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leri Hakkında 298 sayılı Kanunun 6. maddesiyle 140. maddesinin ikinci 
fıkrasının ve 143. maddesinin T. C. Anayasasının i., 10., 11., 12., 31., 54., 
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I — OLAY : 
Of Cumhuriyet Savcılığının 12/5/1975 günlü iddianamesiyle aynı 

yer Asliye Ceza Mahkemesine 28/2/1955 doğumlu bir kişi hakkında 
26/4/1975 günü düzenlenen seçmen kütüğüne doğum yılını 1953 diye bü-
direrek 21 yaşım doldurmuş gibi, adım yazdırmaktan ötürü 298 sayılı 
Kanunun 143. maddesi uyannca cezalandırılma isteğiyle kamu davası 
açılmış bulunmaktadır. Gerek hazırlık soruşturması gerek yargılama 
sırasında sanık, eyleminde bilinçli olduğunu belirttikten sonra ergin 
kişiye oy kullandırılmayısın «yasaların genelliklerine ve ülküsüne ve 
Anayasanın özü ve sözüne uymadığı» m ileri sürmüş, vekilince de ge
nişletilerek tekrarlanan bu aykırılık savının ciddî olduğu kanısına va
ran Mahkeme, Anayasanın 151. maddesine dayanarak Anayasa Mahke
mesine başvurmuştur. 

II — İTİRAZIN GEREKÇESİ : 
İt iraz yoluna başvuran Mahkeme, sanık vekilinin i ler i sürdüğü ge

rekçeyi benimsemiştir. Sanık vekili ise 15/5/1975 günlü dilekçesinde : 
«a) Anayasamızın 4. maddesi egemenliğin sınırsız koşulsuz 

biçimde Türk Ulusunun olduğunu buyurmaktadır. Egemenliğin kulla
nılması hiç bir biçimde belli bir zümreye bıraküamaz. 

Türk Hukukunda haklan kullanma yeterliği «ehliyeti» yaşı 18 ol
duğuna göre, 18 ile 21 yaş arasındaki zümreye oy hakkı tanımamak ege
menliğin Anayasanın öngördüğü boyutlara göre kullamlmasım güçleş
tirmek demektir. 

b) Anayasanın 10. maddesi konumuz açısından değerlendi-
riürse; Devletin, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, kişi huzuru, top
lumsal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde sı
nırlayan siyasal, toplumsal ve ekonomik bütün engelleri kaldırmak zo
runda olduğu ortaya çıkar. Anayasamızın 2 nci kısmı «temel hak ve 
ödevler», bu kısmın dördüncü bölümünde «siyasal haklar ve ödevler» 
başlığım taşıdığına, seçme ve seçilme hakkı 55. maddede düzenlendi
ğine göre, seçme hakkı da bir temel haktır. Yani açıkçası medenî rüşd 
ile siyasal rüşt Özdeştir Temel erginlik «medenî rüşt» 18 yaşım 
bitirmekle kazanılacağına göre, siyasal ergimiğin 21 yaşım bitirmekle 
kazanılacağım öngörmek hiç bir bilimsel ölçüde ve Anayasa yargısına 
sığmaz. Hele 18 yaşmı bitiren siyasal suç işlediğinde cezalanmak bakı

mından yeterli sayıldığı da gözönüne alınırsa bir çeşit saçmalık içinde 
bulunulduğunun kabulü gerekir, 

c) Anayasanın 11. maddesi, temel haklann (seçme hakkı da 
bir temel hak olduğundan) kamu yaran, genel aktöre (ahlâk), kamu 
düzeni, toplumsal adalet, genel sağlık ve ulusal güvenlik gibi neden
lerle sınırlanabileceğini Öngördüğüne göre, seçme yaşınm 21 olarak sı
nırlandırılması bu temel anayasal ilkelere aykın düşmektedir. Türk 
Hukukunda Anayasa ile yapılan düzenlemenin dışında temel haklar, 
yaş yönünden 18 ile sınırlanmıştır. O halde, seçmen yaşı konusunda 21 
yaş ile yapılan sınırlama, tarihsel gelişim de gözönüne alınırsa keyfidir, 
Anayasa dışıdır. 

ç) Anayasanın 12. maddesi hiç bir zümreye ayrıcalık ta
nınmayacağını ve herkesin yasa önünde eşit olduğunu belirtmektedir. 18 
yaşım dolduran 21 yaşmı dolduran üe yalnız oy kullanabilme yö
nünden eşit tutulmamaktadır. Bunu haklı kılan bir gerekçe bulunamaz. 

d) Demek kurma hakkım düzenleyen Anayasanın 29. maddesi ve 
buna dayanılarak çıkarılan yasalar yaş sınırını 18 olarak kabul etmiş
tir. E n önemli derneklere üye olabilen, genel kurullarında oy kullanabi
len ve o derneğin genel başkam dahi olabüen bir kimse genel seçimlerde 
neden oy kullanmasın? 21 yaşmı bitirmek ölçüsü, 18 yaşını bitirmenin 
sağladığı yeterlik düzeni yanında, hiç bir tıbbî ve toplum-bilimsel bir 
ölçü değildir. 

e) Anayasanın 31. maddesine göre, herkes yasal bütün ,araç ve 
yoUardan yararlanmak yoluyle yargı katlan önünde davacı ya da davalı 
olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. Hak arama özgürlüğünün bu 
kapsamı «seçme hakkı» m içermemiş olamaz. 

f) Anayasanın 54. maddesi yurttaşlığın nasü kazanılacağım 
göstermektedir. 18 yaşmı dolduran bir yabancı, Türk Devletinden' 

uyrukluğuna alınmasını isteyebilir. Çünkü 18 yaşmı bitirmiş olmak, hak 
aramak için yerleşmiş bir Türk Hukuk ilkesidir. Yurttaşlık haklarından 
biri ve en önemlisi de seçmen olabilmek hakkı olduğuna göre, buna 21 
yaş üe sımr koymak Anayasanın bu maddesine aykırıdır. 

g) Anayasanın 55. maddesi seçmen olabilmenin yaş nite
liğini temel niteük saymayıp yasa boyutlarında belirtilmesi gerekli bir 
iş saymıştır. Ama aynı Anayasa Koyucu seçilme hakkım milletvekilliği 
bakımından 30, Senatörlük yönünden de 40 yaş olarak öngörmekten ka
çınmamıştır. Çünkü karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda seçmen yaşı 
yasa ile, seçilme yaşı Anayasa ile belirtilir ilkesi vardır. 

h) Anayasanın 56. maddesinin kapsamından, gerekse 648 sa
ydı Siyasal Partiler Yasasmdan, 18 yaşmı bitirmiş lise ve dengi okullarda 
öğrenci olmayanların partilere üye olabileceği ve hatta partinin en üst 
merkez karar kurumunda görev alabileceği anlaşılmaktadır O 
halde, seçmen olmak için 21 yaşı bitirmeyi öngören ölçü keyfidir, «Ana
yasa dışıdır.» demektedir. 
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İtiraz yoluna başvuran Mahkemenin benimsediği, sanık vekilinin 
iddialarrının bir bölümünde de, 18 yaşını dolduran kişinin evlenebildiği, 
Devlet memuru olabildiği, askerlik için 20 yaş kabul edilmesine karşın 
18 yaşını bitirenin dava ile yaşım büyültüp askere gidebildiği, vergi yükü 
altına girebildiği, dilekçe hakkım kullanabildiği, suç ve siyasal suç işle
diğinde kendisine tam ceza ehliyeti tanındığı, dilediği yerde yerleşme 
ve dolaşma hakkına sahip olduğu, imamlık görevi şuasında camilerdeki 
öğütleri ile bir bakıma siyaset yapabildiği, gazete ve dergi çıkarabildiği 
gibi bunlarda sorumluluk yüklenerek kamu oyunu etkiyebildiği 
anlatüıp bütün bunları yapabilenin, oy hakkı olmayışının bir aykırılık 
teşkil ettiği ve bütün bu haklan kullanabilenin seçme hakkına sahip ol
mayışının yadırgandığı Ueri süıülmektedir. 

III — YASA METİNLERİ : 
1) Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 

298 sayılı Kanunun Anayasaya aykırılığından söz edilen hükümleri şun
lardır : 

«Madde 6 — 21 yaşım bitiren her Türk, seçmendir.» 
140. maddenin ikinci fıkrası - «Sayun, yazım ve denetim işlemleri 

sırasında, belli edilen esaslara aykın harekette bulunanlarla, sorulara 
cevap vermeyenler veya büerek gerçeğe aykırı cevap verenler yahut ilk 
sayım ve yazım gününde, ilân edilecek sureden önce bulunduklan yeri 
terk edenler hakkmda, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç teş
ki l etmediği takdirde, 250 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur.» 

«Madde 143 — Seçme yeterliği bulunmadığı halde kendisini veya 
bu yeterliği olmayan bir başkasını her ne suretle olursa olsun, seçmen 
kütüklerine kaydettiren veya bu şekilde kaydedilmiş olanların seçmen 
kütüğünden silinmesine aynı şekilde mani olan veya seçme yeterliği bu
lunan birinin aynı fiil ve hareketlerle seçmen kütüğünden silinmesine 
sebep olan 3 aydan 1 seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. Yuka-
nda yazılı fiiller, cebir veya tehdit veya şiddet veya nüfuz veya tesir ic
rası suretiyle yapıldığı takdirde faile verilecek ceza bir seneden beş se
neye kadar hapistir.» 

2) İtiraz yoluna başvuran Mahkemenin dayandığı Anayasa kural
ları : 

«Madde 4 — Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir. 
Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili or

ganlar eliyle kullanır. 
Egemenliğin kullanılması, hiç bir suretle belli bir kişiye, zümreye 

veya sınıfa bırakılamaz. Hiç bir kimse veya organ,.kaynağım Anayasadan 
almıyan bir devlet yetkisi kullanamaz.» 

«Madde 10 — Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir 

Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal ada
let ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamıyacak surette sınırlayan siyasi, 
iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır: insanın maddi ve manevi var
lığının gelişmesi için gerekli şar t lan hazırlar.» 

«Madde 11 — (20/9/1971 - 1488) Temel hak ve hürriyetler, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu 
düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması 
amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, 
Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabi
l ir . 

Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. 
Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç birisi, insan hak 

ve hürriyetlerim veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez b ü 
tünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak nite
likleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kastı ile kul
lanılamaz. 

Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda göste
rilir.» 

«Madde 12 — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 
«Madde 19 — (20/9/1971-1488) Herkes, vicdan ve dini inanç ve 

kanaat hürriyetine sahiptir. 
Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan ka

nunlara aykırı olmayan ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir. 
Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve ka

naatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kimse, dini inanç ve kanaatlerinden 
dolayı kınanamaz.. 

Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi isteğine ve küçükle
rin de kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadî siyasî veya hukuki temel düzenini, 
kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi çı

kar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne suretle olursa olsuıî, dinî veya , 
din duygularım yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve 
kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan veya başkasını bu yolda kış
kırtan gerçek ve tüzel kişiler hakkmda, kanunun gösterdiği hükümler uy
gulanır ve siyasi partiler Anayasa Mahkemesince temelli kapatılır.» 

«Madde 31 — Herkes, meşru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak 
suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak, iddia ve sa
vunma hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan 
kaçmamaz.» 

«Madde 54 — Türk Devletine vatandaşlık bağı üe bağlı olan her
kes Türktür. 

Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Yabancı babadan 
ve Türk anadan olan çocuğun vatandaşlık durumu kanunla düzenlenir. 

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak ka
nunda belirtilen hallerde kaybedilir. 

Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunma
dıkça, vatandaşlıktan çıkarılamaz. 

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu 
kapatılamaz.» 

«Madde 55 — Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun ola
rak seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 

Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve 
döküm esaslarına göre yapılır.» 

«Madde 56 — Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre par
tilere girme ve çıkma hakkına sahiptir. 

Siyasî partiler, Önceden izin almadan kurulur ve serbestçe faaliyette 
bulunurlar. 

Siyasi partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demok
ratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 

(30/6/1971-1421 ile ek ' f ıkra) Son milletvekili genel seçimlerinde 
muteber oy sayısinın en az yüzde beşini alan veya bu seçimlerde Mi l 
let Meclisinde grup teşkil edecek sayıda milletvekilliği kazanmış bulu
nan siyasî partilere Devletçe yapılacak yardım, kanunla-düzenlenir.» 

