürlüğünde, Köprüler Dairesi Başkanlığında, YSE. 13. Bölge Mü

dürlüğü ve bağlı olduğu ilin YSE. Müdürlüğünde görülebüir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden: 
a) Geçici teminat mektubunu veya makbuzunu. 
b) 1975 yılı ticaret ve sanayü odası belgesini. 
c) İsteklilerin müracaat dilekçelerine, en az işin keşif bedelinin 0.80 i kadar benzeri bir iş yapmış olduğunu gösterir bir belge veya Bayın

dırlık Bakanlığmdan alınmış (B) grubunda müteahhitlik karnesini, (Yük. Mühendis, Müh. Yük. Mimar Mimar ve Tekniker gibi inşaat teknik 
elemanları hariç) plan teçhizat beyannamesini, banka referansmı ve noterden tasdikli teknik personel beyannamesini ekliyerek, müracaat son 
günü mesai saati sonuna kadar Bölgemize vermek sureti ile yeterlik belgesi almaları, 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat önce sine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâ
zımdır. 

6 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatın kabul edilmiyeceği Uân olunur. 8664 / 4-1 

m ı 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden: Konya 

1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grupları, yeterlik belgesi alınması için sön müracaat tarihleri, ihale gün ve 
saatleri belirtilen işler 2490 sayılı yasanın 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile ve 527 sayılı yasa hükümleri gereğince ileriki yıllara sarî olmak 
üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işlerin eksiltmeleri Konya'da Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda isimleri karşılarında gösterilen gün ve saatler
de yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Karşılarında yazılı geçici teminatını, 
b) 1975 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte her iş için ayrı ayrı eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan; 
Plan ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkanlarını bildirir mali durum bildirisi 

ile banka referans mektubu ve Bayındırlık Bakanlığmdan almış oldukları isimleri karşılarında gösterilen gruptan en az keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları ye
terlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabili ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keşif Bedeli G. teminatı Karne 
İ ş i n A d ı Lira Lira Grubu Son müracaat tarihi İhale günü ve saati 

Konya Doğanhisar P. S. O. bina 200 öğ. 6.000.000 193.750 C 30/6/1975 Pazartesi 2/7/1975 Çarşamba Saat 15.00 de 
Konya Beyşehir P. S. O. yeni bina 200 öğ. 6.000.000 193.750 C 1/7/1975 Salı 3/7/1975 Perşembe Saat 15.00 de 

8634/4-1 
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a) Makina teçhizat bildirisi, 
b) Personel bildirisi, 
c) Bugüne kadar elektrik ve su makinaları grupları ile ilgili kamu 

ve iktisadi devlet teşekkülleri ile özel sektöre yaptığı işleri gösterir belge 
ve resmî evrak. 

d) Firmanın bağlı olduğu sanayii Ticaret Odasından alınmış 1975 
yılı kapasite raporu. 

e) Su türbinleri ile birlikte teklif edilecek generatör hız regüla
törü, ikaz ünitesi ve gelirim regülatörlerinin yurt dışındaki yapımcıları
nın mümessili olup olmadıklarını veya bu firmalarla varsa diğer ilişki
lerini (Petent anlaşması teknik yardım vb.) belirdir belgeler. 

f) Yeterlik belgesi olacak firmalarm Bankalardan veya Sanayi ve 
Ticaret Odalarından alacakları mali durum bildirisi ekliyeceklerdir. 

7 — Postadaki gecikmelerde telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 8589 / 3-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdür
lüğünden : 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü
dürlüğünden : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ve iş yer
leri yazılı motorlu araç kıra ışı ayrı ayrı kapalı zarfla ihaleye çıkarılmış
tır. Eksiltme 4/7/1975 Cuma günü saat 11.00 de bölgede yapılacaktır. 
Şartname Malzeme Amirliğinde görülebilir, isteklilerin 2490 sayılı Ka
nunun 32. maddesi gereğince hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarım, 
teminat ve ticaret odası veya mensup oldukları esnaf derneğine kayıtlı 
bulunduğunu tevsik eden belgelerini mühürlü bir zarf içerisinde ihale 
günü saat 10.00 a kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Pos
tadaki gecikmeler kabul edilmez. 

G. Tem. M . Bed. 
İş yeri Cinsi Miktarı Lira Lira 

1 - Kırıkkale - Çerikli yolu 
şantiyesi 40 Kiş. otobüs kirası 1 adet 5.975 94.500 

2 - Malz. Ihz. ve serme şan- 10 tonluk damperü 
tiyesi veya düz kasa Kam. 2 adet 13.085 236.700 

3 - Malz. İhz. ve serme şan- 10 tonluk damperli 
tiyesi veya düz kasa Kam. 3 adet 17.952 355.050 

8590 / 4-1 

Köy İsleri Bakanlığı Yol , Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Aşağıda yazılı malzemenin 2490 sayılı Yasanın 31. maddesi ge
reğince kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır. 

Malın cinsi: Çeşitli debi, düşü ve güçlerde türbün generatör grubu 
(Devir sayısı regülatörü ikaz ünitesi ve gerilim regülatörü üe birlikte), 
Adedi: 9, Tahmini bedeli: 3.150.000,— TL. Geçici teminat: 108.250,— TL. 
Şartname bedeli : 50,— TL. Tarih : 28/7/1975 İhalenin saati: 15.00 de. 

2 — İhale yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Köy İşleri 
Bakanlığı - binasının 10. katında YSE Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî 
İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak satm alma komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedel üze
rinden verilir. Şartname bedelinin, YSE Genel Müdürlüğü adına ihale 
konusu belirtilerek Mal Müdürlükleri veya defterdarlık veznelerine ya
tırılarak alınan makbuz aslmm ve posta pulunun gösterilmesi halinde 
posta ile de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 

4 — İstekliler, şaartnamelerde istenen ve saik ile de geçici temi
nat mektup veya makbuzlarını koymak sureti ile hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ko
misyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (8 nolu oda). 

5 — Yukarıda gösterilen ihaleye katılacak firmalar en geç 7/7/1975 
günü mesai saati sonuna kadar müracatla yeterlik belgesi talebinde bu
lunacaklardır. Bu belgeyi alıp almadıklarını 15/7/1975 tarihinden itiba
ren öğrenilebilirler. 

İthal malı teklif eden firmalarda yeterlik belgesi istenmiyecektir. 
6 — Yeterlik belgesi şartı konulan yukarıdaki ihaleye katılacak fir

malar dilekçelerinde, 

1 — Ankara İktisadî Ticarî İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigor
tacılık Yüksek Okulu onarımı ikmali işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi 
gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarümıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 251.799,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyo

nunda 4/7/1975 Cuma günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 5. Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A - 13.822,— liralık geçici teminatını, 
B - 1975 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten, banka referansım, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) Yapı araçları bildirisini, 
e) En az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir işi başarmış ve 

kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi dilekçelerine ekliyerek Yapı 
İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan yeterlik belgelerini al
maları. 

6 — İstekliler teklif mektuplarmı 4/7/1975 Cuma günü saat 10.00'a 
kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığma verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almması için son müracaat tarihi 1/7/1975 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet üân olunur. 8572 / 4-1 

Erzurum YSE. 13. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda yazılı işleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarümıştır. 

K . bedeli mektubu' Muv. tem. E K S İ L T M E 
t 11 İnşaatın adı TL. TL. TL. tarihi Saati 

Müracaat son 
günü saati 

Kars 
Kars 

Kars 

2 
3 
4 
a) 
b) 

659.640,80 52.771,26 30.135,63 10/7/1975 

472.314,40 37.785,15 22.642,57 10/7/1975 

308.067,20 24.645,38 16.653,36 11/7/1975 
— Eksiltme hizalarında yazılı tarihlerde YSE. 13. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

Merkez - Bulanık köyyolları stabilize nakli. 
Susuz - Çıyrıklı ve Göle Altmbulak köyyolu 
stabilize nakli. 
Selim - Laloğlu - Merkez Maksutçuk, Eşmeyazı -
HacıveU köyyolu stabilize nakli. 

10,00 

15,00 

10,00 

6/7/1975 

6/7/1975 

6/7/1975 

17,30 

17,30 

17,30 

— Bu işler için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y S E . 
— Eksiltmeye girebilmek için; isteklilerin: 

Geçici teminat mektubu veya makbuzunu, 
1975 yılı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 

13. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

e) İsteklilerin müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (En az bahsi geçen ihalenin keşif bedeli kadar aynı ev
safta iş yaptığını gösterir (C) grubu müteahhitlik karnesi, aynı keşif bedeli kadar tek kalemde, aynı nitelikte iş yaptıklarını gösterir iş bitirme 
belgesi, Noterden tasdikli makine ve teçhizat beyannamesinde 1 adet loder, 6 adet kamyon göstereceklerdir. Banka referansını, müracaat son 
günü mesai saati sonuna kadar Dairemize vererek yeterlik belgesi almaları, 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri lâ
zımdır. 

6 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatın kabul edilmeyeceği ilân olunur. 8443 / 4-1 
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Köy İşleri Bakanlığı Yol Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün-
den: 

1 — Aşağıda cinsi miktarı ve geçici teminatları gösterilen malzeme 
6200 sayılı yasanın 34 üncü madde esaslarının 4 üncü maddesi gereğince 
her grup ayrı bir ihale konusu olmak üzere teklif isteme usulü ile satm 
alınacaktır. 

Sıra G. teminat İ h a le 
No. C i n s i Miktarı Lira Tarihi Saati 

1 Elektromoto Pomp 109 Ad. 161.400 30/6/1975 16.00 
2 Diesel Moto Pomp 114 Ad. 107.400 30/6/1975 16.00 

2 — İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Köy İşleri Bakanlığı 
Y S E Genel Müdürlüğü İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında (Ulus 
Anafartalar İş Ham kat 10 Ankara) toplanacak satm alma komisyonun
ca yapılacaktır. 

3 — Şartnameler dilekçe karşılığında aynı yerden 500,— TL. bedel
de verilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adma ihale konusu 
belirtilerek Mal Müdürlükleri veya defterdarlık veznelerine yatırılarak 
alınan makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile 
de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 

4 — İsteklilerin her grup için ayrı ayrı verecekleri teklif mektup
larının idarî şartnamenin 9 uncu maddesinde istenilen belgeler ile bir
likte ihalenin yapılacağı saatten bir saat evvel Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde teslim etmesi şarttır. (8 nolu oda). 

5 — Postada vaki gecikmeler ve telgraflar yapılacak müracaatların 
kabul edilmeyeceği rica olur. 8588 / 2-1 

Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(İki) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında k i gün ve 
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığma 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M . Bedeli G. Teminatı İ h a le 
C i n s i Miktarı Lira Kr . Lira Kr . günü saati 

Taze üzüm 175000 Klğ. 481.250— 23.000— 10 Temmuz 1975 
Perşembe 11.00 

Balyalı K. Ot 270000 Klğ. 405.000,— 19.950,— 10 Temmuz 1975 
Perşembe 11.30 

8445 / 4-1 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Bir) kalem (Odun) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ki gün ve saat
lerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saat
lerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstekli
lerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığma ver
meleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi: Odun, Miktarı: 300000 Klğ., M . Bedeli: 165.000,— TL., G. 
Teminatı: 9.500,— TL., İhale günü ve saati: 14 Temmuz 1975 Pazartesi 
saat 11.00 de 

8444 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli 1.674.745,— TL., geçici teminatı 63.992,35 TL. olan 
75-2051-1 dosya numaralı 58 kalem yol makinaları için aksların imal et
tirilerek satın alınması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 4/7/1975 Cuma günü saat 16,00 da Ankara'da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname almak 
istiyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı kâ
ğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi A 
Blok 7. kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler. 

Şartname bedeli 50,— TL. olup makbuz mukabili alınır. 
İstekliler 1975 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Es

naf Belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu, teknik şartna
mede istenen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imza ede
rek dış zarf içine koymak şartıyle hazırlıyacaklan teklif mektuplarım 

eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Duyurulur. 8381 / 4-1 

— • 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

4 adet kazma ve yükleme makinası almacaktır. 
Kurumumuz ihtiyacı bulunan 4 adet kazma ve yükleme makinası 

satın alınacaktır. Konu ile ilgili şartnameler Kurumumuz Ticaret Dai
resi Başkanlığından temin edilebilir. 

Teklifler kapalı zarf usulü ile en geç 8/7/1975 günü saat 14.00 de 
TEK Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü Bayındır Sokak, 
No. 3 Ankara adresinde olabilecek şekilde teslim edilmelidir. Postada 
vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 8228 / 2-1 

Ankara Levazım Amirliği 2 No. Iu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Lv. İkmal Maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M . Bedeli 
C i n s i Miktan Lira Kr . 

Fotin, E r 300.000 Çift 
26.000 Çift 
60 000 Çift 

326.000 Çift 
386.000 Çift 

Tamamı 986.000 Çift 138.040.000,— 

G. Teminatı 
Lira K r . İhale günü ve saati 

1.273.750,— 
122.950,— 7 Temmuz 1975 
265.750,— Pazartesi saat 11.00 

1.382.950 — 
1.634.950,— 

4.154.950 — 
8143/4-1 

42.000.000 — 
3.640.000 — 
8.400.000,— 

45.640.000,— 
54.040.000,— 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdür
lüğünden : GAZİANTEP 

1) K . Maraş-Merkez 21 derslik ortaokul inşaatı işi, 2490 sayılı 
Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle ekslitmeye 
konulmuştur. 

2) İşin keşif bedeli (5.500.000,— liradır. 
3) Eksiltme Gaziantep'te Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunda 26/6/1975 Perşembe günü saat 11,00 de yapılacaktır. 
4) Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte 

görülebilir. 
5) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) (178.750,—) liralık geçici teminatını, 
b) 1975 yılma ait, ticaret veya sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanacak) teknik personel bil
dirisi, plan ve teçhizat bildirisi, taahhüt bildirisi, mali durum bildirisi 
ve eki banka referans mehtubu, Bayındırlık Bakanlığından almış olduk
ları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebilecekle
rini gösterir müteahhitlik karnesi (Aslı) ibraz suretiyle Yapı İşleri 9. 
Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplanyla 
birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6) İstekliler teklif mektuplarını 26/6/1975 Perşembe günü saat 
10,00'a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7) Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 24/6/1975 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8093 / 4-3 • 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Yıllık 900 ton tahsisli göl tuzu 24/6/1975 günü saat 15.00 de Müdür
lük binasında kapalı zarf usulü ile ihale edilerek taşıttırılacaktır. 

Tonu 100,— TL. muhammen bedelli olup, geçici teminatı 7.500,— 
ve katî teminatı 10.000,— liradır. 

Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde görülebilir. 
Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 8470 / 2-2 
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Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ATELYE MALZEMESİ V E AVADANLIK ALINACAKTIR 
1 — Kurumumuz ihtiyacı olan 188 kalem Atelye Malzemesi ve ava

danlık alınacaktır. 
2 — Bu işe ait idarî şartname Genel Müdürlük Malzeme Müdürlü

ğünden bedelsiz olarak alınabüir. 
3 — Üzerinde (Atelye Malzemesi ihalesi) yazılı kapalı teklif mek

tupların 10/7/1975 günü saat 15.00 e kadar Genel Müdürlük Yazı İşleri 
Şefliğine verilmesi veya aynı gün ve saatte ele geçecek şekilde postalan
ması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

4 — Kurumumuz İhalenin tamamını veya bir kısmım yapıp yap
mamakta veya dileğine vermekte serbesttir. 

8571 / 14 

İller Bankasmdan : 

Kasaba Adı 

İÇMESU TESİSLERİ YAPTIRILACAKTIR. 
Asgarî İh. Evrakı 

K . bedeli G. teminatı karne satış bedeli 
İ l i TL. TL. grubu TL. 

Antalya Merkez 54.400.000— 1.645,750— B 500,— 
Amasya Merkez 2.060 000,— 75.550,— C 200,— 
Başçiftlik Tokat 1.020.000,— 44.350,— C 100,— 
Besni Au. yaman 5.825,000,— 188.500,— B 300,— 
Siverek Urfa 14.600.000,— 451.750,— B 400,— 
Seydişehir Konya 2.520.000,— 160.000,— C 250,— 

Yukarıda keşif bedelleri yazılı Antalya, Amasya, Başçiftlik, Besni, 
Siverek Seydişehir içmesu tesisleri kapalı zarf ve fiyat birimi esası ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Teklif verecekler (Bankamızda bedeli mukabilinde satılan 
eksiltme evrakı içinde bulunan teklif şartnamesinin 5. madesinde ya
zılı belgelerden teklif vereceği işle ilgili olan belgelerle ve karne azami 
keşif bedeli, en az ihale keşif bedeli kadar olan müteahhitlik karnesi 
aslı veya noterden tasdikli sureti ile birlikte) yeterlik belgesi almak 
üzere 1 Temmuz 1975 Salı günü saat 17,00 ye kadar Bankamıza müracaat 
edeceklerdir. 

3 — Bankamız yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir. 
4 — Teklif zarflarının 4 Temmuz 1975 Cuma günü saat 12,00 ye ka

dar teslimi gerekir. Vaktinde yapılmayan müracaatlar ve postada vukuu 
bulan gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 — Teklif zarfları 4 Temmuz 1975 Cuma günü saat 14,00 te Ban
kamız Satınalma Komisyonunda açılacaktır. 

Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta veya işi ihaleye girenlerden dilediğine vermekte serbesttir. 

8343 /1-1 

Ankara Yıldırım Beyazıt Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden: 

1 — Ankara Yüdırım Beyazıt Endüstri Meslek Lisesinin onarımı 
işi 2490 saydı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre eksiltmeye çıkarıl 
mıştır. 

2 — İşin kesif bedeli (149.175,02) liradır. 
3 — Eksütme Ankara'da Lise binasında 25/6/1975 Çarşamba günü 

saat 14.00 de yapüacaktır. 
4 — Bu işe ait eksiltme dosyası her gün mesai saatleri içüıde Lise

de görülebilir. 
5 — Eksiltmeye iştirak için isteklilerin: 
a) 1975 yılı ticaret odası vesikasını, 
b) 8,708,75 liralık geçici teminatım, 
c) Bu işin benzeri ve keşif bedeli kadar bir işi yaptıklarını göste

ren iş bitirme belgesini, 
Düekçelerine ekliyerek, tatil günleri hariç ihale gününden üç gün 

önce Ankara Valüiğine Müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına in
tikal ettirerek alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte 
usulüne göre zarfa koyarak ihaleden bir saat önce makbuz mukabilinde 
Eksütme Komisyonuna vermeleri lâzımdır. 

6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlân olunur. 8006 / 4-4 

Ankara PTT Eğitim Merkezi Müdürlüğünden: 

Perde Satm Alınacaktır. 
1 — Müdürlüğümüz yeni binalara ihtiyacı için 127 adet kumaş 

perde, 17 adet vual tül perde ve 132 adet mimari tül perde olmak üzere, 
cem'an 276 adet kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

2 — Bu işe ait eksiltme 8/7/1975 tarihine tesadüf eden Salı günü 
saat 15.00 de Ankara PTT Eğitim Merkezi Binasında Satm Alma Komis
yonunda yapılacaktır. 

3 — İşbu 276 adet perdenin kornişleriyle yerlerine monte edilmesi 
işinin muhammen bfcdeli 150.000,— TL. olup geçici teminatı 8.750,— 
liradır. 

4 — Bu işe ait teknik ve idari şartnameler mesai saatleri dahilinde 
Müdürlüğümüz malzeme Amirliğinde görülebilir veya isteyenlere şart
nameler bedeli mukabilinde verilebilir. 

5 — Taliplerin usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı teklif mehtup-
larmı ihale saatinden 1 saat öncesine kadar komisyon başkanlığına 
vermeleri ve bulundurmaları lâzımdır. 

6 — Teşekkülümüz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya istediğine yapmakta serbesttir. 

7 — Postada vaki gecikmeler nazari itibare alınmaz. 
8137/ 2-a 

İller Bankasmdan: 

Kasaba adı 

İçmesuyu tesisleri yaptırılacaktır. 
K . BedeU G. Tem. 

İli Lira Lira Karne Gr. 
İhale evrakı 
satış bedeli 

Gökçeada 
Gülnar 
Torul 

Çanakkale 2.169.000 78.820 C 20O 
İçel 1.910.000 71.050 C 150 
Gümüşhane 1.296.000 32.630 C 150 

1 — Yukarıda keşif bedelleri yazılı Gökçeada, Gülnar ve Torul içme 
suyu tesisleri kapalı zarf ve birim fiyat esası ile eksiltmeye konul 
muştur. 

2 — Teklif verecekler (Bankamızda bedeli mukabilinde satılan ek
siltme evrakı içinde bulunan teklif şartnamesinin 5 inci maddesinde ya
zılı belgelerden teklif vereceği işle ilgili olanlarını; ihale keşif bedeli 
50 milyona kadar olan işler için en az ihale keşif bedeli kadar, daha 
fazla olan işler için en az 50 milyon tutarında müteahhitlik karnesinin 
aslı veya noterden tasdikli sureti ile birlikte) yeterlik belgesi almak 
üzere 24/6/1975 Salı günü saat 17.00 ye kadar Bankamıza müracaat ede
ceklerdir. 