IV — İLK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 24/6/1975 

günü Muhittin Taylan, Kani Vrana, İhsan Ecemiş, Ahmet Akar, Halit 
Zarbun, Ziya önel, Abdullah Üner, Ahmet Koçak, Sekip Çopuroğlu, Mu
hittin Gürün, Lûtfi ömerbaş, Ahmet Salih Cebi, Şevket Müftügil, AdU 
Esmer ve Nihat O. Akçakayalıoğlu'nun katılmalariyle yapılan i lk ince
leme toplantısında : 

Dosyanın eksiği bulunmadığı ve mahkemenin elinde usulüne göre 
açılmış bir dava olduğu anlaşıldıktan sonra, iptali istenen yasa kuralla
rını uygulayıp uygulayamayacağı, yani itiraz yoluna başvuran Mahke
menin Anayasanın 151. maddesi ve 44 sayılı Kanunun 27. maddesi uya
rınca iptal isteminde bulunmaya yetkili olup olmadığı sorunu üzerinde 

. durulmuştur. 
Sanık hakkında o kapsamda bir suçlama ve açılmış bir ceza davası 

olmadığı için 298 sayılı Kanunun 140. maddesinin ikinci fıkrasının uy
gulama olanağının yokluğu, 143. maddenin ise uygulanacağı görüşlerinde 
birleşilmiş, 6. maddenin olayda uygulama yerinin varlığı yönünden ise 
Kani Vrana, İhsan Ecemiş, Halit Zarbun ve Nihat O. Akçakayalıoğlu kar
şıt görüşte bulunmuşlardır. 

İlk inceleme sonunda : 
1 _ 26/4/1961 günlü, 298 sayılı Kanunun 24/3/1973 günlü 1700 sayılı 

Kanunun 1. maddesiyle değişik 140. maddesinin ikinci fıkrasına yönelen 
itirazm Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine oybirliğiyle, 

2 — 26/4/1961 günlü, 298 sayılı Kanunun 6. maddesinin Mahkeme
nin görmekte olduğu davada uygulama yeri bulunduğuna Kani Vrana, 
İhsan Ecemiş, Halit Zarbun ve Nihat O. Akçakayalıoğlu'nun karşı oyla-
riyle ve oyçokluğu ile, 

3 — Dosyanın eksiği bulunmadığından işin esasının 26/4/1961 günlü, 
298 sayılı Kanunun 6. maddesinin tümü ve 143. maddesinin de olayda uy
gulanacak bölümü yönünden incelenmesine oybirliğiyle, 

24/6/1975 gününde karar verilmiştir. 

V — ESASIN,İNCELENMESİ : 
Esasa ilişkin rapor, itiraz yoluna başvuran Mahkemenin karan ve 

ekleri, Anayasaya aykırılığı ileri sürülen kural, Anayasanın konuyu ilgi
lendiren maddeleri ve bütün bunlara ilişirin belgeler ile Anayasa Mah
kemesinin aynı konudaki 21/6/1963" gün ve Esas 1963/192 ve Karar 
1963/161 sayılı karan okunduktan soma gereği görüşülüp düşünüldü : 
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Anayasaya aykırîlığı ileri sürülerek iptali istenilen 298 sayılı Ka
nunun 6. maddesindeki «yirmibir yaşını bitiren her Türk seçmendir» 
hükmünün Anayasaya aykırı olması için Anayasanın seçme hakkına iliş
kin özel hükmüne ters düşmeli veya genel ilke ve hükümleri ile bağ
daşmayan bir nitelik taşımalıdır. Bu bakımdan, iptal isteminde ileri sü
rülen gerekçeler de yeri geldikçe karşılanmak üzere, incelemeye bu yön
den başlanmasında yarar görülmüştür. 

Anayasanın siyasî haklarla ilgili 55. maddesinin birinci fıkrasında 
«Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme ve se
çilme hakkına sahiptir.» denilmek suretiyle seçmen niteliklerinin tespiti 
kanuna bırakılmıştır. Anayasa Koyucu, bazı konularda, özellikle siyasal 
haklardan olan milletvekilliği ve Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine iliş
k in 88. ve 72. maddelerinde yaptığının tersine, seçmenlik için bir yaş tes
pit etmediği gibi, bu yönden Kanun Koyucuyu bağlayan bir ölçü de gös
termemiş ve seçmen yaşım belirtmeyi kanuna bırakmıştır. Kuşkusuz 
böylelikle toplumdaki sosyal ve siyasal gelişim ve değişime göre gere
ken düzenlemenin yapılması olanağım sağlamıştır. 

İtirazda dayanılan gerekçelerden, seçmen yaşının rüşt yaşı ile aynı 
olması hukuksal zorunluğunun bulunduğu yolundaki görüşün yerinde 
bulunmadığı belirtilirse, itirazın başka yönleri de geniş ölçüde karşılan
mış olacaktır. Bu görüşün yerinde olmadığı ise, inceleme konusu hük
mün Anayasaya aykırılığı ileri sürülerek daha önce açılan bir iptal 
davası üzerine Anayasa Mahkemesince verilen 21/6/1963 günlü, Esas 
1963/192, Karar 1963/161 sayılı kararda : « iptal, isteminde, milletvekili 
seçilebilmek için Anayasanın 68. ve Cumhuriyet Senatosu üyeliğine se
çilebilmek için de Anayasanın 72. maddelerinde belli bir yaş kabul edil
diği halde seçmenlik için herhangi bir yaş kabul edilmemiş olmasımn, 
Anayasanın, seçmen olabilmek konusunda Medenî Kanun uyarınca re
şit olmayı yeterli saydığına delâlet eylediği yollu ileri sürülen gerek
çede isabet görülmemiştir. Aksine, Anayasa tasarısının 66. maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan (13 yaşını dolduran, kısıtlı veya kamu hiz
metlerinden yasaklı olmayan her Türk, Millet Meclisi seçimlerinde seç
mendir.) şeklindeki hükmün metinden çıkartılmış olması seçmenlik 
için Anayasanın yaş tayin etmek istemediğini ve bunu özel kanuna 
bıraktiğını gösterir. Nitekim Anayasanın 55. maddesinin birinci fıkra
sında (vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme 
ve seçilme hakkına sahiptir.) denilmektedir. Buna göre seçmenlik ya
şının belirtilmesi bir Anayasa meselesi değildir. 

298 sayılı Kanunun 6. maddesinin Temsilciler Meclisindeki müza
keresinde seçmen yaşının onsekiz mi yoksa yirmibir mi olması gere
keceği konusunun uzun uzadıya tartışıldığı ve sonunda yirmibir yaş 
kabul edildiği tutanakların incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

Anayasanın 55. maddesindeki seçme hakkını 298 sayılı Kanunun 
6. maddesinin yaş bakımından sınırlaması bu hakkın özüne dokunma
maktadır.» denilmek suretiyle yeterince belirtilmiştir. 

Bu görüş, itirazda söz konusu edilen ve seçmen yaşı için de benim
senmesi zorunluğunun bulunduğu ileri ' sürülen öteki yeterlik yaşlan 
yönünden de geçerlidir. 

Anayasa Koyucu medenî rüşt yaşı ile seçmen yaşı arasında zo
runlu bir bağlantı görmüş olsa idi 55. maddeyi bugünkü gibi değil bu 
görüş ve amacını yansıtan biçimde düzenlerdi, ö t e yandan, gerek rüşt 
yaşı, gerek itirazda sözü geçen öteki yaşlar tespit edilirken seçme hak
kını da düzenlemek gibi bir düşünce ve amacın gözönünde tutulmadığı, 
seçmen yaşının öteden beri ayrıca düzenlenmekte bulunduğu da bir 
gerçektir. 

Temel hakların ve özgürlüklerin kullanılmasının veya anayasal 
ödevlerin yerine getirilmesinin gereği olan ve düzenlenmesi kanuna 
bırakılmış bulunan nitelikler belirtilirken aranan nitelik hangi temel 
haklar ve ödevler için geçerli ve yeterli sayılacaksa o hakların veya 
ödevlerin konulan, kapsamları, özellikle etkilerinin alanı ve önemi ile 
toplum gerçekleri gözönünde tutulacağına göre, kuşkusuz, ortaya birbi
rinden az çok farklı veya benzer nitelikler çıkabilecektir, iptali istenilen 
hükümle seçmen yaşının itirazda ileri sürülen kimi haklar ve ödevler 
yönünden yeterli görülen yaşlardan farklı olarak saptanmasında bu 
düşünce ve sebeplerin yeri olmadığı söylenemez. 

Anayasa açısından önemli olan, bu konudaki düzenleme yetkisinin 
neden ve amaca uygun olarak kullanılmış olup olmadığıdır. 

Kanun Koyucunun, seçme hakkı bakımından bir sınırlama nite
liği taşıyan, seçmen yaşının tespiti hususundaki takdir yetkisinin sı
nırsız olmadığı kuşkusuzdur. Ancak, seçmen yaşının 21 olarak tespit 
edilmesiyle sebep ve amacın aşıldığı ve demokratik hukuk devleti ilke
siyle bağdaşmadığı da söylenemez. 

Gerçekten, öğretide ve uygulamalarda seçmen yaşı bakımından 
herhangi bir yaş üzerinde birleşilmiş değildir. Yaş sorununa ilişkin çö

züm şekilleri Anayasa hukukunda yer alan kimi sert ve kesin genel i l 
keler niteliğinde sayılamaz. Sınırlı bir alan içinde de olsa, birbirinden 
az çok farklı çözüm şekillerinin bulunabileceği kabul edilmektedir. 
Seçmen yaşı her toplumun kendi siyasal, ekonomik, sosyal özellikleri 
ve seçim hakkının toplum yaşamı üzerindeki etkisinin önemi gibi et
kenler, değerlendirilmek ve sonuçta amaç bakımından uygun görülen 
yeğ tutulmak yoluyla saptanmaktadır. Buna göre de 21 yaş bu görüş 
ve uygulamaların ve güdülen amacın sınırını aşmamaktadır. Anayasa 
kesin bir sınır koymadığına göre, Kanun Koyucu konuyu bu açıdan ele 
alıp seçmen yaşını onsekiz, ondokuz veya yirmi olarak da saptayabi-
Urdi. 

Özetlenirse; Anayasaya göre seçmen yaşının kanunla düzenlenmesi 
gereklidir. Yasa Koyucunun bu konudaki takdir yetkisini bu ölçüde 
kullanmış olmasında Anayasanın demokratik hukuk devleti ilkesi üe 
bağdaşmayan veya seçme hakkının özüne dokunan bir yön yoktur. Bu 
nedenle de, iptali istenilen hükümde Anayasanın 2., 11. ve 55. madde
lerine bir aykırılık bulunmamaktadır. 

ö te yandan, itiraz konusu kural, yirmibir yaşını dolduran herkesi 
kapsadığı, herhangi bir kişiye veya zümreye bir imtiyaz tanıyan nite-
lik taşımadığı için Anayasanın 12. maddesine; egemenliğin kayıtsız 
şartsız Türk Milletine ait olduğu ilkesi ile çelişen veya egemenliğin 
kullanılmasını belli bir kişiye, sınıfa veya zümreye bırakmayı öngören 
bir nitelikte olmadığından Anayasanın 4. maddesine; Anayasanın 55. 
maddesi uyarınca seçme hakkının kullanılması için gereken bir niteliği 
göstermekten ibaret olan kapsamına göre, kişi huzuru sosyal adalet 
ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayacak nitelikte bir engel sayıla-

. mayacağından Anayasanın 10. maddesine aykırı olmadığı gibi, iptal 
isteminde dayanılan öteki Anayasa hükümlerine ters düşen bir nitelik 
de taşımamaktadır. 

Bu nedenlerle itiraz reddedilmelidir. 
Nihat O. Akçakayalıoğlu bu sonuca değişik gerekçe ile katılmıştır. 
Kâni Vrana, Abdullah Üner, Sekip Çopuroğlu, Haşan Gürsel, Şev

ket Müftügil, Adil Esmer, Ahmet II. Boyacıoğlu bu görüşe katılmamış
lardır. 

VI — SONUÇ: 
1 — 26/4/1961 günlü, 298 sayılı Kanunun 6. maddesinin Anayasaya 

aykırı bulunmadığına ve bu nedenle itirazın reddine Kâni Vrana, Ab
dullah Üner, Sekip Çopuroğlu, Hasan Gürsel, Şevket Müftügü, Adü Es
mer, Ahmet H. Boyacıoğlu'nun karşıoylariyle ve oyçokluğu ile: 

2 — Aynı kanunun 143. maddesinin olayda uygulanacak bölümü
nün de Anayasaya aykırı olmadığına ve bu nedenle itirazın reddine oy
birliği ile; 

21/10/1975 gününde karar verildi. 

Başkan 
Kâni Vrana 

Üye 
İhsan Ecemi» 

Üye 
Ahmet Akar 

Üye 
Halit Zarbun 

Üye Üye 
Ziya Önel Abdullah Üner 

^ Üye Üye 
Ahmet Koçak Sekip Çopuroğlu 

Üye Üye Üye Üys 
Lütfi Ömerbaş Hasat} Gürsel Ahmet Salih Cebi Şevket Müftügil 

Üye Üye Üye 
Adil Esmer Nihat O. Akçakayalıoğlu 

KARŞIOY YAZISI 

Ahmet H. Boyacıoğlu 

I — Konunun Anayasa açısından sağlıklı bir değerlendirilmeye tâbi 
tutulabilmesi için, ilk önce seçmen yaşım saptayan Seçimlerin Tf mel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 6. maddesinin oluşu
mundaki düşünceleri gözden geçirmek, sonradan konu ile Ugili kimi ya
salarda"'ne gibi değişmeler olduğunu araştırmak ve itiraz konusu yasa 
hükmünün yürürlüğe girdiği günle bu gün arasında Türk toplumundaki 
oluşum ve gelişimi gözönünde tutmak gerekmektedir. 

1 — Bilindiği gibi 27 Mayıs 1960 Devriminden sonra 13/12/1960 
günlü, 157 sayılı Yasa ile kurulan «Kurucu Meclis» in temel amacı; Ana
yasa ile seçim kanunu yapmak ve en geç 29 Ekim 1961 tarihinde, iktidarı, 
yeni seçilecek Türkiye Büyük Millet Meclisine devretmekten ibaretti. 

Temsilciler Meclisi «Seçim Kanunu Komisyonu» raporu incelendi
ğinde aşağıda belirtilen hususlar göze çarpmaktadır: İtiraza konu 6. 
madde üzerinde bu komisyonda düşünülenlerin açıkça belirlenmesi İçin, 
raporun bu bölümünün aynen alınmasında yarar görülmektedir. 

«Bu madde ile, her kanunda ayrı ayrı tâyin edilmiş bulunan (seç
men yaşı) bir yaşta toplanmak İstenmiştir. Memleketimizde yapılacak 
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(bütün seçimlerde seçmen yaşı bu suretle bir seviyede birleştirilmiş ola
caktır. 

Seçmen olmaya esas tutulacak bahsin de onsekiz veya yirmibir yaş
lardan birinin tercini geniş tartışmalara yol açmıştır. 

İçtüzüğün 9. ve 17. maddelerinden faydalanılarak bu konu, Anayasa 
Komisyonu ile yapılan müşterek toplantıda da müzakere edilmiştir. 

Seçmen yaşı hususunda Öne sürülen görüş ve fikirler şu suretle özet
lenebilir : 

a) Vatandaşın siyasî rüşde sahibolabileceği bir çağda seçme hak
kını iktisabetmesi icabeder. Bizim memleketimizde siyasî rüşt sağlayacak 
olgunluğun yirmibir yaşından evvel hasıl olabileceği düşünülemez. 

b) Demokratik rejime bağlı olan memleketlerde umumiyetle seç
men yaşı onsekizin üstünde ve yirmibir yaş etrafında tespit edilmiş bu
lunmaktadır. 

c) Nüfusumuzun % 78'i köylerde oturmaktadır. Onsekiz ile yirmi-
Dir yaş arasındaki nüfusun mühim bir miktarı da bu nisbet dahilinde 
köylerde yaşamaktadır. Siyasî olgunluk bir bakıma müstakü iş ve güç 
ve ocak sahibi olmaya bağlıdır. Köylerde ise, yirmibir yaşından evvelki 
nesü ana ve babasının yanında oturup geçinmektedir. Bunlara rey hakkı 
tanınırsa, bir tâbi seçmen zümresi meydana gelecektir. 

d) Seçmen yaşı yirmibirden aşağı olarak kabul edilirse, seçimlere 
katılmak suretiyle siyasetin içine girmiş olan ve ekseriyetle siyasî parti
lerden birine kaydedilmiş bulunan nesiller askere çağırıldıkları zaman si
yaset askerliğe girmiş olacaktır. Bundan kaçınılmalıdır. Ayrıca askere 
giden gençlerin, orduda okuyup yazma öğrenmeleri ve daha olgun bir 
hale gelmeleri mümkün bulunduğuna göre, seçmen yaşının askerlik hiz
metinin bitmesine göre ayarlanmasında fayda vardır. 

Buna karşılık olan fikirler: 
1 — Onsekiz yaş kanunlarımızda rüşt yaşıdır. B u yaşı tamamla

yanlar her türlü tasarruflarda bulunmak ehliyetini kazanırlar ve mükel
lefiyetlere tâbi olurlar. Medenî ve ticarî sahada her türlü tasarruflara 
hak kazananların ve vergi ve sair gibi mükellefiyetler yüklenenlerin si
yasî haktan faydalanmamaları için haklı bir sebep gösterilemez 

2 — Bizde onsekiz yaşım dolduran kadın ve erkek bilhassa köyler
de evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş ve ekseriya işinde de istiklâlini 
kazanmıştır. Bu durumda olanların seçmen olabilmesi tabiidir. 

3 — Olgunluk kazanmak bakımından onsekiz ile yirmibir arasında 
ehemmiyetti bir fark bulunabileceği düşünülemez. 

4 — Umumi rey esası, vatandaş kütlesinin mümkün olduğu kadar 
fazla bir çoğunluğunun seçimlere katılmasını gerektirir. Seçmen yaşının 
onsekizin ikmaline bağlamakla bu esas sağlanmış olur. 

5 — Siyasetin/ asker ocağına sokulmasının yirmibir yaşın esas tu-
tulmasiyle önlenebilmesi düşüncesi tamamen nazaridir. Vatandaş mem
leket kaderiyle alakalanacak hale gelince siyasî partilerdenbiri lehine fi
k i r sahibi olmuş ve bir partiye girmek hakkım da kazanmıştır. 

6 — Hukukî tasarruflara imkân veren onsekiz yaşını tamamlanma
sını siyasî haklan kullanılmasını esas almakta şu bakımdan da zaruret 
vardır. Kanunların hazırlanmasından, kabulünden ve tatbikinden doğacak 
neticeler bu yaştakilere de tesir edecektir. Bu tesirler karşısında bir va
tandaş zümresine rey vermek suretiyle kanaat ve isteklerim ifade etme
sine meydan vermemek onu tabu hakkından mahrum etmek olur k i , bu 
netice demokratik esaslarla başdaşamaz. 

Bunlara ilâve edilecek başka görüşler de mevcuttur. Ancak Anayasa 
Komisyonu ile birlikte yapılan müzakerelerde ifade edilen esaslar baş
lıca bu noktalar etrafında toplanmıştır. 

Komisyonumuzca konu bu görüşler altında incelenmiş ve onsekiz 
yaşını seçmen yaşı olarak kabulüne karar verilmiştir» (Temsilciler Meclisi 
Tutanak Dergisi, Cüt 1, sayfa 5-6, basma yazı S. sayısı 33) 

Temsilciler Meclisi, konuyu komisyon raporunda öngörülen biçimde 
karara bağlamış, Millî Birlik Koımtesinin geri çevirmesi üzerine, yirmibir 
yaş, seçmen yaşı olarak yasalaşmıştır. 

2 — 13/7/1965 günlü, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun, k i Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298 sayılı 
Kanundan dört sene sonra kabul edilerek yürürlüğe girmiştir, 8. madde
sinde siyasî partilere üye olamıyacak kimseler belirtilirken «reşit olmı-
yanlar» deyimi yer almaktadır. Bu maddenin anlatımına göre, maddenin 
öngördüğü diğer koşullan taşıyan 18 yaşmı bitirmiş yani reşit vatandaş
ların, aynı kanunun 9. maddesinde öngörülen parti tüzüklerinde üyeliğe 
kabul için aksine bir kayıtlama bulunmadığı takdirde dilediği siyasi par
tiye üye olma hakkına sahip olduğu açıkça ortadadır. 

, Demek k i , 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu gereğince 18 yaşını bi
tiren her vatandaş dilediği siyasi partinin üyesi olabilecek, parti örgütü

nün her kademesinde görev alabilecek ve partinin disiplinine uyarak ça
lışma yapabilecektir. 

2 — Yukarıda değinilen seçim komisyonu raporunda, nüfusun % 
78'inin köylerde oturduğu açıklanmaktadır. Oysa 1975 nüfus sayımı so
nuçlarına göre kentlerde oturanlar köylerde oturanları geçmiştir. Diğer 
yandan köyden şehire doğru hızlı bir akımın süre geldiği yetkililer tara
fından devamlı olarak açıklanmaktadır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun yürürlüğe konuldu
ğu tarihte, ilçeler şöyle dursun illerin tümünde dahi lise yokken, bugün 
hemen hemen lisesiz ilçe kalmamış, hatta pek çok bucakta liseler açü-
mış ve eğitim sürdürülerek sayısız genç lise diploması almıştır. Ulaştır
ma olanakları o günlerle kıyaslanamıyacak ölçüde artmış, toplu haber
leşme araç ve gereçleri büyük bir gelişim göstermiştir. 

Bu nedenlerle Türk toplumunun ve özellikle bu toplumun genç ke
sinimi 1961 yılındaki kuşaklarla kıyaslamak ve onlarla bir tutmak olanağı 
kalmamıştır. 

II — Karşıoy yazısının bu bölümünde Anayasaya uygunluk deneti
mi hakkındaki görüşlerimiz ortaya konulacaktır. 

Toplumların da canlı varlıklar olduğu ve belli bir süreç içinde de
ğişim ve gelişim gösterdikleri bilimsel bir gerçektir. 

Yürürlüğe girdikleri anda toplumun gereksinmelerine uygun olan 
ve Anayasaya da uygunluk arzeden kimi yasa hükümlerinin, geçen zaman 
içinde toplumun ihtiyaçlarım karşılayamaz duruma düştükleri ve hatta 
Anayasaya aykırı bir niteliğe büründükleri bilimsel çevrelerce de kabul 
edilmektedir. Yeri gelmişken şu yönün de açıklanması gerekir ki , Ana
yasa ve yasa kuralları, bunları yapanların iradelerinden ayrılarak bağım
sız birer varlık kazanırlar ve zamana göre yorumlanması gereken bir ni
telik gösterirler. Anayasaların bir toplum hayatında akıp giden zamana 
göre yorumlanması gerçeği de yorum kuralları gereğidir. 

A) Anayasanın 55 inci maddesi, seçme ve seçilme hakkında kesin 
kurallar getirmemiş, bu hakkın ölçü ve sınırlarını saptamayı yasa kural
larına bırakmıştır. 

Yasama organının böyle bir kural koyarken tam bir serbestlik için
de olduğunu ve bu konuyu dilediği bir biçimde kanunlaştırma durumun
da bulunduğunu düşünmeye olanak yoktur. Çünkü yasama organı Ana
yasanın temel ilkeleriyle bağlıdır ve toplumun gerçeklerini gözönüne al
mak zorundadır. 

Zamanın yasa koyucusu yirmibir yaşından küçük gençlerin siyaset
le ilgilenmelerim hem toplum ve hem de askerî yönlerden sakıncalı gör
müş ve seçmen yaşını yirmibir olarak saptamıştır. Oysa sonradan yü-
lürlüğe giren 648 sayılı Yasa, siyasî partilere üye olma yaşını rüşt yaşı 
olarak kabul etmiştir. Demek k i yasama organı onsekiz yaşım bitiren 
gençlerin siyaset yapmalarım sakıncalı bulmamış ve bu gençlerin siyasal 
hayata katılmalarında yarar görmüştür. Bu durum dahi seçmen yaşını 
yirmibir olarak saptayan yasa kuralını başlı başına dayanaksız gösterme
ye yeterüdir. 

B) Anayasanın 10. maddesinin ikinci fıkrası, «Devlet, kişinin temel 
hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkele
riyle bağdaşmıyacak surette sınırlayan siyasî, iktisadî ve sosyal bütün 
engelleri kaldırır; insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için ge
rekli şartlan hazırlar» hükmünü getirmiş ve Devleti kimi yükümlülükler 
altına sokmuştur. 