3 — Bankamız yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir. 
4 — Teklif zarflarının 30/6/1975 Pazartesi günü saat 12.30 a ka

dar teslimi gerekir. Vaktinde yapılamıyan müracaatlar ve postada vuku-
bulan gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 — Teklif zarfları 30/6/1975 Pazartesi günü saat 14.30 da Ban
kamız Satınalma Komsiyonunda açılacaktır. 

Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta veya işi ihaleye girenlerden dilediğine vermekte serbesttir. 

7ı905 /1-1 

Ankara 13. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Gıyap karan Uânı 
1975/54 
Davacı Köyişleri ve Kooperatifleri Bakanlığı Vekili Avukat Yıldız 

Meriçli tarafından, davalı Halil İbrahim Aydm aleyhine açılan 78.363,88 
liranın tahsili hakkındaki davanın yapılan duruşmasında: 

Davalı Halil İbrahim Aydın 5/6/1975 günü saat 9.50 de duruş
maya gelmemiş ve kendisini bir vekille temsil ettirmemiş olduğundan 
bu kere hakkında gıyap karan çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Halil İbrahim Aydm'm 10/7/1975 Perşembe günü saat 9.30 
da Mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsü ettir
mesi gelmediği takdirde duruşmanın gıyabmda cereyan edeceği gıyap 
karan yerine kaim olmak üzere Uân olunur. 8477 

Aksaray Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/1137 
N . Aksaray'ın Ereğli Kapu Mahallesinden Hacı eşi Meryem Bektaş 

tarafından K. Kergi M . den Mustafa oğlu Hacı Bektaş aleyhine açmış 
olduğu nafaka davasının yapılan muhakemesi sırasında: 

Davalıya çıkardan davetiyenin bila tebliğ iade edilmesi üzerine 
C. Savcüığınca da yapılan tahkikatta adresinin meçhul olup tanınıp bi
linemediğinden bahsiyle cevap verilmiş olmakla: 

Davalı Hacı Bektaş'ın 14/7/1975 günü Aksaray Sulh Hukuk Mah
kemesinin 1974/1137 sayüı dosyasının davasında hazır bulunması veya 
kendisim bir vekille temsü etmesi aksi halde işbu Uânın davetiye ye
rine kaim olacağı ilân olunur. 8481 
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Yahşihan Belediye Başkanlığından: 

1 — 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince 633.240,39 TL. 
keşiî bedelli ve 17.204,60 TL. geçici teminatlı kanal ve yağmur Kanalı 
inşaatı kapalı zarf sulu ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhale 2 Temmuz 1975 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye 
binasında Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 — İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarihinden üç gün evvel Tek
nik personel, makina techisatı ve malî yeterlik belgelerini 1975 yılı vize 
edilmiş ticaret odası vesikasını ve en az 650 bin liralık C grubu müteah
hitlik karnesini dUekçelerine ekliyerek 26 Haziran 1975 günü saat 16.00 ya 
kadar Belediye Başkanlığına müracaatları; 

4 — 2490 sayılı Kanunun 32. nci maddesine göre hazırlanan teklif 
mektuplarını ihale günü saat 14.00 de kadar makbuz karşılığında Bele
diye Muhasebesine vermeleri 

5 — Keşif ve şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye 
İnşaat Fen İşlerinde bedelsiz olarak görülebilir. 

6 — Postadaki gecikmeler nazari itibare alınmaz. 
7 — İlân olunur. 8627 / 4-1 

Eğridir Kemik Hastalıkları Hastanesi BaştabipUğinden: 

1 — Hastanemizin 1975 malî yılı ihtiyaçlarından 3 kalem gıda 
maddesi 3-4/6/1975 tarihlerinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çı
karılmış ise de verilen fiyatlar komisyonca haddi layik görülmediğin
den tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Aşağıda grup ve cinsleri yazılı gıda maddeleri 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince ihalesi yapılacaktır. Teklif edilecek 
fiatlar grup tutarları üzerinde yüzde hesabından kırılarak verilmesi şart
tır. 

3 — Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Hastane idaresin
de görülür. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel satınalma 
komisyonu Başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nazara 
alınmaz. 

4 — İhaleye gireceklerin foranşlarıyla ilgili vesikalarını ibraz etme
leri gerekir. 

Grup Muh. Bed. G. Tem. 
No. Cinsi Miktarı Lira Lira İh. Tar. saati 

5 Yumurta 
7 Margarin yağı 
9 Süt yoğurt 

50 bin adet 
2 kalem 
2 kalem 

60.000 
100.000 
28.000 

4.250 
6,250 
2.100 

8/7/1975 14.00 
8/7/1975 14.00 
8/7/1975 14.00 

»626 / 3-1 

Salihli Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden: 

17.180,40 TL. keşif bedelli Lisemiz Lojmanı Merdiven korkulukları, 
yağmur oluk ve boruları ile 2 adet başlıklı tenvirat sortisi yapımı işleri 
2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye çıkarılmıştır. Geçici teminatı 1.290, —TL. olan işin ihalesi 3/7/1975 
Perşembe günü saat 10.30 da Salihli Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü 
odasında yapılacaktır. İsteklilerin en geç ihale tarihinden üç gün ön
ce Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgeleri, Ticaret 
odasına kayıtlı olduklarına dair belgeleri ve geçici teminatlarım yatıra
rak, usulüne göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 
9.30 a kadar komisyon başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri, ke
şif ve şartnamelerin Lisemizde görülebileceği postada vaki gecikmelerin 
kabul edilmiyeceği ilân olunur. 10/6/1975 8628 / 4-1 

T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden: 

Bankamız ihtiyacı için, kapalı zarf usulü ile teklif alınmak sure
tiyle 10 adet Land-Rower Otosu ile 13 adet Fargo marka pikab'a saç kasa 
yaptırılacaktır. 

1 — İşin geçici teminatı: 
a) Land-Rower için 10.000,— 
b) Fargo-Pikap için 20.000,— liradır. 
2 — Bu işle ilgüi genel ve teknik şartnameler Ankara'da Malzeme 

ve Satınalma Müdürlüğümüzden, İstanbul (Karaköy), İzmir, Gaziantep 
ve Bursa şubelerimizden temin edilebilir. 

3 — İhale, Genel Müdürlüğümüzde Satınalma Komisyonu Başkan
lığınca yapılacaktır. 

4 — İhaleye girebilmek için; isteklilerin bu işlerle iştigal ettiklerine 
dair tevsik edici belgeleri, 1975 yılı ticaret ve sanayi odası kayıt belgesi 
ve geçici teminata ait mektup veya makbuzları, teklif mektuplarına ekle-

yerek (Saç kasa yapım işine ait teklif mektubu olduğuda zarfın üzerinde 
belirtilmek suretiyle) en geç 14 Temmuz 1975 Pazartesi günü saat 18.00 e 
kadar Ankara'da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüze makbuz karşı-
liğinda vermeleri ve kullanacakları malzemelerin birer numunesini de 
aynı süre içinde ilgili Müdürlüğe tevdi etmeleri gerekmektedir. 

5 — Her iki iş için teklif verilebileceği gibi, bunlardan yalnız birisi 
için de teklif verilmesi mümkündür. 

6 — Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta, tekliflerden herhangi bi
rini tercihte veya işi birden fazla firmaya vermekte tamamen serbest 
olup, 2490 sayılı Kanuna tabî değildir. 8624 / 2-1 

Çankırı İli Daimi Komisyon Başkanlığından : 

1 — Aşağıda isimleri yazılı İlçe merkezlerinde yapılacak Temel 
Eğitim İşliği (Küçük tip) binalarının yapımı 2490 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — 
İlk Keşif Geçici İhale günü 

İnşaatın yeri ve ismi Bedeli TL. Temüıatı ve saati 

Şabanözü ilçesi Merkez Or
taokulu 484.808,92 25.490 

Çerkeş 27 Mayıs Lisesi 484.808,92 25.490 

4/7/1975 Cuma günü 
Saat 15.00 de 

4/7/1975 Cuma günü 
Saat 15.00 de 

3 — Eksiltme yukarıda yazılı tarih ve saatte Özel İdare Müdürlüğü 
binasındaki İl Daimi Komisyon salonunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait Şartname İl Daimi Komisyon Kaleminde, Projeler 
ise Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için : 
A) Geçici teminat makbuzu üe 1975 yılına ait ticaret odası belge

sini, 
B) Bu işin keşif bedeli kadar iş ikmal ettiklerine dair tastikli bel

geyi ibraz etmek suretiyel Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik 
belgesini teklif mektuplarıyla birlikte ihale saatinden bir saat evvel İl 
Daimi Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

6 — Yeterlik Belgesi alınması için son müracaat tarihi 2/7/1975 
günü mesai saati sonuna kadardır. Postadaki gecikmeler kabul edilme
yecektir. 

Keyfiyet ilân olunur. 8637 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Mü
dürlüğünden : Ortaköy / İstanbul 

İstanbul Çevre yolu Şişli Zincirlikuyu arası Büyükdere Caddesi ve 
civarının tanzim ve ikmâl inşaatı 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gere
ğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. 

1 — İşin keşif bedeli (2.196.092.15) TL. olup geçici teminatı 
(79.632.76) TL. sidir. 

2 — Bu işe ait dosya Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü, Muallim 
Naci Cad. No. 105 Ortaköy / İstanbul Malzeme Amirliğinden görülebilir. 

3 — Eksiltme 9/7/1975 Çarşamba günü saat 15.00 de Karayolları 
17. Bölge Müdürlüğünde (Muallim Naci Cad. No. 105 Ortaköy / İstanbul) 
toplanacak İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin eksiltme Şartnamesinin 
3. maddesindeki şartları yerine getirmeleri gereklidir. Bu meyanda bu 
işe iştirak için engeç 4/7/1975 Cuma günü saat 17.00 ya kadar 17. Bölge 
Müdürlüğüne müracaatla yeterlik belgesi almaları şarttır. 

(Müracaatta 17. Bölge Müdürlüğü kayıt tarihi muteberdir. Telgrafla 
müracaat kabul edilmez.) Yeterlik belgesi almak için dilekçeye : 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) gru
bundan ve enaz bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karne i i , b) yapı 
araçları bildirisi, c) sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum 
bildirisi, d) sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mek
tubu, b) ana makinalar: 1 adet Vibrasyonlu beton plak makinası 2 adet 
askari 250 İt. lik betoniyer. 1 adet Vibratör, e) müteahhidin bu işte çalış
tıracağı teknik personele ait teknik personel bildirisi, f) dilekçenin ve
riliş tarihinde müteahhidin elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bil
dirisi, f ) müteahhidin son 5 (beş) yılda yaptığı işleri gösterir liste ve 
belgeleri şarttır. 