Toplum yaşamında açıkça görülen gelişim, şehirlerdeki nüfusun 
artması ve genç kuşaklardaki okuma oranının büyük bir artış göster
mesi, siyasî partilere onsekiz yaşmı bitirenlerin üye olabilmesi gibi du
rumlar gençlerde yönetime katılma ve ona yön verme eğilimini uyandır
mış ve bu arzu giderek şiddetlenmiştir. Toplumun öğrenci kesimindeki 
çalkantıda ve çatışmada bu durumun payı olmadığı öne sürülemez. Oysa 
Devlet, fert huzurunu bozan ve gençlerin heyecanlarım oy sandığı etra
fında toplayarak kanalize etmek suretiyle kimi engelleri ortadan kaldır
makla yükümlüdür. 

SONUÇ: özetlemek gerekirse, 1961 yılında çıkarılan itiraz konusu 
Yasanın 6. maddesi, yukarıda açıklandığı üzere Anayasanın temel ilke
lerine ve özellikle 10. maddesine aykırı bir duruma büründüğünden iptal 
edilmelidir. 

Bu nedenlerle sözü edilen Kanun hükmünü Anayasaya uygun bulan 
çokluk görüşüne karşıyız. 

Başkan 
Kani Vrana 

Üye 
Sekip Çopuroğlu 

Başkan vekili 
Şevket Müftüail 

Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu 
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KARŞIOY YAZISI 

298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkın
daki Kanunun 6. maddesine göre, seçimlerde oy kullanabilme ancak 21 
yaşın bitirilmiş olmasiyle mümkündür. 

«21 yaşın bitirilmiş olması «Koşulunun Anayasaya uygun olup ol
madığının saptanabilmesi için Anayasanın aşağıda değinilen kurallariyle 
Türk Hukuk sisteminin ehliyet yaşıyle ilgili hükümlerinin incelenmesine 
gerek bulunmaktadır. 

I. Anayasanın 2. maddesinde, «Türkiyenin Demokratik bir Hukuk 
Devleti olduğu», 4. maddesinde, «Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Mille
tine ait bulunduğu», 8. maddesinde de, «Kanunların Anayasaya aykırı 
olamıyacağı ve Anayasa hükümlerinin Yasama organını da bağlayacağı» 
hükümleri mevcut bulunmaktadır, 

Türkiye bir Hukuk Devleti olduğuna, Yasama Organının da bu te
mel kuralla bağlı bulunduğuna göre, Türk Hukuk düzenindeki kişilerin 
yaş bakımından ehliyetleriyleilgili kuralların gözden geçirilmesi zorun-
luğu ortaya çıkar. 

Türkiyenin Temel Kanunlarından biri olan Türk Medenî Kanunun
da; Medenî hakların kullanılması için 18 yaşın bitirilmiş olması yeterli 
bulunmuştur. (Türk Kanunu Medenisi, Madde 9,10,11). 18 yaşını bitiren 
kişi her türlü tasarrufda bulunma ehliyetini kazanır. Kanunun deyimiyle 
«İktisaba da İltizâma da» ehil olur. Bütün vasıta ve yollardan faydalan
mak suretiyle Yargı mercileri önünde-davacı ve davalı olarak iddia ve 
savunma hakkım kullanalbilir (Anayasa Madde 31) ve her türlü kanun 
yollarına da başvurabilir. 

2 _  18 yaşını bitiren kişi, Türk Ceza Hukuku açısından da tam so
rumluluk içine girmiş olur. İşlediği adi veya siyasal bütün suçlardan tam 
ceza ile sorumlu tutulur. Burada şu hususa özellikle işaret etmek gere
kir k i : Cezada tam sorumluluk yaşı evvelce 21 yaşın ikmâliyle başlamak
ta iken Türk Ceza Kanununda 9/7/1953 günlü ve 6123 sayılı Kanunla ya
pılan değişiklikte tam ceza ehliyeti 18 yaşa indirilmiş ve bu değişiklikle 
ilgili Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonununun gerekçesinde şu tüm
celer yer almıştır. 

'«Türk Ceza Kanununun 54, 55, 56. maddelerine göre ceza ehliyeti 
onbir yaşın ikmâliyle başlar ve 21 yaşın ikmâlinde de tam mesuliyet te
veccüh eder. 

Her memlekette yaş itibariyle ceza mesuliyetinin tayininde iklim 
şartlarıyle sosyal ve kültürel seviyenin birinci derecede yer aldığı ma
lumdur. Fizyolojik inkişaf ve tekâmülün erken başladığı memleketlerde 
ceza mesuliyetini tayin eden yaş hadlerinin ona göre ayarlanması ceza 
hukuku ve suç politikası bakımından önemli bir mesele teşkil eder. Fiz
yolojik teşekkülâtı ve fark ve temyiz kabiliyeti normal ve zamanında inki
şaf etmiş olan bir kimsenin mücerret henüz 21 yaşını doldurmamış ol
duğu ileri sürülerek ceza mesuliyetini tam saymamak ve kendisine veri
lecek cezadan tenzilat yapmak izahı güç bir keyfiyettir. 

Memleketimizin iklim şartlan fizyolojik teşekkülatm, fark ve id
rak kudretinin zamanında ve hatta diğer memleketlere nazaran nisbeten 
erken olarak inkişafım icap ettirecek mahiyettedir. 

Nihayet, ehliyet ve mesuliyet bahsinde Medenî Kanun hükümlerinin 
gözönünde bulundurulması icabeder. Türk Medenî Kanununun 9, 10 ve 11. 
maddelerinde 18 yaşını bitiren bir kimsenin medenî haklan kullanmağa 
selâhiyettar olduğu, iktisaba ve iltizama da ehil bulunduğu tasrih edil
miştir. Medenî Hukuk sahasında iktisaba ve iltizama ehil olan bir kim
senin Ceza Hukuku sahasında tam ehliyeti haiz sayılmamasının ilmen 
izahı pek kolay olamaz. 

Her memlekette kabul edilen Hukuk ve Ceza sistemine göre mem
leketin iklim şartlan, sosyal ve kültürel seviyenin inkişafı nazarı itibara 
alınarak yaştan dolayı ceza mesuliyeti muhtelif şekil ve manzaralar arz 
etmektedir. Memleketimizde fizyolojik teşekkülât ve bunun neticesi ola
rak fark ve temyiz kabiliyeti bir çok memleket çocuklarından daha ev
vel inkişaf etmektedir. Bu sebepledir iki daha evvelki Ceza Kanunumuz 
18 yaşın ikmalini ceza mesuliyeti için kafi görmekte idi. Ve fakat Ceza 
Kanunumuz 1889 tarihli eski italyan Ceza Kanunundan aynen tercüme 
edilerek alınması sırasında bu mevzu üzerindeki Memleketimizin iklim 
şartlan ve hususiyetleri üzerinde durulmamış ve tam ceza ehliyeti 22 
yaşa çıkarılmıştır. Medenî memleketlerde ceza sistemlerinde inkişaf vaki 
oldukça bir çoklarında ve hele Ceza Kanunumuzun alınmış olduğu 
İtalyada son zamanlarda tam ceza ehhyetmin 18 yaşa indirilmiş olduğu 
görülmektedir. 

Oeza Kanunumuzun kabulü târihi ile bu güne kadar geçen zaman 
arasında sosyal ve kültürel inkişafı da nazarı itibara alırsak 18 yaşma 
basan ve Medenî Kanun muvacehesinde reşit sayılan kimsenin her türlü 
idrâk ve anlama kabiliyetine niallk olduğu ve yaptığı ve yapacağı işi tam 

manasiyle kavramış olduğu nazarı itibara alınınca ceza ehliyetr-bakımın
dan Oeza Kanunumuza göre yeni bir sistemin girmesini teklif eden ve ar
kadaşlarının ceza ehliyetinin 22 yaştan 18 yaşın hitamına indirilmesi yo
lundaki esbabı mucibell teklifleri kabul edilmiş ve 54, 58 ve 56. madde
ler bu mucip sebeplere istinaden yeniden tanzim edilmiştir.» 

AdaletfKomisyonunun bu gerekçesi, Büyük Millet Meclisi genel, ku
rulunca da benimsenerek teklif edilen değişiklik yapılmış ve tam ceza 
sorumluluğu 21 yaştan 18 yaşa indirilmiştir. 

Bu gerekçede üzerinde durulması gereken nokta, «Memleketimizde
k i iklim şartları, fizyolojik teşekkülatın, fark ve idrâk kudretinin erken 
gelişmesini icabettirdiği, realitelerin ve yapılan gözlemlerin bunu açıkça 
gösterdiği, 18 yaşını bitiren bir kişinin her türlü kavrama ve anlama ni
teliğine sahip olduğu, yaptığı işi tam manasiyle kavradığı, Memleketimiz
de sosyal ve kültürel inkişafın da bunu gerektirdiği» yolundaki açıkla
malardır. Kanun Koyucu 1953 yılında yaptığı incelemelerle bu sonuca 
varmış ve buna göre de tam ceza ehliyetini 18 yaş olarak saptamıştır. O 
tarihten bu güne kadar geçen 23 yılda sosyal ve kültürel gelişmenin dans 
da,arttığı dikkate alınırsa bu gerekçeler bugün çok daha geçerli durum
da olacaktır. 

3 — Siyasî Partiler Kanununun konu ile ilgili bazı hükümlerine de 
değinmek yerinde olacaktır: 

Anayasa, Siyasî Partileri, «Demokratik hayatın vaz geçilmez unsur
ları» olarak kabul eder (Anayasa Md. 56 : F : 3). 648 ^sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun I. maddesi de, Siyasî Partileri, toplum ve Devlet düzenini 
ve kamu faaliyetlerini yönetmek, denetlemek ve etkilemek amacım gü
den kuruluşlar diye tanımlar. 

Devlet düzenini yönetmek, denetlemek ve etkilemek gibi çok önem
l i faaliyetlerde bulunan siyasi partilere üye olabilmek için 18 yaşın bi
tirilmiş olması yeterli bulunmuştur (Siyasi Partiler Ka. Mad: 4, 8/1). 
Buna göre 18 yaşım bitiren bir kişinin, üyesi olduğu bir Siyasi Partinin 
bütün faaliyetlerine katılabilmekte, çeşitli kademelerdeki örgütlerinde 
görev alabilmektedir. 

Bundan başka 18 yaşını bitiren bir kişi Anayasanın Siyasi haklar 
arasmda kabul ettiği (Md. 54) Türk vatandaşlığına alınma veya Türk 
vatandaşlığından çıkma iznini isteme gibi haklara da sahiptir. 

Anayasa ve öteki Hukuk kuralları bakımından bu derece önemli si
yasal ve medenî haklara sahip olan kişilere seçimlerde oy verme hakkı
nın tamnmamasmm kabule değer hiç bir hukuki gerekçe ile izahı müm
kün olamaz. 

4 — Türkiye Demokratik esaslara göre yönetilen bir Devlettir. Ege- / 
menlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir (Anayasa Md. 2, 4). ' 

«Demokrasi» sözcüğü ise halk iktidarı anlamını ifade eder. Türk 
Milleti, egemenliğini serbest seçimle oluşturduğu Büyük Millet Meclisi 
aracılığıyle kullanır, Demokrasinin ve egemenüğin temelini serbest ve 
gizli seçim teşkil eder. Özgürlükçü Demokratik rejimle yönetilen ülke
lerde seçime katılma oranının ne derece önem taşıdığı bellidir Aynca 
seçime katılanların miktarı ne kadar yüksek olursa Milletin iradesi o 
kadar belirgin hale gelir Ve seçimle iş başına gelen iktidar da o ölçüde 
kuvvetli ve halka dayanık olur. Bunlardan başka seçmenlerin nitelikleri, 
kültür seviyeleri, ülkenin siyasal, sosyal, ekonomik sorunlarım incelemiş 
ve kavramış olup olmadıkları ve adayların kişiliklerini, hangisinin ne 
ölçüde yurda yararlı ve verilecek hizmetleri layikiyle yapabilip yapamı-
yacağmı ayırt edebilme yeteneği de birinci derecede önemlidir. Bu ni
telikleri haiz seçmenlerin seçeceği Parlementerlerden oluşan Yasama or
ganı da o ölçüde ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlarım ve di
ğer gereksinmelerini tam bir bilinç içinde ve isabetle çözebilme niteli
ğinde olur. 

Ülkemizde 18 yaşını henüz bitirmiş kişilerin çoğunluğunu lise öğre
nimini tamamlamış Üniversite öğreniminde bir hayli mesafe almış aydın 
gençler teşkil ettiği malumdur. Bunların fizyolojik teşekkülâtlannm ge
lişmiş olduğu, kültür seviyelerinin yüksekliği, fark ve idrak kudretlerinin 
de yeterli düzeyde olduğu bizzat kanun koyucu tarafından saptandığı yu
karda açıklanmıştır. Bu nedenler de dikkate alınırsa 18 yaşını bitirmiş 
kişilerin de seçime katılmaları bizzat Demokratik rejimin gereklerinden 
olduğu kadar Anayasa ile Kanun Koyucunun yukarda işaret edilen görü
şüne de uygundur. 

5 — Her ne kadar Anayasanın 55. maddesinde, «seçme ve seçilme 
hakkının kanunda gösterileceği» yazılı ise de Kanun Koyucunun bu hu
sustaki takdir ve yetkisinin sınırsız olduğu öne sürülemez. Yasama, orga
nı da Anayasa ve öteki hukuk kurallariyle bağlı olup bunların dışına çı
kamaz. Yukarda belirtilen Anayasa kurallariyle öteki hukuk kuralları 
ise öteki siyasal ve medenî hakların kullanılmasında olduğu gibi seçme 
hakkının da 16 yaşrn ikmali olarak saptanmasını gerekli kılar. 
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« — Yukarda açıklanan nedenlerle, seçme hakkını 22 yaş olara» 
saptayan 298 sayılı Kanunun 6. maddesi Anayasaya aykırı düşmektedir. 

Bu itibarla bu hükmün iptali gerekir. Aksine oluşan çoğunluk ka
rarma karşıyız. 

Üye Üye 
Abdullah Öner Adil Esmer 

KARŞIOY YAZISI 

Of ilçesi Asliye Ceza Mahkemesi'nin, görmekte olduğu bir dava se
bebiyle, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 
26/4/1961 günlü, 298 sayılı Yasanın 6., 140. ve 143. maddelerinin iptali İs 
teğinin, 140. madde konusunda Mahkemenin yetkisizliği yönünden ve 6. 
ve 143. maddelerin de Anayasa "ya aykım bulunmasından reddine ilişkin 
Anayasa Mahkemesinin 21/10/1975 gün ve esas: 1975/147, Karar: 1975/201 
sayılı kararının 6. ve 143. maddelerle ilgüi red görüşüne ve kararma aşa
ğıdaki nedenlerle katılmadım. 

Şöyleki: 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 55. maddesindeki «vatandaşlar, ka

nunda gösterilen şartlara uygun olarak ,̂ jpçme ve seçilme hakkına sahip
tir.» hükmü ile her ne kadar, seçme Ve seçilebilme niteliklerini ve bu 
arada seçme yaşının saptanmasını kanun koyucuya bırakmış ise de: ka
nun koyucu bu konularda Anayasanın öteki ilkelerine ve toplumun 
özel ve sosyal yaşantısını düzenleyen temel yasalara uygun düşecek biçim
de davranmak, kişinin biyolojik ve sosyolojik gelişmesini gözönünde 
bulundurmak zorunluğundadır. 

Vatandasın. Anavasa"nın ve diğer yasaların kendisine tanıdığı, seç
me ve seçilme dışındaki temel ve medenî haklarını» tam ve serbest olarak 
18 yaşını bitirmekle kullanmaya başlayacağı Medeni Kanunumuzun 11. 
maddesi ile belirtilmiş bulunmaktadır. Medeni Kanunumuza göre 18 ya
şım bitiren kişinin erginliğe ulaşmış olduğu kabul edilmiştir; bu kişi ser
bestçe evlenip aile yuvası, ticarî şirketler ve demekler kurabilir, her tür
lü hukukî bağlantılarda bulunabilir, bir suç işlerse ceza kanunlarına 
göre tam ceza sorumluluğu altındadır. 18 yaşım bitiren vatandaş siyasî 
parti üyesi olabilir, siyasî partilerde her çeşit faal görevler alabüir, parti 
başkanı dahi seçilebilir. 

Yukarıda 1 bir kısmı sıralanan medenî ve siyasî hakların kullanıcısı 
olan 18 yaşındaki bir vatandaşın seçim hakkını kullanabilmesi için 298 
savılı Yasanın 6. maddesiyle konmuş olan 21 yaşını beklemesi, normal ve 
haklı bir teşrii düzenleme değildir. 

Red kararının gerekçesinde dayanılan (Anayasa koyucu, bazı konu
larda, özellikle siyasî haklardan olan milletvekilliği ve Cumhuriyet Sena
tosu üyeliğine ilişkin 68. ve 72. maddelerinde yaptığının tersine, seçmen
lik için bir yaş saptamadığı gibi, bu yönden kanun koyucuyu bağlayan 
bir ölçüde göstermemiş ve seçmen yaşım belirtmeyi kanuna bırakmıştır 
Kuskusuz böylelikle toplumdaki sosyal ve siyasal selisim ve değişime 
göre gereken düzenlemenin yapılması olanağını sağlamıştır.... 

Kanuna bırakılmış bulunan nitelikler belirtilirken, aranan nitelik 
hangi teme) haklar ve ödevler için geçerli ve veterli sayılacaksa ve hakla
rın veya ödevlerin konulan, kapsamlan, özellikle etkilerinin alanı ve öne
mi ile toplum gerçekleri gözönünde tutulacağına göre. kuskusuz ortaya 
bir birinden az çok farklı veya benzer nitelikler çıkabilecektir.) şeklin
deki nedenlerle vatandaşda, kullanacağı hakkın çeşidine göre nitelik ve 
yas arayan yapmacık (sunî) bir davranış uygun bulunmuştur Halbuki, 
Anavasa'nın 23. ve 24. maddeleriyle vatandaşa tanınan gazete, dergi, kitap 
ve broşür çıkarma, 28. maddesiyle tanınan toplantı ve gösteri yürüyüşü 
yapma ve düzenleme, 29. ve 56 maddeleriyle tanınan demek ve sivasl 
parti kurmak haklarının kullanılması İçin de hu maddelerde fizel bir vas 
kavdı konmamış olduğu halde yasa koyucu bu konularda vaptıgı kanun
larda vatandaşın genel erginlik yaşı olan 18 den ayn bir yas saptamış 
değildir Yukanda sıralanan temel haklar da demokratik siyasal ve sos
yal havatta herhalde seçme hakkından daha az önemde haklar olaraK 
görülemez. 

Memleketimizde seçmen yaşı üzerinde bir sayı oynaması yapılması, 
milyonlara seçim hakkı tanınması veya bu hakkın alınması sonucunu do
ğuracağı için, parlamento ekseriyetini elinde bulunduran Gruba bu yol
la da siyasal çıkar sağlayabilmek olanağı yaratılmış olur. 

Bunlardan başka; Anayasanın seçimlerden söz eden 55. maddesinde, 
seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve dö
küm esaslarma göre yapılacağı belirtilmiştir. Buradaki (genel oy) dan 
erek; seçime olabildiği ölçüde çok sayıda vatandaşın katılmasını sağla
maktır. Türlü nedenlerle vatandaşın seçim hakkının kısıtlanması Anaya
sanın öngördüğü yerinde bir davranış olamaz. 

Üye 
Hasan Gürsel 

DEĞİŞİK GEREKÇE YAZISI 

A) Sıraladığı, gerçekten önemli, işleri yapan onsekiz yaşmı bitir
miş kişiye «seçme hakkı» verilmeyişi ile, itirazcı, anayasal hak ve ökele
rin zedelendiği kanısındadır. Bu durumda, ortaya koyduğu tüm benzetme
ler üzerinde, durup, kaygılanmaya yer olmadığını belirtmek zorunluğu 
vardır. 

İleri sürülen nedenlerin tutarsızlıklanm bir bir göstermeden, Ana-
yasa'mızın seçmen yaşını saptamayı Yasa Koyucu'nun takdirine bıraktı
ğı gerçeğini yemlemek, itirazda haklılık duygusunu pekiştirir. 

Yapılan görüşmelerde konu, Mahkememizce, belirtilen boyutlarda 
ele alınmış iken yazılan karar gerekçesinde bir özetleme tercihi yapümış 
olmasına karşıyım. 

B) Demokraside seçime, seçmen olarak katılmak, Devlet ve Mil
let gidişine yön verme çabasında bulunmak demektir. Bu da, hiç kuşku
suz, Devletimizin oturtulduğu düzem değiştirme iddiasına kadar ulaşa
bilir. 

Bu İddia ile seçmen, yalnız kendi için değil, kendinden başkaları 
için dahi, yeni bir toplum özlemekte ve başkalarım kendi özlemine bağ
lama olanağına sahip olduğunu göstermektedir. Bu niteliği, seçme hak
kım itirazcının yaptığı gibi, yargı mercileri önünde hak arama ile bir 
tutma olanaksızlığım da belirtir. 

Devlet ve Millet hayatında böylesine etkin bir yetkinin yaşam deney 
ve görgüsü ile beslenip güçlenmiş olması zorunludur. Özellikle, eğitjm 
koşulu aranmayan yerde bu zorunluk daha keskinleşir. Yalnızca rüşt ya
şında olmanın beklenen görgü ve deney için yettiğini kabul ettirecek bir 
neden bulunmuş değildir. 

Bu gerçekler, bir siyasal partiye üye olabilme ve bir yabancının 
Türk uyruğuna geçebilme olanaklarını elinde tutuşunun, itirazcının de
ğindiğinin tersine, «seçme hakkı» m almaya yetmeyeceğinin de delilleridir. 

öncelikle taraflarını ilgilendiren evlenebilme ehliyetini, etkisi tüm 
Devlet ve Millete yönelik «seçme hakkı» ile bir tutma olanaksızlığı açık
tır. Askere alınma olayının da örnek verilmesi, bu gün için askerlik ça
ğının rüst yaşı üstünde bulunması ve büyük bir sayıda yurttaşın çeşitli 
nedenlerle bu vatan hizmetini yapma fırsatını kazanmayışlan ve onsekiz 
yasmdakilerin tam cezaya çarptınlmalan örneği de altmışbeş yaşını dol-
durmuşlann cezalanndan indirim kuralı karşısında ve onsekiz yaşını dol
duranın vergi yükümlülüğü altmda oluşunun ona seçilme hakkını vere 
ceği görüsü de vergi ödevinin rüşt yaşına varmadan doğabileceği, gerçek 
leriyle birlikte düşünüldükte, tutarlı bulunmamıştır. Ayrıca bu tür gö
rüsü tutmak, secim alanını, askerlik hizmetini yapabilenlerle vergi öde
yebilen kişilere bırakmak sonucunu verecek bir ters gidiş olurdu. 

Onsekizini dolduran birinin yaşmı yargı yolu ile büyültüp oy kul
lanabileceği olasılığından hareketle, seçme hakkını bu kimselere onlar 
yaslarını büyütmeden verme iddiası ise, yalan tanıklığına ve uydurulmuş 
belgelere değer verme gibi, itirazcının dahi demek istediğini aştığından 
kuşkulanılmamak gereken, sakat bir olasılıktır. 

Anayasa 43. ve 58. maddeleriyle, belli görev ve yetkilere belli nite
liklerin hak verdireceği ve bu niteliklerin yasama organınca saptanacağı 
ilkesini benimsemiştir. Bundan başka, 68 inci 95 inci 145 inci ve 72 nci 
maddeleri ile de belli hizmetlerin ancak, belirli yaştakilere verilebilece
ğini açıkça göstermiştir, özellikle, «seçilme isteği» ve «seçme yetkisi» 
siyasal gücü oluşturma nitelikleri ile, aynı düzeyde birleşen çabalardır 
Bu nedenle seçme hakkı için dahi seçilme hakkı gibi bir yaş koşulu aran
ması, aynı düzevdeki aynı amaca yönelik ik i yapıcı gücün aynı İlkeye 
bağlanması demektir ve doğaldır. 

B1r ergin gencin, bir siyasal partiye girdikten sonra yahut gazete ve 
dergi çıkararak ya da yazarak ve diğer çabalan ile toplumu etkileyebile
ceği ve buna karşın seçme hakkının ona tanınmayışının çelişki olacağı 
yolundaki itiraz, şu nedenle tutarsızdır: 

Birinin bir başkasını etkilemesi ancak, onu, dediğine inandırabll-
mesi ile olur. İnanan kişi ise, gerçekte, kendi istek ve karan ile tercihini 
yapar. Seçme yetkisini kullanan ise, kendi istek ve karannı başkasına 
kabul ettirme yolundadır. Bu yola girenler üzerinde dikkatli olmak, Dev
letin başta gelen görevlerindendir. 