5 — İsteklilerin ihale günü ihale saatından bir saat evveline kadar 
1975 yılı vizeU Ticaret Odası vesikası, yeterlik belgesi, limitli teminat 
mektubu veya vezne alındığı ile ihale dosyasını ihtiva eden zarfla birlikte 
2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarflarını 3. maddede 
yazılı adresteki Komisyon Başkanlığına mekbuz mukabilinde vermeleri 
ilân olunur. 8635/4-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Kayseri - Toklar yolunun 24 + 650 - 54 + 000 km. len arasına 
çekilecek 63.827.250 m 3 alt temel ve temel malzemesinin ıhsar, yükleme, 
nakil, boşaltma ve figüresi işi 7/7/1975 Pazartesi günü saat 11.00 de Böl
gemiz Komisyonunca Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 — 
Muhammen bedeli 1.750.486,58 lira olup, muvakkat teminatı 66.265,— li
radır. 3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde 
görülebilir. 4 — İsteklilerin en geç 3/7/1975 Perşembe günü mesai saati 
sonuna kadar bir dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri (müra
caatta evrak kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerine keşif bedelinin yarısı 
kadar benzeri iş yaptığına dair resmî dairelerden alınmış belge veya ke
şif bedeli kadar (C) grubu Müteahhitlik karnesi ilk ilân tarihinden son
ra alınmış banka referans mektubu, bunu tevsik eden mali durum, yapı 
araçları, taahhüt bildirilerini, isteklilerin Şirket olması halinde imza sir 
küleri ile ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesini ekli-
yerek yeterlik belgesi almaları, 5 — İsteklilerin 1975 ticaret ve sanayi 
odası vesikası, yeterlik belgesi, geçici teminatları ile usulüne göre hazır 
Uyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, 6 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8663 / 4-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Karabük 

Demirli manganez satınalmacaktır 
Genel Müdürlüğümüzce şartnamemiz esasları dairesinde Karabük ve 

iskenderun Müessesemiz için demirli manganez satınalmacaktır. 
1975 yılı demirli manganez ton/ünite alım fiyatlarımız; 
A) Karabük için; 
Mn Ton/Ünite fiyatı 13,— TL. (Onüç lira) 
Pe Ton/Ünite fiyatı 5,50 TL. (Beşlıra elli kuruş) 
B) İskenderun için; 
Mn Ton/Ünite fiyatı 10,— TL. (On lira) 
Fe Ton/Ünite fiyatı 5,— TL. (Beş lira) dır. 
Kesin teminat ton başına 10,— TL. dw. İstenirse % 20 fazlası ile 

teminat mektubu karşılığında ton basma 100,— TL. avans verüebi'ir. 
31 Aralık 1974 den sonra TCDD navlunu, motorine, patlayıcı maddelere, 
imrariyeye, işçi ücretine gelebilecek zamlar ayrıca ödenir. 

İlgilenen firmaların cevher sahaları görülüp incelenmek üzere ocak 
ruhsat belgeleriyle birlikte Karabük'te Genel Müdürlüğümüze yazı ile 
müracaatta bulunmaları ilân olunur. 8625 / 3-1 

Çankırı İl Daimi Komisyon Başkanlığından: 

1. Aşağıda isimleri yazılı i l , ilçe, bucak, köy ilkokulları ile müştemilatı binaların yapım işleri 2490 sayılı Kanunun hükümlerine göre 
kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2. İnşaatın yeri ve ismi Ders Sa. 
Keşif Be. Geçici Te. 
Lira Kr. Lira İhale günü ve saati 

Merkez Kayı Çivi Köyü 2 315 513,43 16.371 4/7/1975 Cuma günü saat 10.00 l a 
Merkez Aşağı Pelitözü 2 315.513,43 16.371 » » » » » » 
Merkez Tuzlu Köyü 2 315.513,43 16.371 » » » » » » 
Konak Köyü 2 315.513,43 16.371 » » » » » 
Merkez Kemal» Köyü 3 392.970,57 19.469 » » » » » » 
Çerkeş Kuzdere Köyü 2 315.513,43 16.371 » » » » » 
Çerkeş Yalakeukurören Köyü 3 302.970,57 19.469 » » » » » » 
Çerkeş Göynükçukuru Köyü 1 268 342,64 14.484 » » » » » » 
Çerkeş Ahır Köyü 2 426.513,74 20 811 » » » » » » 
Eldivan Oğlakh Köyü 1 268 342.64 14.484 » » » » » » 
Eskipazar Ova Köyü 1 268.342.64 14.484 » » » » » » 
İlgaz Kuyupmar Köyü 2 315.513,43 16.371 » » » » » » 
İlgaz Yuvasaray Köyü 2 315 513,43 16.371 » » » » » » 
İlgaz Balcı Köyü 1 268 342.64 14.484 » » » » » 
İlgaz Kuşçayın Köyü 1 315.513,43 16.371 » » » » » » 
İlgaz Yaylaören Köyü 1 915 513,43 16.371 » » » » » » 
Kurşunlu Başpmar Mah. • 173.045,24 9.902 » » » » » » 
Kurşunlu Hocahasan Köyü a »15 513,43 16 371 » » » » 
Orta Karga Köyü 1 268.342 64 14.484 » » » » » » 
Orta Elmalı Akçaören Mah. 1 268 342.64 14.484 » » » » » » 
Orta tncecik Köyü 1 268 342 64 14.484 » » » D 1) » 
Orta Salur Köyü 1 268 342.64 14.484 » » » » » » 
Ovacık Ahmetler Köyü 1 268 342.64 14.484 » » » » » 
Yapraklı Kavak Köyü a 315.513,43 16 371 » » » » » 
Yapraklı Zekariye Köyü a 3(15.513,43 16.371 » » » » » 

Keşif Be. Geçici T«. 
t. LoJ. inşaatının yeri Loj. Sa. Lira Kr . Lira ihale günü ve saati 

Merkez Hüseyinli Bucağı 1 111.000,31 6.190 4/7/1975 Cuma günü saat 15.00 de 
Merkez Beştut Köyü 1 111.000.31 6.190 » » » » » 
Merkez Çivi Köyü 1 111.000,31 6.190 » » » » » » 
M.erkez Hacılar Kövü 1 111 000,31 6.190 » » » » » » 
Merkez Yukarı Alagöz Köyü 1 111 000.31 6.190 » » » » > 
Merkez Ünür Köyü 1 111 000,31 6.190 » » » » » 
Merkez Aşağı Alagöz Köyü 1 111 000,31 6.190 » » » » * • Şabanözü Küçük Yakalı Köyü 2 222 000.62 12,350 » » » » » 
Yapraklı Yukarı Öz Köyü 2 222 000,62 12.350 » » » » » » 
Yapraklı Çiçek Köyü 1 111 000,31 6.190 » » » » » » 
Yapraklı Topuzsaray Köyü 1 11 i.000.31 6.190 » » » » » » 
Eldivan Hisarcık Kayı Köyü 1 111 000.31 6.190 » » » » » 
İlgaz Çatak Köyü 1 111 000,31 6.190 » » » » » » 
Kurşunlu Taskaracalar Köyü 1 111000,31 6.190 » » » » » » 
Orta Sakaeli Köyü 1 111 000,31 6.190 » » » » » » 
Orta özlü Köyü 1 111 000,31 6.190 » » » » » » 
Orta Buğurören Köyü 1 111 000,31 6.190 » » » » » » 
Orta Yenice Köyü 1 î l l 000,31 6.190 » » » » » 

4. Eksiltme yukarıda yazılı tarih ve saatte Çankırı özel İdare Müdürlüğü binasındaki î l Daimî Komisyon salonunda yapılacaktır. 
5. Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar îl Daimî Komisyon kaleminde görülebilir. 
6. Eksiltmeye girebilmek için: Yukarıdaki listede karşılarında gösterilen geçici teminatım, 1975 yılına ait Ticaret Odası belgesini, bu işin 

keşif bedeli kadar iş ikame ettiklerine dair tasdikli belgeyi ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif 
mektuplarıyla birlikte ihale saatinden bir saat evvel İl Daimî Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

7. Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 2/7/197S günü mesai saati sonuna kadardır. Komisyon istediği okul ve lojmanın ihale
sini yapıp ve yapmamakta serbesttir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilân olunur. 8636 / 4-1 
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Ordu İli Akkuş Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

% 7,5 
Miktarı Parti M. Bed. İlk teminatı 

Emvalin cins ve nev'i M 3 . Dm 3. adedi Lira Kr. Lira Kr. 

£11. Sn. Nor Boy Kay Ker. 93.608 2 1.650 — 11.600,— 
III. Sn. Kısa Boy Kay. Ker 42.142 1 1.300 — 4.100 — 
III. Sn. Yanı alınmamış Ker. 56.455 1 1.200 — 5.100 — 
IV. Sn. Yanı alınmamış Ker. 646.292 10 700 — 33.050,— 
I. Sn. Kay. Parke 972.20 M 2 1 95 — 6.950,— 
II. Sn. Kayın Parke 1732.12 M 2 2 85 — 11.800 — 
III. Sn. Kayın Parke 1788.04 M 2 2 70,— 9.400 — 
IV. Sn. Kayın Parke 1557.83 M 2 2 45,— 5.250,— 

1 — Yukarıda keresteler hiç peşinatsız altı ay vadeli, parkeler ise 
% 50 altı ay vadeli, % 50 peşin olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Artırma 24/6/1975 tarihine rastlayan Salı günü saat 14/00 de 
Fabrika Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Satışın başlama saatinden en geç yarım saat evveline kadar ta
liplilerin her parti ıçm % 7.5 teminat yatırmaları şarttır. 

4 — İsteklilerin belirli gün ve saatte % 7,5 teminatları ile birlikte 
Komisyona muracatları ilân olunur. 8613 / 1-1 

Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesinden: 
BURSA 

RÖNTGEN CİHAZI SATILACAKTIR 
1 — General Elektrik marka 1945 model bir adet röntgen cihazı 

26 Haziran 1975 Perşembe günü saat 16.00 ya kadar kapalı zarfla teklif 
almarak satılacaktır. 

2 — Cihazın vasıfları hakkında bilgi ve satış şartnamesi Müessese
miz Ticaret Müdürlüğünden' temin edilebilir. 