İtiraza uğrayan yasal kural ile, eşitlik ilkelesinin bozulduğu da Ueri 
sürülemez. Zira eşitlik, uyulacak kurallarda, bu kuralların beklediği ko
şullan bir yana bırakmamak ve kişiye göre ayncalık yapmamaktır. İn
celenen yasal hükmün, tanıma uymayan yanı yoktur. 

Egemenliği, Milletten aynlmış kişilerin ele geçirmelerini ve arala-
nnda devrini önlemeyi amaçlayan Anayasamın 4. maddesine aykınlıktan 
söz edilmesi ise, hem maddenin kapsamı dışı ve hem de aynı sataşmanın, 
seçmen yaşı indirilse bile durdurulamıyacağı nedeniyle, tam çelişkidir. 
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C) Bir kişinin, onsekiz yaşmı bitirmekle, seçme hak ve yetkisini 
kazanıp kullanması gerektiğini Yasa Koyucu kabullendiği gün, kanunlar
da gereken değişikliği elbette yapacaktır. Anayasa'nın hiç bir hükmü, 
kendisini, bundan alakoymuş değildir. 

Sonuç : İtirazın reddi nedenleri, bence bunlardır. 

Üye 
Nihat O. Akçakayalıoğlu 

Esas sayısı: 1975/152 
Karar sayısı: 1975/202 
Karar günü: 21/10/1975 
İtiraz yoluna başvuran Mahkeme:'Of Sulh Ceza Mahkemesi 
İtirazın konusu: Türk Ceza Kanununun 567. maddesinde yer alan 

«umuma açık yerlerde» deyimini Anayasanın 12. maddesinin öngördüğü 
eşitlik ilkesine aykırı bulan Mahkeme, Anayasanm değişik 151. maddesi 
uyarınca Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. 

1 — OLAY : 
A — 28/8/1974 günü Of İlçe Merkezinde polisçe yapılan genel ara

ma tarama sırasında bir kulüpte kimi üyelerin zar atmak suretiyle ku
mar oynadıkları görülerek suç âleti zarlara ve ortada bulunan 890 liraya 
el konulup durum bir tutanakla saptanmış ve Cmnhuriyet Savcılığınca 
sanıklar hakkında Türk Ceza Kanununun 567. ve 568. maddeleri uyarın
ca Of Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır. 

B — Davaya elkoyan Mahkeme, suçun işlendiği yerin niteliğini so
ruşturma konusu yaparak gerekli bilgileri toplamış, kulübün yeni açıldı
ğını, üye olmayanlardan başkasının oraya giremediklerini, kumar oynar
ken yakalanan kişilerin de kulüp üyeleri olduklarım saptadıktan sonra 
Türk Ceza Kanununun 567. maddesinde yer alan «umuma açık yerlerde)/ 
deyiminin Anayasa'nın 12. maddesine aykırı olduğu kanısına vararak 
Anayasa Mahkemesine başvurmağa karar vermiştir. 

II — ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASİYLE İLGİLİ GEREKÇE
L E R : 

Anayasaca aykırılık iddiasında bulunan Mahkemenin öne sürdüğü 
gerekçeler ^şöyledir: 

«Kumar bir çok ailenin hem maddeten, hem ahlaken yıkılmasına 
yol açan, böylece toplumu sosyal çöküntüye sürükleyen kötü bir alışkan 
üktır. Bu nedenle, yasaların bu eylemi suç sayması toplum gereksinme
lerine uygundur. Ancak, buna ilişkin yasa hükmü, beraberinde bir de ay
rıcalık getirmiş bulunmaktadır. Şöyleki: 

Kumar, kamuya açık olmayan bir yerde oynanınca suç sayılmıya-
caktır. Kamuya açık olmayan yerler kulüplerdir. Kulüpler ise, yurdun 
her köşesinde varlıklı kişiler tarafından kurulagelmiştir. Bunların adları 
ne olursa olsun, kuruluşlarındaki gerçek amaç, rahatça kumar oynaya
bilme olanağına kavuşmaktan ibarettir. Bunun sonucu olarak, Türk Ce
za Kanununun 567. maddesinde yer alan «umuma açık yerler» deyimi sos
yal bir sınıf yararına ayrıcalık yaratmaktadır. Gerçi, kumarın kamuya 
açık olmayan bir yerde oynanmasıyla gizlilik sağlandığı düşünülebilir, 
fakat, tam bir gizlilik sağlanamıyacağı da ortadadır. Esasen, gizlilik sağ
lanıyor diye kötülüğü kabul edilen bir eylemi suç olmaktan çıkarmak ah
lâk kurallarına ve yasarım genel ilkelerine uygun düşmeyecektir 

O halde, Türk Ceza Kanununun 567. maddesindeki «umuma açık 
yerlerde» deyimi, toplum içinde varlıklı olan zümreye ayrıcalık tanıypn 
bir kavram olarak karşımıza çıkmakta ve bu haliyle Anayasanın 12. mad
desine aykırı düşmektedir.» 

III — YASA METİNLERİ :' 
A — Anayasaca aykırılığı öne sürfilen Türk Ceza Kanununun 6123 

sayılı kanunla değişik 567. maddesi şöyledir: 
«Madde 567 - Herkim, umuma mahsus veya umuma açık yerlerde 

kumar oynatır veya oynatmak için yer gösterirse bir aydan altı aya ka
dar hafif hapis ve 250 liradan 500 liraya kadar hafif para cezasına ve te
kerrürü halinde iki aydan bir seneye kadar haifif hapis ve 500 liradan 
1000 liraya kadar hafif para cezasına mahkûm 1 olur. 

Kumar oynanan yerde bulunup kumar oynamaya yarayan veya 
kumar oynamaya tahsis < olunan mevat ve alât üe ortada bulunan eşya ve 
para zabt ve müsadere olunur. 

Fail : 
,1 — Bu fulleri itiyat edinmiş bulunduğu; 
2 — Birinci fıkrada beyan olunan kabahatin irtikâbında kumar oy 

nayanlara karşı banko tutan olduğu takdirde yukardaki fıkralarda yazılı 

cezalar bir misli artırılarak hükmolunur ve bu son halde üç aya kadar 
meslek ve sanatın tatili cezası da ilâve edilir.» 

B — Olayla ilgili bulunan Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanun 
la değişik 568. maddesi de aşağıdadır: 

«Madde 568 — Herkim, yukarıdaki maddede beyan olunan kabaha
te iştirak etmeksizin umumî veya umuma açık mahalde kumar oynarsa 
bir aya kadar ^hafif hapis ve 50 liradan 100 liraya kadar hafif paır cezası 
ile cezalandıriliır. Tekerrürü halinde ceza on günden iki aya kadar hafif 
hapis ve 100 liradan 200 liraya kadar hafif para* cezasıdır.» 

C — Dayanılan Anayasa kuralı : 
Anayasaya aykırılık iddiasını desteklemek üzere ileri sürülen Ana

yasanm 12. maddesi aşağıda yazılı olduğu gibidir: 
«Madde 12 — Merkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, 

din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 
Hiçbir 'kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 

IV — İLK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. -maddesi uyarınca 24/6/1975 

gününde Muhittin Taylan, Kâni Vrana, İhsan Ecemiş, Ahmet Akar, Halit 
Zarbun, Ziya önel, Abdullah Üner, Ahmet Koçak, Sekip Çopuroğlu, Mu
hittin Gürün, Lûtfi ÖmerbaŞ, Ahmet Salih Cebi, Şevket Müftügil, Adil 
Esmer ve Nihat O. Akçakayalıoğlu'nun katılmalarıyla yapılan ilk incele
me toplantısında; dosyanın eksiği bulunmadığı anlaşıldığından İşin esa
sının incelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

V —ESASIN İNCELENMESİ 
itirazın esasına ilişkin rapor, mahkeme kararının gerekçesi iptali 

istenen yasa ile Anayasa kuralı, bunlarla ilgili gerekçeler ve öteki yasa
ma belgeleri okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

A — Kumarın suç sayılması için yasada öngörülen koşullar: 
Kumar oynatan veya oynatmak için yer gösterenlere ilişkin hüküm

ler Türk Ceza Kanununun 567. maddesinde, kumar oynayanlara ilişkin 
hükümler de 568. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeler, kumar oy
namak için yer göstermek veya kumar oynamak eylemlerinin suç sayıl
ması için bu eylemlerin «umuma mahsus» veya «umuma açık» yerlerde 
işlenmiş olması koşullarını öngörmektedir. 

Sözü geçen maddelerdeki «umuma mahsus» deyimi ile; pazar ve pa
nayırlar, kahvehaneler, lokantalar, sinemalar, istasyonlar gibi herkesin 
kayıtsız ve şartsız girebileceği benzeri yerler; «umuma açık yerler» de
yimi ile de özel toplantılara özgü olsa bile kumar araç ve gereçlerinin 
kullanılması için ücret alınan yerlerle oyun oynamak mutad olan yerler 
ve giriş ücreti verilmese bile oyun oynamak isteyen herkesin girebileceği 
yerler ifade edilmiştir. 

Kumar oynamak veya oynatmanın suç sayılması için aranan «umu
ma mahsus» veya «umuma açık» yerler koşullan yalnız Türk Ceza Ka
nununun anılan maddelerinde değil, öteki yasaların, kumarla ilgili hü
kümlerinde, örneğin Polis vazife ve selâhiyet Kanununun 8. maddesinin 
A bendi ile 1702 sayılı Rulet, Tilet, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve ma
kineleri hakkındaki Kanunda da yer almış bulunmaktadır. Demek olu-
yorki; Yasa koyucu; ancak «umuma mahsus» veya «umuma açık» yerler
de oynanan kumarın, kamu düzenini bozduğunu düşünerek suç sayılma
sını kabul etmiştir. 

özel hayatın ve konutun korunması çağdaş, demokratik yönetim-
lerde başlıca temel hak ve özgürlüklerden sayılmaktadır. Mem'eketimiz-
de de özel havatın korunması ve konut dokunulmazlığı Anayasaca güven
ce altına alınmıştır. 

Bundan başka; Türkiye'nin de katıldığı İnsan Haklan Evrensel Bet-
yannameslnin 12. maddesinde, «Hiçkimse özel hayatı, ailesi, meskeni ve
ya yazışması hususlarında keyfi tartışmalara, şeref ve şöhretine karşı 
tecavüzlere maruz kalamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı 
kanun ile korunmaya hakkı vardır.» denilmek suretiyle özel hayatın do
kunulmazlığı evrensel bir kural haline de getirilmiştir. 

özel nitelikteki yerlerde ve konutlarda oynanan oyunların da ceza 
yasası kapsamı içine alınması halinde, bu gibi yerlerin dokunulmazlığı
nın sık sık tehlikeye düşmesi olasılığını gözönünde bulunduran çağdaş 
demokratik ülkelerin ceza yasalarında «umuma mahsus» veya «umuma 
açık» yerler koşullarına özellikle yer verildiği görülmektedir. 

B — Ahlâk kurallarının ceza hukuku ile ilişkisi sorunu : 
Kumarın ahlâk kurallarına uygun düşmediği kabul edilse bile, her 

ahlâk kuralına ters düşen hareketin ceza hukuku alanı içine alınması ola
nağı da yoktur. Bu sorun hukukçular ve sosyologlarca uzun inceleme ve 
tartışma konusu yapılmış ve bu sonuca varılmıştır. 

Ahlâk kuralları alam, hukuk ve özellikle ceza hukuku al arımdan da
ha geniştir. Çağdaş ceza yasaları, yalnız toplumun düzenini, huzurunu ve 
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güvenliğini bozucu nitelikteki ahlâka aykırı davranışları kendi alanı içi
ne almakla yetinmiş, kesin bir zorunluk olmadıkça bu nitelikte olmayan 
ahlâk kurallarına aykırı davranışlara karışmayı kişilerin özgürlükleri ve 
dokunulmazlıkları bakımından zararlı ve hatta tehlikeli görmüşlerdir 
Buna bir örnek vermek gerekirse Türk Ceza Hukukuna göre, bir kişinin, 
başkasının malına veya başka bir varlığına saldırmayı düşünmesi, bunu 
zihninde kararlaştırması ahlâka aykırı kötü bir hareket olmakla birlikte 
girişim evresine geçmedikçe ceza konusu kabul edilmemiştir. Buna kar
şılık, ahlâk anlayışına aykırı düşmeyen kimi eylemler de - kamu düzenini 
ve güvenliğini ilgilendirmesi dolayısiyle - bir ihtiyat tedbiri olarak ceza 
yaptırımına bağlı tutulmuştur. Bu tür eylemler her ne kadar doğrudan 
doğruya kişilere bir zarar vermeyebilirse de bir tehlike doğurabileceği 
düşüncesiyle ceza hukukunun konusu içine alınmıştır. Örneğin kabahat 
suçlarında olduğu gibi. 

Çağdaş ceza yasalarının hazırlanmasında manevî değerlere üstün 
yer verilmekle birlikte özellikle : 

1 — Yalnız hukukun zorunlu kıldığı eylemlerin suç sayılması, 
2 — Cezanın, suçun ağırlık ve niteliğine uygun ölçüde saptanması, 
3 — Adalet kavramı ile bağdaşmayanın, âdil ve doğru olarak ka

bulünden sakınılması, 
4 — Ahlâkın iyi saymadığı her eylemin her halde ceza yasası kapsa

mına alınmasından kaçınılması, 
Gibi ilkeler gözönünde tutulmaktadır. Bu nedenledir k i toplumun 

hoş karşılamadığı, ahlâka uygun görmediği kimi davranışlara ceza yasa
larında yer verilmemiştir. Böyle olmasaydı, yani ahlâka uygun görülme
yen bütün davranışlar suç sayılarak ceza yaptırımına bağlı tutulmuş 
olsaydı, insanlarda ve toplumda ahlâk bilinci değersiz hale gelir, insan
lar toplum içinde hemen hemen yaşayamaz duruma düşerlerdi. Genel
likle yasaların dışında kalan alanlarda kötü davranışları önleyici İyi bir 
kuvvetin bulunmasına önem ve değer verilmiştir. Bu kuvvetin de ahlâk 
kuralları olduğu kuşkusuzdur. 

Bütün bu düşüncelerden hareket eden çağdaş ceza yasaları ahlâk 
kurallariyle pek bağdaşmayan ve kötü bir alışkanlıktan ibaret olan ku
mar oynamayı her ne suretlş olursa olsun, nerede oynanırsa oynansın 
her halde cezalandrmayı değü yukarıda da işaret edildiği gibi, ancak ka
mu düzenini bozucu ve halkın rahatım kaçıncı bir nitelik taşıdığı haller
de ceza alam içine almayı öngörmüşler ve bu amaçla da bu suçu «umu
ma mahsus» veya «umuma açık» yer koşullarına bağlı tutmuşlardır. 

C — Anayasada öngörülen eşitlik i lkesi: 
Anayasanın 12. maddesinde; 
«Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mez

hep ayınmı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 
Hiçbir kişiye, aüeye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» deml-

mektedir. 
Görülüyorki bu maddede eylemli eşitlik değü hukuksal eşitlik söz 

konusu edilmektedir. Bu maddeye göre yurttaşlar yasa karşısında dille
rine, ırklarına, cinsiyetlerine, siyasî düşüncelerine, felsefî inançlarına, 
dinlerine ve mezheplerine göre değişik işlem görmeyeceklerdir. Bunlann 
dışında ancak niteliklerde benzerlik ve yasaların getirdiği kurallara 
uyarlık oranında eşitlik söz konusu olacaktır. Türk Ceza Kanununun 
567. ve 568. maddelerinde yazılı suçlan işleyenler kim olursa olsun her
kes hakkında dil, ırk, cinsiyet, felsefî inanç, din ve mezhep ve siyasî dü
şüncesi ne olursa olsun bir ayırım yapılmaksızın uygulanacaktır. Böyle 
olunca itiraz konusu yasa kuralında Anayasanın 12. maddesindeki eşit
lik ilkesine aykın bir durunvsöz konusu olamaz. 

Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü, Türk Ceza Kanununun 567. 
maddesindeki «umuma açık yerlerde» deyimi Anayasa ilkelerine aykm 
olmadığından itirazm reddine karar verilmelidir. 

Abdullah Üner ve Ahmet H . Boyacıoğlu ek gerekçe yazma hakların; 
saklı tutmuşlardır. 

VI — SONUÇ: 
Türk Ceza Kanununun 567. maddesindeki «umuma açık yerlerde» 

deyiminin Anayasa'nm 12. maddesine aykın bulunmadığına ve itirazm bu 
nedenle reddine; 

21.10/1975 gününde oybirliği üe karar verildi. 
Başkan Üye Üye Üye 

Kûni Vrana İhsan Ecemiş Ahmet Akar Halit Zarbun 
Üye Üye Üye Üye 

Ziya Önel Abdullah Üner Ahmet Koçak Sekip Çopuroğlu 
Üye Üye Üye Üye 

Lütfi Ömerbaş Hasan Gürsel Ahmet Salih Cebi Şevket Müftügil 
Üye Üye Üye 

Adil Esmer Nihat O.  Akçakayaltoğlu Ahmet H. Boyacıoğlu 

E K GEREKÇE 

Olaym niteliği, Yerel Mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvur
maktaki asıl amacı ve konunun her yöniyle açıklığa kavuşturulması ba
kımlarından aşağıdaki gerekçenin de bu kararın gerekçesine eklenme
sini gerekli görmekteyim; 

«D — Türk Ceza Kanununun 567. maddesindeki (Umuma açık yer
lerde) deyimi kaldınlmca Mahkemenin gerekçesinde öne sürüldüğü gibi 
kulüplerde oynanan kumar oyunu yasaklanmış ve ceza yaptınmı içine 
alınmış olup olamıyacağmın da incelenmesinde yarar görülmüştür: 

Mahkemenin gerekçesinde, yalnız üyelerinin girebüecekleri (ku
lüpler) de oynanan kumarın yasaklanarak ceza yaptırımına bağlı tu
tulması gerektiği savunulmuş ve bunun için de Türk Ceza Kanununun 
567. maddesindeki (Umuma açık yerler) deyiminin iptaü için Anayasa 
Mahkemesine başvurulduğu anlaşılmıştır. 

1 Yukarıda da belirtildiği gibi, Türk Ceza Kanununun 567. ve 568. 
maddelerinde ancak, (umuma mahsus) ye (umuma açık) yerlerde oy
nanan kumar oyunu suç sayılarak cezalandınlmıştır. (Umuma açık 
yerler) den ne anlaşıldığı bu yasanın 570. maddesinde aşağıdaki şekilde 
açıklanmıştır: 

a - Hususî içtimalara mahsus olsa bile kumar âlet ve edevatının 
kullanılması için ücret alman yerler, 

b - Oyun oynamak mutat olan yerler, 

c - Duhuliye verilmese bile oyun oynamak isteyen herkesin gire
bileceği yerler, 

Umuma açık yerlerden sayümıştır. 
Türk Ceza Kanununun 567. maddesindeki (Umuma açık yerler) de 

yirninin kalkması halinde madde geri kalan diğer unsurlara göre ve 
yalnız (umuma mahsus) yerlerde diğer deyimle kahvehaneler, lokanta
lar, sinemalar, istasyonlar, pazaryerleri gibi yerlerde oynanan kumar 
oyunu suç olarak kalacak, yukanda niteliği açıklanan (umuma açık) 
yerlerde kumar oynanması suç olmaktan çıkacak ve böylelikle yalnız 
üyelerinin girebileceği (Kulüp) lerde oynanan kumarın suç kapsamına 
gireceği şöyle dursun tersine maddenin kapsamı büsbütün daralmış 
olacak ve mahkemenin gerekçesinde öne sürülen maksat - Yasada buna 
göre yeni bir düzenleme yapılmadıkça- gerçekleşmiş de olmıyacaktır.» 

Üye 
Abdullah Üner 

E K GEREKÇE YAZISI 
İtiraz yoluna başvuran mahkemenin Anayasa'ya aykırılık açısından 

öne sürdüğü gerekçeler incelendiğinde göze çarpan yön şudur : Sözü 
edilen mahkeme, kumarın yasaklanmasında toplum ve kişi aç;smdan 
yarar görmekte ve bu kuralın her yerde ve her zaman uygulanmasını 
başka bir deyimle kulüplerde oynanan kumarın da suç sayılması için 
Türk Ceza Kanununun 567. maddesindeki «Umuma açık yerlerde» deyi
minin bu amaca varmak için iptaline karar verilmesini istemektedir. 

Sözü edilen 567. maddenin suç unsuru olarak öngördüğü ik i terim 
üzerinde durulmasında zorunluk vardır. 

Bunlardan birincisi «umuma mahsus» yer kavramıdır. Kararda 
(((Umuma mahsus» deyimi ile; pazar ve panayırlar, kahvehaneler, lo
kantalar, sinemalar, istasyonlar gibi herkesin kayıtsız ve şartsız girebi
leceği benzeri yerler) olarak tanımlanmıştır. 

İkinci kavram ise «umuma açık yerler» dir. Kararda, (özel top
lantılara özgü olsa bile kumar araç ve gereçlerinin kullanılması için üc
ret alman yerlerle oyun oynamak mutad olan yerler ve giriş ücreti ve
rilmese bile oyun oynamak isteyen herkesin girebileceği yerler ifade 
edilmiştir) denilerek bu kavram açıklanmaktadır. 

İtiraz yoluna başvuran mahkeme, umuma açık deyiminin iptalini 
istiyerek işi Anayasa Mahkemesine getirirken kendi gerekçesine ters 
düşmektedir. Şöyleki umuma açık yerler deyimi maddeden kalktığında 
kumar yönünden suç unsurları daralacak bu gün suç teşkil eden kimi 
eylemler suç olma niteliğini yitirecektir. Oysa mahallî mahkeme fcu-
mann genişletilmesini değil tam tersine bütünüyle suç olması görüşün
dedir. B u durumda mahkemenin bu sonucu düşünmesi halinde itiraz yo
luna başvurma olasılığı bulunduğunu da gözönünde tutmak gerekir. 

Karardaki çoğunluk gerekçesini benimsemekle birlikte yukarıda 
açıkladığım gerekçeye de kararda yer verilmesi düşünce ve kanısın
dayım. 

Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu 
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Esas Sayısı: 1975/201 
Karar Sayısı: 1975/215 
Karar günü: 18/12/1975 
İtiraz yoluna başvuran mahkeme : Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi 
İtirazın konusu: 1803 sayılı Af Yasasının 13, maddesinin ikinci 

fıkrasının iptali istemidir. 

I. O L A Y : Yabancı menşeli bazı ilâç, ev, giyim Ve süs eşyasını 
Gümrük Yasalarına aykırı olarak yurda sokmak suretiyle toplu kaçak
çılık suçundan sanık kişiler hakkında 1918 sayılı Yasanın 27/2; ve 58/1. 
maddeleri uyarınca açılan kamu davasının görülmesi sırasında ele ge
çirilen eşyalar bakımından 1803 sayılı Af Yasasının 13. maddesinin ikin
ci fıkrasının uygulanması gerektiğini, oysa bu maddenin Anayasanın 
92. maddesinin beşinci fıkrası ile saptanan yöntemlere uyulmadan ya
salaştığını öne süren Mahkeme, bu kuralm iptali için Anayasanın deği
şik 151. ve 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. maddeleri gereğince 
Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. 

II. İTİRAZIN GEREKÇESİ: 
İtirazın gerekçesi özeti: 
1803 sayılı Af Yasasının 13. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasanın 

92. maddesinin beşinci fıkrasındaki biçim kuralına aykırı olarak yasa
laştığı ileri sürülmüştür. 

III. YASA METİNLERİ: 
1 — İtiraz konusu Yasa kural ı : 
15/5/1974 günlü, 1803 sayılı Yasanın 13. maddesinin ikinci fıkrası 

şöyledir: 
«Madde^ 13 
Ancak yukanki fıkra dışmda kalan eşya, ithalde alman gümrük ve 

diğer vergi ve resimler ile ardiye ücreti ve sair masrafların ödenmesi 
halinde sahiplerine verilir.» 

2 — Dayanılan Anayasa kuralı : 
Anayasa'nın 92. maddesinin beşinci fıkrası şöyledir: 
«Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosundan gelen metni benimse

mezse her ik i Meclisin ilgili komisyonlarından \seçilecek eşit sayıdaki 
üyelerden bir Karma Komisyon kurulur. Bu komisyonun hazırladığı 
metin Millet Meclisine sunulur. Millet Meclisi, Karma Komisyonca veya 
Cumhuriyet Senatosunca veya daha önce kendisince hazırlanmış olan 
metinlerden birini olduğu gibi kabul etmek zorundadır. Cumhuriyet 
Senatosunda üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilmiş madde 
değişikliklerinde, Millet Meclisinin kendi ilk metnini benimsemesi için 
üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Bu halde açık oya 
başvurulur.» 

rV. İLK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi, İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca yapılan ilk 

inceleme toplantısında aşağıdaki sorunlar ürerinde durmuştur : 
1 — Anayasa Mahkemesinin itirazı incelemeye görevli ve yetkili 

plup olmadığı sorunu: 
Suç ve cezaların affı hakkındaki yasama belgelerinin Anayasa'ya 

uygunluk denetimine bağlı olduğu, Anayasa Mahkemesince verilen ve 
21/1/1975 günlü, 15125 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 28/11/1974 
günlü ve 1974/34-50 sayılı kararda gerekçeleriyle belirtilmiştir. 