8616 / 1-1 

İçişleri Bakanlığından : 

İçişleri Bakanlığı Meslek Memurları Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 13. maddesine Bir 

Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik 
Madde 1 — 15/5/1972 tarih ve 14188 sayılı Resmî Gazete'de yayın

lanan «İçişleri Bakanlığı Meslek Memurları Atama ve Yerdeğiştirme Yö
netmeliğinin «13. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ek Fıkra — Ancak; sağlık kurulu raporunda Mahrumiyet İlçe hiz
metini yapamayacağı belirtilenlerle son iki yıla ait tezkiyelerinden başa
rılı olmadıkları anlaşılanlar veya Valilerin ve Mülkiye Müfettişlerinin Hu

kuk İşleri Müdürlüğüne atanmasını teklif ettikleri Meslek Mensupları 
için bu şart aranmaz. Valinin ve Mülkiye Müfettişinin kanaatinin farklı 
olması halinde gereği Müdürler Encümenince kararlaştırılır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 8614 / 1-1 

Düzce Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Yakıtın cinsi 

Benzin 
Motorin 
Yağ (Muhtelif) 

Miktarı 
Litre 

125.000 
50.000 
5.000 

T. Tutarı 
Lira Kr . 

340.000,— 
120.000,— 
25.000,— 

Yekûn 

Teminatı 
Lira Kr . 

28.000,— 
9.000 — 
3.000 — 

40.000,— 

İhale tarihi 

~2576/1975 
25/6/1975 
25/6/1975 

1 — İşletmemizin motorlu vasıtalarının 1975 yılı ihtiyacı olan 
akaryakıtı kapalı zarf usulü ile 25/6/1975 Perşembe günü saat 15.00 de 
Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır. 

2 — İsteklilerin hazırlıyacakları teklif mektuplarıyla geçici teminat
larını ihale saatinden evvel Komisyona vermeleri şarttır. 

3 — Şartname hergün mesai saatlerinde İşletmemizde görülebilir. 
4 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Akaryakıtlar vasıtalarımızın ihtiyaçlarına göre peyder günlük 

olarak mahallen almacaktır. 
8615 / 1-1 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

YÜKSEK BASINÇ KOMPRESÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 
1 — Kütahya Fabrikalarımız ihtiyacına binaen, şartnamesi hüküm

lerine göre 1 adet Yüksek Basınç Kompresörü satın alınacaktır. 
2 — İstekliler bu işe ait şartnameyi İzmir Cad. No. 35 Ankara ad

resindeki Genel Müdürlüğümüzden alabilirler. 
3 — Şartnamesine uygun olarak hazırlanacak teklif mektupları, 

en geç 18/9/1975 günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleş
me ve Arşiv Müdürlüğünde bulunacak şekilde gönderilmiş veya elden 
tevdi edilmiş olacaktır. 

Postada vaki gecikmeler ve zamanında verilmeyen teklif mektupları 
nazarı itibare alınmayacaktır. 

4 — Şirketimiz 2490 sayılı İhale Kanununa tabi olmadığından, iha
leyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte veya bölmekte tamamen ser
besttir. 8617 / 1-1 

Denizli Valiliği Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda isimleri, müteakip yıllara sarilik durumları, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grupları, yeterlik belgesi için son müracaat 
tarihleri, ihale gün ve saatleri belirtilen işler 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işlerm eksiltmeleri Denizli Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda işlerm hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) Aşağıda her işin hizasında belirtilen miktarda geçici teminatını, 

1975 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini. 
Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) : 
Yapı Araçları bildirgesini, 
Teknik personel beyannamesini. 
Taahhüt beyannamesini, 
Sermaye ve Kredi imkânlarını bildirir Malî Durum Bildirisi ve Banka Referans mektubu, 
Eksiltmeye çıkarılan işlerin isimleri hizalarında gösterilen gruptan en az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 

müteahhitlik karnesini (3. No. daki İş için İş Bitirme Bölgesini) ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif 
mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarının ihale saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığma vereceklerdir. 
6 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmea. 
Keyfiyet ilân olunur. 

B) 
C) 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Eksiltmeye konulan işin adı 

1 — Denizli Çardak hükümet konağı inşaatı 
(1976 yılma sari) 
2 — Trafik kontrol istasyonu inşaatı (1976 yılma 
sari) 
3 — Denizli - Acıpayam (Kahöyük Köyü) Aygır 
Asım durağının Boğa deposu tadili inşaatı 1975 
de tamamı) 

Keşif Bedeli 
Lira 

4.000.000 

650.000 

G. teminat 
Lira 

133.750 

29.750 

Karne 
Grubu 

120.000 7.250 

(C) 

(C) 

İş Bitir. 
Belgesi 

Yeterlik Bel son 
müracaat tarihi 

1/7/1975 

1/7/1975 

2/7/1975 

İhale gün ve saati 

7/7/1975 
Saat 11 00 de 
7/7/1975 
Saat 15.00 de 

8/7/1975 
Saat 11.00 de 

8621 / 1-1 
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Pazarköy - Eğirdir Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Parti Kerestenin M i k t a r ı M . Bedeli % 7,5 Tem. 
adedi cins ve nev'i Adet M 3 . Dm 3 . Lira K r . Lira Kr . 

1 I. S. N . B. K. çam K. 510 21.025 2.50O,— 3.950,— 
1 II. S. N . B. K . çam K. 462 20.703 2.200,— 3.420,— 
1 I. S. N . B. K . çam 

kadron - lata 841 10.782 2.200 — 1.780,— 
2 I. S. K. B . K . çam 

kadron - lata 7660 34.217 1.700 — 4.365 — 
1 II. S. N . B. K. çam 

kadron - lata 1211 16.946 1.400,— 1.780,— 
1 II. S. K . B . K . çam 

kadron - lata 6038 27.623 1.000,— 2.075,— 
2 III. S. N . B. K. çam K . 1389 73.328 1.500,— 8.250,— 
2 III. S. K . B. K. çam K. 7769 65.089 900 — 4.400,— 

21 IV. S. N . B. K. çam K . 23576 953.593 1.100,— 78.675,— 
4 IV.S .K.B.Ç.K. 12506 129.828 700,— 6.820,— 

36 62062 1353.134 115.515,— 

1 — İhale 25/6/1975 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15.00 
de Aksu-Eğirdir Belediye binasında açır arttırma suretiyle yapılacak
tır. 

2 — Satışın % 50 si peşin, bakiye % 50 si altı ay vadeli, müddetsiz, 
kati ve limitli banka mektubu karşılığı yapılacaktır. 

3 — Talipliler satın almak istedikleri partilerin teminatlarını satış 
saatinden önce Fabrikamız veznesine yatırarak makbuzları ile birlikte 
Satış Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 8612 / 1-1 

PTT Fabrika Müdürlüğünden: 

355.000 adet vida ve somun satm alınacaktır 
İdari ve teknik şartnamesine göre 9 kalemde; 
Ceman 355.000 adet somun ve Vida kapalı yazılı teklif alma usulü 

ile satm alınacaktır. 
Bu işe ait şartnameler normal çalışma gün ve saatlerinde 85.— TL. 

mukabilinde İstanbul - Ümraniye'de bulunan Fabrikamız Malzeme Amir
liğinden alınabilir. 

Teklif mektupları en geç 1/7/1975 tarihine rastlayan Salı günü saat 
15.00 e kadar, Fabrikamız Malzeme Amirliğine makbuz mukabili teslim 
edilmeli veya aynı gün ve saatte Amirliğimizde bulunacak şekilde posta 
ile gönderilmelidir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 8662 / 1-1 

Sındırgı Devlet orman İşletmesi Müdürlüğünden; 

Deposu 

Kocadüz 
» 

» 
» 
» 

Taştepe 
» 
» 

Işıklar 
» 
» 

Parti 
adedi 

1 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
6 
8 
3 
7 
2 
3 

42 

Cins ve nevi 
M i k t a r ı 

Adet M 3 . Dm 3 . 
M . bedeli 
Lira K r . 

% 7,5 Tem. 
Lira K r . İstihsal yılı 

l . S . U. B.Çk. tomruk 
3. S. N . B. Çz. tomruk 
Isk. N . B. Çk. tomruk 
3. S. Ks. B . Çk. tomruk 
Isk. Ks. B. Çk. tomruk 
3. S. Ks. B. Çz. tomruk 
3. S. Ks. B. Çz. tomruk 
Çam sanayi odun 
2.S.Çz. maden direk 
l . S . N . B.Çk. tomruk 
3. S. Ks. B. Çk. tomruk 
3. S. Ks. B. Çz. tomruk 
Çam sanayi odun 

Yekûn 

70 26.395 950,— 1.900,— 1974 
195 42.844 250,— 900,— » 
155 46.132 306,— 1.100,— » 

1335 184.322 320,— 4.800,— » 
86 25.024 212 — 400,— 1973 

203 26.722 170,— 400,— 1974 
1046 143.136 179,— 2.000,— » 
4554 373.241 177,— 5.300,— » 

10114 587.560 315,— 14.200,— 
402 160.076 775,— 9.400,— » 

1849 300.216 320,— 7.500,— » 
457 83.452 179,— 1.200,— » 

1006 116.237 177,— 1.700,— » 

21472 2115,357 50.800,— 
1 — Yukarıda icmalen gösterilen orman emvalleri şartnamesi gereğince açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 
2 — Satış 27 Haziran 1975 tarihine rashyan Cuma günü Sındırgı İşletme Merkezinde saat 14.00 de komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Satış bedeli üzerinden alınacak % 12.5 istihsal vergisi % 3 özel idare hissesi ve bakanlık fonu ile dellaliye resmî ve karar pulu bedelleri 

alıcıya aittir. 
4 — Satışla ilgili şartname Orman Genel Müdürlüğünde Balıkesir Orman Bölge Başmüdürlüğünde ve civar işletme müdürlüklerinde görü

lebilir. 
5 — İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur. 8661 / 1-1 

İzmir Valiliğinden: 

1 — Aşağıda isimleri, müteakip yıllara sarilik durumları, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grupları ihaleye esas kanun numaraları, 
yeterlik belgesi için son müracaat tarihleri, ihale gün ve saatleri belirtilen işler, kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 — Bu işlerin eksiltmeleri İzmir Gazi Bulvarı Nur Han No. 5 kat 5 de İzmir Bayındırlık Müdürlüğü odasında ihale komisyonunda isimleri 
karşılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — Keşif ve eksiltme evrakı İzmir Bayındırlık Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A - Karşılarında yazılı geçici teminatının, 
B - 1975 yılma ait ticaret veya sanayi odası vesikasının, 
C - Müracaat dilekçesi ile birlikte eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, 
a) Plan ve teçhizat beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Sermaye ve kredi imkanlarını bildirir mali durum bildirisi ve banka referans mektubu. 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları isimleri karşılarında gösterilen grupta en az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebilecek

lerini gösterir müteahhitlik karnesinin ibraz suretiyle İzmir Bayındırlık Müdürlüğü belge komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mek
tupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabili ihale komisyon başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

İhaleye 
Esas K. nun İ ş i n a d ı 

1 - Bergama Sanat Enst. Ağaç İşleri Atol. ve konut 
2 - Kemalpaşa Lisesi İnş. (1976 ya sari) 
3 - Urla Temel Eğitim Ok. (1977 ye sari) 

2490 
2490 

222/68 

K. bedeli 
Lira Kr . 

L.500.000,— 
5.400.000,— 

10.000.000 — 

G. teminat 
Lira K r . 

58.750,— 
175.750 — 
313.750,— 

Karne 
grubu 

~cT 
B 
B 

Son müra- İ h a l e 
caat tarihi Günü Saati 

26/6/1975 
27/6/1975 
30/6/1975 

2/7/1975 
3/7/1975 
4/7/1975 

11.00 
11.00 
11.00 
8660 / 1-1 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Köprü Mühendislik Hizmetleri Yaptırılması Hakkmda İlân 
Arapkir - Kemaliye ayrımı - Başpınar yolunda ve Keban Baraj gölü 

üzerindeki Başpınar Köprüsü ile, Keban - Arapkir ayrımı - Ağm yolun
da ve aynı baraj gölü üzerindeki Ağm Köprüsüne ait mühendislik hiz
metlerinin 6150 sayılı Kanuna göre ihalesi için, Karayolları Genel Mü 
dürlüğü, Türk Mühendislik Firmalarından teklifler isteyecektir. 

Teklif vermeye davet edilecek firmalar, bir önseçim değerlendir
mesi sonunda belli olacaktır. 

Firmalar söz konusu alanda ihtisaslaşmış yabancı müşavir mü
hendislik kuruluşları uzmanlarından belli ölçülerde yararlanabilecek
lerdir. 

Başvurmak isteyen firmaların, büyük köprülerin mühendislik hiz
metlerinde tecrübeli olması esastır. Ancak eşdeğer büyük yapı ve bü
yük sanayi tesisleri projelerini yapmış olanlara da kuruluşları ile ida

reye güvence sağladıkları takdirde katılma olanağı verilecektir. 
Bu işle ilgilenen ve önseçim değerlendirmesine katılmak isteyen 

firmalar, Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprüler Dairesi Başkanlığı, 
Özel Köprüler Fen Heyeti Müdürlüğü Bürosuna başvurarak kendüerini 
ve işbirliği yapacakları yabancı müşavir mühendislik kuruluşunu tanıt
maya yarayacak soru formlarını almalıdır. 

İlgilenen firma ve işbirliği yapacağı yabancı kuruluş tarafından 
ayrı ayrı doldurulacak soru formlarının işbirliği Ön anlaşması ve bir 
dilekçe üe birlikte 23 Eylül 1975 günü saat 17.00 ye kadar Karayolları 
Genel Müdürlüğü Genel Evrak Bürosuna gelmiş olacak şekilde göste
rilmesi gerekir. 

Teklif verebilmek için, hem yerli firmanın, hem de yabancı müşa
vir mühendislik kuruluşunun uzman kadrosunun önseçimde yeterli bu
lunması şarttır. 

İlgililere duyurulur. 8148 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

I — Genel Müdürlüğümüz «Makina Parkı» nm yenilenmesi ve den
gelenmesi projesi için aşağıda dosya numarası ve cinsi belirtilen makina-
lar, Amerika Birleşik Devletleri Export - Import Bankası ile Türkiye Cum-
huhiyeti Hükümeti arasında akdedilen E - 4532 sayılı kredi Anlaşması çer
çevesinde, Amerika Birleşik Devletleri imalatçı firmalarından teklif olma 
yolu ile satınalınacaktır. 

II — Şartname almak istiyen firmalar başlıklı kâğıtlarına makina-
nın sipariş numarasını, ismini ve makina ile ilgili olarak temsilcisi bulun
duğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile. Şartnameleri Merkez
de Malzeme Şubesi Müdürlüğü A Blok 7. Kat 706 numaralı odadan 500,— 
TL. karşılığı temin edilebilirler. 

III — Teklif sahipleri söz konusu makina ve malzemenin tamamma 
teklif vermek zorundadırlar. 

Tekliflerin değerlendirilmesi makninaların «FOB Vessel» bedeli üze
rinden yapüacaktır Ayrıca makina ve malzeme için teklif edilen kısa tes
lim süresi, programlarımızın gerçekleşmesi bakımmdan tekliflerin de
ğerlendirilmesinde önemli bir faktör olarak dikkate alınacaktır. 

IV — Tekliflerin Karayolları Genel Müdürlüğü, Malzeme Şubesi Mü
dürlüğü, Yücetepe - Ankara adresine en geç son teklif verme tarihi olan 
7 Ağustos 1975 günü saat 17.30 a kadar gönderilmesi gerekir. Bu tarihten 
sonra verilenler ile şartnamesine uygun olmayan teklifler ve postadaki 
vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Posta ile şartname gönderilmez 
alınan Teklifler 8 Ağustos 1975 günü saat 10.00 da açılacaktır. 
Dosya N o : 75-0801-5/Ex.K. Makinanın Cinsi: Lâstik tekerlekli kendi 

yürür vibrasyonlu silindir, Adedi: 80 8275 / 3-2 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Kurulumuzca Aksaray Trafo Merkez Binası inşaatı 1975 yılı birim 

fiyat esası ve kapalı zarf usulüyle eksiletmeye çıkarılmıştır. 
1 — Eksiltme 15 Temmuz 1975 Salı günü saat (15.00) de Anka 

ra'da Sıhhiye Necatibey Cad. deki 36 No. lu Genel Müdürlük binasında 
yapılacaktır. 

2 — Tahmini keşif tutarı (4.166.409.99 TL.) geçici teminatı 
(138.750,—TL.) dır. 

3 — Eksiltmeye katılmak için (Katılma Belgesi) alınması koşul 
olup, isteklilerin; 

a) (B)Grubundan en az 5.000.000,—TL. hk yüklenicilik karnesi, 

b) Benzerî bir işi bir kezde yüklenerek veya şantiyede ya da, 
Kontrol Şef: sıf atiyle tümünü yaptığına ilişkin belge, 

c) Eksiltme şamamesinin 8. maddesinde belirtilen belgelerle 
20 Haziran 1975 Cuma günü saat (17.00) ye kadar Necatibey Cad. No. 
26 Gözlükcü Han'daki İnşaat Dairesi Başkanlığına başvurması koşul
dur. 

4 — Katılma belgesi 8/7/1975 Salı gününden geçerli olarak İnşa
at Dairesi Başkanlığından almacaktır. 

5 — Tekliflerin eksiltme günü saat (14.00) e kadar İnşaat Dairesi 
Başkanlığına verilmiş olması koşuldur. Gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Dosyalar İnşaat Dairesi Başkanlığında görülebilir. 
7 — Dosya satınalınması koşul olup, teklif verme günü saat (12.00) 

ye kadar (300,—TL.) ya almabilir. 
8 — Kurumumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 

8094 / 2 2 

Ankara Levazım Amirliği S No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kara ve Hava Birl ikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı ya
zılı malzemeler 2490 sayılı İhale Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 
kapalı zarf usulü ile satm almacaktır. 

İhale 2 Temmuz 1975 Çarşamba günü karşılarında belirtilen saat
lerde Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerce usulüne uygun olarak ha
zırlanmış teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat Önceye kadar 
Komisyona verilmiş olması şarttır. Teknik ve özel şartnamesi Ankara 
ve İstanbul Levazım Amirliğinde ısıtıcı hortumu ve levhasına ait numu
ne Komisyonumuzda görülür. 

Tah. tutarı G. Tem. 
C i n s i Miktarı Lira Lira İhale saati 

Yonga levha 800 adet 208.000 11.650 10,30 
Şeffaf oluklu levha 200 adet 39.000 2.925 11,00 
Isıtıcı hortumu 400 takım 900.000) 
Isıtıcı hor. irti. levhası 222 adet 49.950 f 41.750 15,00 
Damperli kamyon 20 adet 5.200.000 169.750 16,00 

8080 / 4-3 

İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — 1250 M 3 kum satınalınması ihalesi 24/6/1975 günü, saat 15.00 de 
Mithatpaşa Caddesindeki 17 No. lu Genel Müdürlük binasmda açık eksilt
me usulü ile yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli: 111.687,50 TL. 
3 — Geçici teminatı : 6.834,40 TL. 
4 — İsteklilerin geçici teminatı fon vesnesine yatırarak karşılığından 

alacakları makbuz veya limit içi teminat mehtubu ile 1975 yılı tasdikli 
Ticaret Odası belgesini ihale gün ve saatine kadar komisyon raportörlü
ğüne vermeleri gerekmektedir. 

5 — İhale dosyası mesai saatleri dahilinde Genel Müdürlük binası
nın 3. katında görülebilir. 

6 — Postadaki gecikme ile telgrafla yapılan müracaatlar kabul edil
mez. 

7 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından idare ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

İlân olunur. 8243/2-2 

Ankara Cumhuriyet Savcılığından: 

1 — 251.467,34 lira keşif bedelli Ankara Adalet binasının boya ve 
badana onarım işi 2490 sayılı K 3 1 1 1 1 1 1 hükümleri uyarınca 11/6/1975 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Bu işin geçici temnatı 13.810,— liradır. 
3 — Keşif ve ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahUinde C. 

Savcılık Kaleminde görülebüir. 
4 — İhale 30/6/1975 Pazartesi günü saat 15.00 de Ankara Savcılık 

Başmuavin odasmda yapılacaktır. 
5 — Bu işe ait iştirak belgesi ihaleden 3 gün öncesine kadar An

kara Bayındırlık Müdürlüğünden temin edilebilir. 
6 — İsteklilerin teklif mektupları ile birlikte bu işe ait diğer belge

leri ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyona vermeleri şarttır. 
7 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaat nazara alınmaz 
İlân olunur. 8079/4-4 
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Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satm Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Merzifon hastane ikmal inşaatı işi yaptırıla 
çaktır. Keşif bedeli 2.235.326,79 lira olup, geçici teminatı 80.850,— Uradır 
ihalesi 2/7/1975 Çarşamba günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirli 
ğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ha 
zırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri şarttır 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 26/6/1975 günü 
saat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ede
rek yeterük belgesi almaları şarttır. 8008 /4-4 

Kapalı zarf usulü ile Haydarpaşa bölge bakım merkezi ikmal in
şaatı işi yaptırılacaktır. Keşif Bedeli 10.275.581,53 lira olup, Geçici Temi 
natı 322.050,— liradır. İhalesi 1/7/1975 Salı günü saat 11.00 de Korniş 
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve Istan 
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hüküm 
leri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma verme 
leri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
25/6/1975 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığma 
müracaat ederek yeterük belgesi almaları şarttır. 

8007 /4-4 

Kapalı zarf usulü üe Arge ve nükleeT laboratuvar bina onarımı isi 
yaptırılacaktır. Keşü bedeli 105.390,27 lira olup, geçici teminatı 6.650 
Uradır İhalesi 2/7/1975 Çarşamba günü saat 11,30 da Komisyonda ya
pılacaktır Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul L» 
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 saydı Kanun hükümleri 
dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
26/6/1975 günü saat 17,30 a kadar Ankara'da M S B . İnş Emi Md. lü-
ğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır 8076 / 4-4 

Kapalı zarf usulü ile Gülhane rehabilitasyon binası inşaatı işi 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 16.108.037.88 lira olup. geçici teminatı 497.000 
liradır. İhalesi 1/7/1975 Salı günü saat 15,30 da Komisyonda yapılacaktır 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım AmirU-
ğinde görülebilir Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ha
zırlıyacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri şarttır 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez Taliplerin en geç 25/6/1975 günü 
saat 17.30 a kadar Ankara'da M S. B. İnş. Emi. D. Bşk. na müracaat ede 
rek yeterlik belgesi almaları şarttır. 8077 / 4-4 

o 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdür 
lüğünden : 

1 — Yozgat Akdağmadeni Doğankent Temel Eğitim Okulu (12) 
derslik inşaatı işi 222 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (10.000.000.—) Uradır. 
3 — Eksiltmeye Kayseri'de Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 3/7/1975 (Perşembe) günü saat 11,00 de yapıla 
çaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı geçen Müdürlükte 
görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A — Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü adına, (313.750,—) liralık ge

çici teminatını, 
B — 1975 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C — (Başvurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçları bil
dirisini, teknik personel bildirisini, sermaye ve kredi olanaklarını açık
layan malî durum bildirisi ile banka referans mektuplarını, Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ve dilekçe 
veriliş tarihinde ehnde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini ver
mek suretiyle, Yapı işleri 7. Bölge Müdürlüğünden alacakları), yeterük 
belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 

6 — İstekliler; teklif mektuplarını 3/7/1975 (Perşembe) günü saat 
10,00'a kadar makbuz karşılığında Ekslitme Komisyonu Başkanlığma 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son başvurmalar ve postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

İlgıUlere duyurulur. 8118/4-4 

Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda, cins, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Lv. ikmal maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım AmırU-
ğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mek
tuplarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Cinsi: Deri, beyaz, sunî ince (120 Cm lik), Miktarı- 2.000 metre, 
M. bedeü : 60.000, lira, G teminatı: 4.750,— lira, İhale günü : 30 Haziran 
1975 Pazartesi saat 11.00 de. 

7832 , 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Lv. ikmal maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyon ve İstanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektupla 
rını (hale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M . bedeli G. teminatı İHALE 
Cin«i Miktarı TL TL. Günü Saati 

Plastik çember 1.000 Kg. 62.500 30 Haziran 1975 
Klips 50.000 Ad. 5.000 Pazartesi 15.00 

67.500 5.500 
8065 / 4-4 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Çubuklu Deposunda yapılacak tevsii ve ıslâh inşaatı işi kapalı 
zarf usulü ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İşm keşü* bedeli 10.037.149,50 TL. geçici teminatı 314.864,49 
TL. dır. 

3 — İhaleye girebilmek için bu işe mahsus yeterlik belgesinin alın
mış olması ve eksiltme şartnamesinde yazılı belgelerin ibrazı şarttır. 

4 — Yeterlik belgesi için verilecek dilekçeye bir defada takriben ke
şif bedelinin % 70 tutarında bir işi müteahhit olarak bitirip geçici kabu
lünü yaptırdığına dair iş bitirme belgesi, malî durum bildirisi Banka 
referans mektubu ile eksiltme şartnamesinde yazılı diğer belgeler ekle
necektir. 

5 — Müracaatlar engeç 30/6/1975 günü saat 17.00 ye kadar Genel 
Müdürlüğümüz muhaberat ve Arşiv Şube Müdürlüğüne verilmiş olması 
lâzımdır. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler 
dikkate alınmaz. 

6 — Yeterlik belgesi Genel Müdürlüğümüz inşaat ve Tesisat Şube 
Müdürlüğündeki Komisyonca tanzim edilerek isteklinin kendisine veyahut 
kanunî vekiline verilir. 

7 — İhale dosyası İnşaat ve Tesisat Şube Müdürlüğünde görülebilir. 
8 — İhale 4/7/1975 günü saat 15.00 de Gentel Müdürlük binasındaki 

Satmalma Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır 
9 — Tekliflerin engeç 4/7/1975 günü saat 14.00 e kadar Muhaberat 

ve Arşiv Şube Müdürlüğüne verilmiş olması şarttır. 
10 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp iha

leyi yapıp yapmamakta veya en fazla indirimi yapan teklif sahibine verip 
vermemekte serbesttir. 8356 /2-2 

Atatürk Orman ÇiftUği Müdürlüğünden: 

37 kalemde 18825 cilt ve 6 kalemde 10100 yaprak evrakı matbua işi 
30/6/1975 günü saat 15.00 de Müdürlük binasında yapılacak kapalı zarf 
usulü ile ihale edilerek yaptırılacaktır. 

Tamamının muhammen bedeli 130.000, lira olup, muvakkat temi
natı 9.750,— ve kati teminatı 13.000,— liradır. 

Bu işe ait şartname ve numuneler Müdürlüğümüz Ticaret Şube
sinde görülebilir. 

Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 8472 / 2-2 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüsünden: 

1 — Eksiltmeye konulan İ ş : Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 
lKonya) Araştırma binası ve merkezi teshin isi II. kısım inşaatı olup, 
keşif bedeli 3.250 000,— liradır 

2 — Eksiltme günü 4/7/1975 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 
15.00 de Ankara'da Gene) Müdürlüğümüz Sitesindeki Yapım Dairesi Baş
kanlığı Odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası: İstekliler hergün mesai saatleri dahilinde 
Genel Müdürlüğümüz Tesisler Pen Heyeti Müdürlüğünde görebilirler. 

4 — a) İştirak belgesi alabilmek için, 
İsteklilerin en geç 27/6/1975 Cuma günü mesai saati sonuna kadar 

bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müracaatta 
genel evrak kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerine, bu işin keşif bedeli 
kadar G grubundan müteahhitlik karnesinin aslını veya Genel Müdürlü
ğümüz İştirak Belgesi Komisyonu Başkanlığınca tasdik edilmiş örne
ğini, eksiltme dosyasındaki örneklere uygun (1 — Yapı araçları bildiri
sini, 2 — Malî durum bildirisini, 3 — Banka mektubunu, 4 — Teknik 
Personel bildirisini, 5 — Taahhüt bildirisini, 6 — İsteklilerin, gerçek tek 
kişi olması halinde imza sirkülerini. Şirket olması halinde Şirket sirkü 
lerini, 7 — Vekâletnameyi - gerekiyorsa.) ayrıca bölge büyüklüğünde 
tesisin merkezi teshin işini bitirdiğine dair belgeyi eksiksiz olarak ekle-
vip bu iş için iştirak belgesi almaları (1, 2, 4 ve 5 de yazılı belgelerin 
bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekâleten imza edilen
le? geçerli sayılmaz. Itşirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edil 
mez.) 

b l Eksiltmeye girebilmek için: 
İsteklilerin 1975 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile Şir

ketlerin; sözleşmeye <«sas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet 
belgesi Genel Müdürlüğümüzden alınacak iştirak belgesi ve usulü daire
sinde 111.250.— liralık geçici teminat vermeleri, (Teminat mehtup olarak 
serildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya son müracaat günün
den itibaren en az 3 ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün 
ve 5297 - IS/1723 sayılı tamimine uygun olmaları.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 14.00 de kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

8376/4-a 

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığından: 

1 — Cezaevinin 1975 Mali Yılı Erzak ihtiyacı 2490 sayılı Kanunun 
*6/B maddesi gereğince pazarlık usulü satın alınacaktır. 

2 — Erzak cinsi ve miktarı şartnamede yazılı olup muhammen be
deli (176, 300) liradır. Şartname bedelsiz cezaevinden alınabilir. 

3 — Geçici teminatı 10.065 liradır. 
4 — İhale 1/7/1975 Salı Saat 10.00 da C. Savcılığında yapılacaktır. 
İlân olunur. 

8428 /4-3 

• • • 
Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Köprü Mühendislik Hizmetleri Yaptırılması Hakkında tlftn 
Fırat Nehri Üzerinde taşa edilecek olan Karakaya Barajı nedeni ile 

Çevredeki ulaşımı yeniden düzenlemek İçin yapılması gereken Malatya 
Elazığ Devlet yolunda ve Pırat Nehri üzerindeki Kömürhan Köprüsü ile, 
Malatya-Hekimhan yolunda ve Tohma Çayı üzerindeki Tohma müşterek 
karayolu demiryolu köprüsüne ait mühendislik hizmetlerinin 6150 sayılı 
kanuna göre ihalesi için, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Mühen 
dişlik Firmalarından teklifler isteyecektir. 

Teklif vermeye davet edilecek firmalar, bir önseçim değerlendir 
°ıesi sonunda belli olacaktır. 

Firmalar söz konusu alanda ihtisaslaşmış yabancı müşavir mü 
bendislik kuruluşları uzmanlarından belli ölçülerde yararlanabilecek 
terdir. 

Başvurmak isleyen firmaların, büyük köprülerin mühendislik hiz
metlerinde tecrübeli olanlara da, kuruluşları ile idareye güvence sağla 
düüan takdirde katılma olanağı verilecektir. 

Bu İşle İlgilenen ve önseçim değerlendirmesine katılmak isteyen 
firmalar. Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprüler Dairesi Başkanlığı 
özel Köprüler eFn Heyeti Müdürlüğü Bürosuna başvurarak, kendilerim 
7 6 işbirliği yapacakları yabancı müşavir mühendislik kuruluşunu tanıta 
maya yarayacak soru formlarını almalıdır. 

İlgilenen firma ve İşbirliği yapacağı yabancı kuruluş taarfından 
ayrı ayrı doldurulacak soru formlarının işbirliği ön anlaşması ve bir 
dilekçe ile birlikte 23 Eylül 1975 günü saat 17.00 ya kadar Karayolları 
Genel Müdürlüğü Genel Evrak Bürosuna gelmiş olacak şekilde gönde
rilmesi gerekir. 

Tektıı verebilmek için, hem yerli firmanın, hem de yabancı mü
şavir mühendislik kuruluşunun uzman kadrosunun önseçimde yeterli bu
lunması şarttır. 

İlgililere duyurulur, 8149/4-3 

Ankara Levazım Amirliği 4 No. tu Satın Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına 2.500 adet N o : 
0000 ipek iplik satın alınacaktır. Tahmini bedeli 22.250 lira olup geçici 
teminatı 1.895 liradır. İhalesi 1/7/1975 Salı günü saat 10.15 de Komis
yonda yapılacaktır Evsaf ve şartnamesi hergun Komisyonda ve istan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. 8140 / 4-3 

Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına 9.000 adet beden 
derecesi satın alınacaktır. Tahmini bedeli 109.250 Ura olup geçici temi
natı 6.715 liradır. İhalesi 2/7/1975 Çarşamba günü saat 10.15 de Komis
yonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. 8139 / 4-3 

Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına 14 kalem cerrahi 
iğne satın alınacaktır. Tahmini bedeli 1.422.435,00 Ura olup geçici temi
natı 56.425,— Uradır. İhalesi 1/7/1975 Sah günü saat 10.30 da Komis
yonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tamamı bir müteahhide ihale edi
lebileceği gibi her kalemin tamamı da ayrı ayrı müteahhitlere ihale edi
lebilir. Geçici teminat listesi şartnamesinde eklidir. 8136 / 4-8 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (4.000 ton) (Kömür nakli) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Kömür nakli, Miktarı: 4.000 ton, M . bedeli: .240.000 Ura. 
O. teminatı: 13.250 Ura, İhale günü: 27/6/1975 Cuma saat 11.00 de. 

8082 / 4 3 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Dört) kalem (Muhtelif tlaç) kapalı zarfla eksıltmele hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektupla
rım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Ta
mamı bir müteahhide verilebileceği her kalemin tamamı da ayrı ayrı 
müteahhitlere ihale edilebilir. Geçici teminat üstesi şartnamesinde 
eklidir. 

Cinsi : Muhtelif ilaç, Miktarı: 4 kalem, M . bedeli: 2.225.000 lira, 
G. teminatı: 80.500 lira, İhale günü: 30/6/1975 Pazartesi günü saat 11.00 

8081 /4-3 
- - s 

Ankara Levazım Amirliği S No. İn Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kara birlikleri ihtiyacı İçin 1000 adet Kaizer jeep piano ayağı 2490 
sayılı ihale Kanunun 51 nci maddesi uyarınca müteahhit namı hesabına 
açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

Eksiltmesi 27 Haziran 1975 Cuma günü saat 11.00 de Komisyonda 
yapılacaktır. 

Tamamı veya yansı ayrı ayrı isteklilere ihale edilir.. Teknik ve 
tdarl şartnamesi Ankara - istanbul Lv. Amirliğinde ve numunesi Komis
yonumuzda görülür. 

Miktarı Tah. Tutan G.Tem. 
Cinsi Ad Lira U r a 

K . Jeep Piano ayağı (Tamamı) 1000 153.000.— 8.900,— 
» » » » (1/2 si) 500 76.500,— 6.075,— 

8063/4-4 
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Çorum İmam Hatip Lisesinden : 

1 — Çorum İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün ihata duvarı inşaatı 
işi 2490 sayılı Kanunun hükümleri gereğince kapalı zarf usulü ile eksüt-
meye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 250.000,— TL. dır. 
3 — Eksiltme Çorum İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü İl İhale Ko

misyonunca 27/6/1975 Cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatlerinde Ço

rum Hatip Lisesi Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 13.750,— lık geçici teminatını: 
b) 1975 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini: 
c) Müracaat dilekçesi ile birükte (eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları, malî durum, taah
hüt bildirisi ile banka referans mektubu, keşif bedeli kadar işin eksilt
mesine girebileceklerini gösterir iş bitirme belgesini, ibraz etmek sure
tiyle Çorum Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler, teklif mektuplarmı 27/6/1975 Cuma günü saat 14,30'a 
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecekler
dir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 23/6/1975 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8092 / 4-3 

Ağrı Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünden: 

C i n s i Miktarı 
Tutarı 

Lira K r . 
G. Tem. 
Lira K r . 

İ H A L E 
Günü Saati 

1) Ekmek 13.000 Kg. 45.500,— 3.412,50 09,00 4/7/1975 
2) Sığır ve koyun eti 1.600 Kg. 38.400,— 2.880— 10,00 4/7/1975 
3) Sebze ve meyveler 27 Kal . 38.200,— 2.865— 11,00 4/7/1975 

1 — Yukarıda yazılı yiyecek maddeleri belirtilen gün ve saatte 
Okulumuz binasmda 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ka
palı zarf usulü ile ihaleye konmuştur. 

2 — Şartname her gün mesai saatleri içinde Okulda görülebilir. 
3 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun gerektirdiği belge, teminat 

makbuzları ile usulüne uygun teklif mektuplarının ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar Müdürlüğümüzde toplanacak İhale Komisyonuna 
vermeleri şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 8268 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Mü
dürlüğünden : 

1 — Nevşehir Gülşehir İlçe Hükümet Konağı inşaatı işî 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (4.000.000) liradır. 
3 — Eksiltme Kayseri'de Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Eksüt-

me Komisyonunda 3/7/1975 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı geçen Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksütmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü adına, (133.750) liralık geçici 

teminatım, 
b) 1975 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 

c) (Başvurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şart
namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçları 
bildirisini, teknik personel bildirisini, sermaye ve kredi olanaklarını 
açıklayan malî durum bildirisi ile banka referans mektuplarmı, Bayın 
dirlik Bakanlığmdan almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ve di
lekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini 
vermek suretiyle, Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğünden alacakları), yeter
lik belgesini, teklif mektupları ile birükte zarfa koymaları gerekmek
tedir. 

6 — İstekliler; teklif mektuplarmı 3/7/1975 Perşembe günü saat 
100.00'a kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son başvurma tarihi 30/6/1975 
Pazartesi günü çalışma saati sonuna kadardır. 

Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

İlgilüere duyurulur. 8223 /4-2 

Ankara VUâyeti Daimî Encümeninden: 

K o n u s u 
K. bedeli 

TL. 
G. teminatı 

TL. 

373.396,40 

373.396,40 

373.396,40 
373.396,40 

18.685,86 

18.685,86 

18.685,86 
18.685,86 

Balâ İlçesi Kesikköprü Köyü dinpanser inşaatı 
Çankaya İlçesi Karagedik Köyü dinspanser 
inşaatı 
Şereflikoçhisar İlçesi Çakmağıl Köyü dinspan
ser inşaatı 
Delice İlçesi Bozköy Köyü dispanser inşaatı 

Yukarıda konusu, keşif bedeli ve geçici teminat miktarı yazılı iş
ler, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. İhaleleri ayrı ayrı 
olarak 9/7/1975 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Konağmda Daimî 
Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

Şartname Daimî Encümende görülür. 
İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat, makbuz veya 

banka mektubu, 1975 yılına ait Ticaret Odası vesikası ve Bayındırlık 
Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yö
netmeliği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işleri 
yapabileceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en gec 3 
gün evvel (Tatil günleri hariç) Vilâyet Makamı kanaliyle Bayındırlık 
Müdürlüğüne müracaatla bu işler için alacakları fennî yeterlik belge_ 
sini havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarım makbuz muka-
büinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 8431 /4-2 

Ayaş Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemizce 592.632,95 TL. keşif bedelli Kazamız Elektrik te
sisi işi şartnamesi dahilinde 27/6/1975 Cuma günü saat 15.00 de Belediye 
Encümeninde kapalı zarf eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

2 — Şartname ve avam projesi mesai saatleri dahilinde belediye
mizde görülebileceği gibi istenildiği takdirde 50 lira mukabilinde posta 
ödemeli olarakda gönderUeblür. 

3 — Geçici teminatı 27.500,— lira olup, ihaleye iştirak edeceklerin 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlayacakları teklif sarflarını te
minat makbuzları ile birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar Baş
kanlığa vermiş olmaları şarttır. 

4 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. 
8241 /4-3 

Ceyhan Devlet Hastahanesi BaştabipUginden : 

C i n s i 
Miktarı 
Kalem 

M . bedeli 
Lira Kr . 

G. Tem. 
Lira K r . Şekli 

İ H A L E N İ N 
Tarihi Günü Saati 

İlâç ve sıhhî malzeme 33 61.744,95 4.631,— Kapalı 3/7/1975 Sah 9,00 
Kuru gıda maddesi 13 21.515,— 1.615,73 Kapalı 3/7/1975 Salı 10,00 
Yaş sebze ve meyva 13 10.020,— 751,50 Kapalı 3/7/1975 Sah 11,00 
Francala ekmek 1 26.390,— 1.979,25 Kapalı 3/7/1975 Sah 11,00 
Kemikli koyun eti 1 42.000,— 3.150,— Kapalı 3/7/1975 Sah 11,30 

1 — Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, muvakkat teminatı, ihale şekli, tarih ve zamanı belirtilen malzemeler 2490 sayılı Kanunun 
31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

2 — Şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde hastahane İdaresinde görülebilir. 
3 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun gerektirdiği belge teminat makbuzu ve 1975 yılı ticaret odası kayıt belgesi ve bu işlerle iştigal et

tiklerine dair belgelerini ibraz etmeleri belgelerini ihale saatinden 1 saat önce Satınalma Komisyonuna ibraz etmeleri ilân olunur. 
4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 8323/4-2 

BAŞBAKANLIK BASIMEV 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

                                                                                                                                                                                                                             
 

Kanunlar                                         Sayfa  
 
 
1908  14/7/1964 Gün ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık  
           ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkındaki            Kanunun 1 inci 

Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Geçici Madde            Eklenmesine Dair Kanun 
         

1 

 
1907  27/5/1935 Tarih ve 2739 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci

 Maddesinin (D) ve (E) Fıkralarının            Değiştirilmesine Dair Kanun          2  
1909  Deniz Hukuku ile İlgili Yetki Kanunu         2 
 
1910  1868 Sayılı 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (R) İşaretli Cetvellerde Değişiklik  
           Yapılması Hakkında Kanun          3 
 
1911  1868 Sayılı 1975 Yılı Bütçe Kanunu ile Bu Kanuna Bağlı (A) ve (R) İşaretli Cetvellerde  

   

       Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun        3 

 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Kararı 

 

 5 

Kararnameler 
 
7/9994   Silis Kumu Taşocağı Sahasının Maden Kanunu Kapsamına Alınması 
             Hakkında Kararname          5 
 
Yüksek Seçim Kurulu Kararları 
 
Yüksek Seçim Kurulunun Kararlar         6 
 
Genelge 
 
Ticaret Bakanlığına Ait Genelge          15 
 
 

İlanlar             16 

 

  
 
 

 

 

 

  

 
 

366    9/30,9/37,9/39,9/40,9/41,9/42,ve 9/43 Esas Numaralı Dosyaları İncelemekle Görevli     T.B.M.M.

Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının Görev Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Kararı 

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi 

Milli Eğitim Bakanlığına Seyfi Öztürk’ün Vekillik Etmesi  5 

ı  

Düzeltme 

(Futbol Federasyonu Başkanlığı ile İlgili) 16 

İşlemi