Şu duruma göre bu işe bakmanın Anayasa Mahkemesinin görevi 
içinde bulunduğu açıktır. 

Halit Zarbun bu görüşe katılmamıştır. 
2 — Mahkemenin itiraz yoluna başvurmaya yetkili olup olmadığı 

sorunu: 
Anayasa'nın değişik 151. maddesine göre bir davaya bakmakta olan 

mahkeme o davanın çözümünde uygulayacağı kanun hükmü hakkında 
Anayasa'ya aykırılık itirazında bulunabilir. Bunun dışında kalan hü
kümleri itiraza konu yapmağa yetkili değildir. Anayasa Mahkemesi de 
itirazları 151. maddede yer alan bu sınırlama içinde inceleyebilir. 44 
sayılı Kanunun 28. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, inceleme
sini bu koşulların belirlediği sınırlar dışına taşıramaz. 

Olay bölümünde açıklandığı ve mahkeme kararında belirlendiği^ 
gibi, yakalanan eşyanın gümrük işlemleri yapılmadan kaçak olarak 
yurda sokulmuş olması nedeniyle sanıklar 1918 sayılı Yasanın 27. mad
desinin 2. fıkrası uyarınca yargılanmaktadırlar. 

\ 15/5/1974 günlü, 1803 sayılı Af Yasasının 13. maddesinin birinci 
fıkrası «Bu kanun hükümleri bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile 
ait bulunmasa dahi kanunen veya dış ticaret rejimi hakkındaki karar
lara göre kullanılması, yapılması, taşmması, bulundurulması, satılması 
ve yurda sokulması suç teşkil eden veya inhisara tabi olan eşyanın 

müsaderesine engel değildir» kuralını koymaktadır. 
Bu madde içinde yer alan «Yurda sokulması suç teşkil eden. . . 

eşyanın müsaderesine engel değüdir.» biçimindeki kural, Anayasa Mah-
kemesi'nin 3/4/1975 günlü Esas : 1975/6, Karar : 1975/64 ve 10/6/1975 
günlü, Esas 1975/131, Karar 1975/152 sayılı kararlan ile iptal edilmiş
tir (Resmî Gazete, gün: 4/6/1975, Sayı: 15255 ve 4/10/1975, Sayı: 15376). 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 sayılı Kanunun 1. Maddesi : 
«A) Herhangi bir maddeyi1 veya eşyayı gümrük muamelesine tabi 

olmaksızın Türkiye'ye ithal veya Türkiye'ye ithale teşebbüs etmek; 
B) Türkiye'ye ithal veya Türkiye'den ihracı memnu olan herhangi 

bir madde veya eşyayı ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs eylemek,» 
Eylemlerini kaçakçılık olarak nitelendirmiştir. 
Bu hükümlere göre, ithal kotalarında yer alsa bile bir malın güm

rük işlemlerini yaptırmaksızm Türkiye'ye sokulması kaçakçılık suçunu 
oluşturur. Bu durum suc konusu eşyaya (Kanunen yurda sokulması suç 
teşkil eden eşya) niteliğini verir. Böyle olunca, mahkemenin davada Af 
Yasasının 13. maddesinin birinci fıkrasında yer alan «yurda sokulması 
suç,teşkil eden eşya» ya ilişkin hükmü uygulaması zorunlu olur. Bu hü
küm ise, yukarıda açıklandığı üzere Anayasa Mahkemesince iptal edil
miştir. 1 1 

Gümrük işlemleri yaptırılmaksızm kaçak olarak yurda sokulan ve 
1918 sayılı Yasanın yukarıda açıklanan hükmü uyarınca suç konusu olan 
eşya hakkında, itiraz yoluna başvuran mahkemenin, 1803 sayılı Af Ya
sasının 13. maddesinin ikinci fıkrası hükmünü uygulayabileceği kabul 
edilemez. Çünkü ikinci fıkra hükmü, birinci fıkrada yazılı suç konusu 
eşya dışında kalan mallan kapsamına almaktadır. 

Yukandaki açıklamalara göre, 1803 sayılı Yasanın 13. maddesinir. 
itiraz konusu ikinci fıkrasının eldeki davada uygulama alanı bulunma
dığından, Mahkemenin bu fıkra hakkında Anayasa Mahkemesine baş
vurma yetkisi yoktur. Bu nedenle anılan fıkraya yönelen itirazm, Mah
kemenin yetkisizliği yönünden reddine karar verilmelidir. 

Abdullah Üner, Lütfi Ömerbaş, Ahmet Salan Cebi, Nihat O. Akça-
kayalıoğlu bu görüşe katılmamışlardır. 

V . SONUÇ: 
15/5/1974 günlü, 1803 sayılı Kanunun W. maddesinin itiraz konusu 

İkinci fıkrası davada uygulanacak hüküm olmadığından itirazın, Mah
kemenin yetkisizliği nedeniyle reddine Abdullah Üner, Lütfi ömerbaş, 
Ahmet Salih Cebi ve Nihat O. Akçakayalıoğlu'nun kârşıoylanyla ve oy
çokluğuyla, 

18/12/1975 gününde karar verildi. 

Başkan 
Kâni Vrana 

Başkanvekili' 
Şevket Müftügil 

Üye 
İhsan Ecemiş 

Üye 
Ahmet Akar 

Üye Üye Üye Üye 
Halit Zarbun Ziya Önel Abdullah  Üner Ahmet Koçak 

Üye Üye Üye Üye 
Sekip Çopuroğlu Muhittin Gürün Lûtfi  ömerbaş Hasan Gürsel 

Üye Üye Üye 
Ahmet Salih Cebi Nihat O.  Akçakayalıoğlu Ahmet H. Boyacıoğlu 

KARŞIOY YAZISI 
21/1/1975 günlü ve 15125 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mah

kememizin 28/11/1974 günlü, 1974/34-50 sayılı kararma ilişkin karşıoy 
yazımda açıkladığım görev ve yetkiye ilişkin gerekçelerle, çoğunluğun 
bu kararma da katılmıyorum. 

Üye 
Halit Zarbun 

KARŞIOY YAZISI 
Sanıklarda yakalanan tepsi, kadm çizmesi, çaydanlık, tabak, ten

cere ve boncuk gibi eşya gümrük resmine tabi olup 1803 sayılı Af Ka
nununun 13. maddesinin birinci fıkrasındaki kanunen veya dış ticaret 
rejimi hakkındaki kararlara göre kullamlniası, yapılması, taşınması, 
bulundurulması, satılması ve yurda sokulması yasak ve suç teşkil eden 
eşyadan bulunmadığından sözü edilen 13. maddenin ikinci fıkrasına göre 
ithalde alman gümrük ve diğer vergi ve resimlerle ardiye ücreti vesair 
masrafların ödenmesi halinde sahiplerine verilmesi ve davada bu ikinci 
fıkra hükmünün uygulanması gerekmektedir. Böyle olunca mahkeme
nin bu fıkra hakkında Anayasa Mahkemesine başvurma yetkisi vardır 
ve esasm incelenmesi gerekir. 

Üye 
Abdullah Üner 

KARŞIOY YAZISI 
Sanıklar hakkında Ağır Ceza Mahkemesine açılan kamu davası, 

1918 sayılı Yasanın, 27/2, 58. maddelerine dayandırılmıştır. Sanıkların 
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suç konusu eşyayı, gümrük işlemlerim yaptırmadan yurda soktukları 
ileri sürülmüştür. Bu eşyanın, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 
sayılı Yasanın 1. maddesinin B bendinde belirtilen ve yurda sokulması 
kesinlikle (Gümrük işlemleri yaptırılsa bile) yasaklanmış olan eşya ni
teliğinde bulundukları iddia edilmiş değildir. Bu nedenlerle ve Anayasa 
Maıhkemesinin aynı konuya ilişkin 25/9/1975 günlü ve 1975/163-186 sa
yılı kararma bağlı karşıoy yazısında belirttiğim gerekçelerle Ağır Ceza 
Mahkemesi, 1803 sayılı Af Yasasının 13. maddesinin birinci fıkrasını 
değil, ikinci fıkrasını uygulamak durumundadır ve Anayasa Mahkeme
sine başvurmaya yetkilidir. 

Üye 
Lütfi Ömerbaş 

KARŞIOY YAZISI 
1 — Yerel Mahkeme sanıklar hakkında 1803 sayılı Kanunun 13. 

maddesinin 2. fıkrasının uygulanacak hüküm olduğunu kabul ederek, 
bu fıkranın Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle iptali için Anayasa Mahke
mesine başvurmuştur. ( 

Uygulanacak kanun hükmünü saptamak mahkemeye aittir. Uygu
lamanın kanuna uygun olup olmadığını denetlemekte Yargıtay'a ait olup 
Anayasa Mahkemesinin yetkisi dışındadır. 

2 — Diğer taraftan, çoğunluğun olayda uygulanması gerektiğin
den söz ettiği 1803 sayılı Af Yasasının 13. maddesinin birinci fıkrasında 
aynen «bu kanun hükümleri, bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait 
bulunmasa dahi kanunen veya dış ticaret rejimi hakkındaki kararlera 
göre kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması, satılması ve 
yurda sokulması suç teşkil eden veya inhisara tabi olan eşyanın mü
saderesine engel değildir.» yazılıdır. Bu fıkra hükmünün uygulanabil
mesi için o eşyaların kanun veya dış ticaret rejimi hakkındaki karar
lara göre kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması, satılması 
ve yurda sokulması suç teşkil eden veya inhisara tabi eşyadan bulun
ması gerekir. Şurada «yurda sokulması suç teşkil eden» sözcüklerinden 
maksat gümrük kaçakçılığı suçu değildir. Gümrüğü ödenmek suretiyle 
dahi yurda sokulamayacak eşyadır. 2. fıkradaki «ancak yukarıdaki fıkra 
hükmü dışında kalan eşya, ithalde alınan gümrük ve diğer resimler ile 
ardiye ücreti ve sair masrafların ödenmesi halinde sahiplerine verilir.» 
hükmü de bu görüşümüzü desteklemektedir. Zira, gümrüğe tabi olan 
eşyayı gümrüksüz yurda sokmakta suçtur. Bu suçun birinci fıkradaki 
«yurda sokulması suç teşkil eden» eşyanın yurda sokulması suretinde 
kabul edilmesi halinde 2. fıkra hükmünün uygulama olanağı kalmaz. 
Nitekim 1918 sayılı Kanunun 1. maddesinin 1. bendinde gümrük kaçak
çılığından, 2. bendinde memnu eşya kaçakçılığından bahsedilmiştir. 
Dava konusu eşyanın memnu eşyadan olmadığı kabul edilmesine göre 
olayda 1803 sayılı Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası hükmü değü 2. 
fıkrası hükmünün uygulanması gerekir. 

SONUÇ: Yukanda açıklanan gerekçelerle itiraz konusunu teşkil 
eden 13. maddenin 2. fıkrası olayda uygulanacak hükümdür. Bu itibarla 
işin incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi lazımgelirken itiraz 
konusu hükmün olayda uygulanacak hüküm olmadığından bahisle iti
razm reddedilmesi hakkındaki çoğunluk görüşüne karşıyım. 

Üye 
Ahmet Salih Cebi 

KARŞIOY YAZISI 
Uygulamayı izleyecek ve denetleyecek mercüerle. Ceza Mahkemesi 

arasında bir uyuşmazlık çıkmış değildir. 
Bu durumda, olayın değerlendirilmesinde yanılgıya düşüldüğü, or

tada (tartışma götürmez biçimde) duran bir «gerçek» olmadıkça uygu
lama görüş ve düşünüşüne Anayasa Mahkemesi, kanşmamahdır. 

Üye 
Nihat O. Akçakayahoğlu 

Esas Sayısı: 1975/19T 
Karar Sayısı: 1975/213 
Karar günü : 9/12/1975 
İtiraz yoluna başvuran Mahkeme Adana Devlet Güvenlik Mahke

mesi. v 

itirazm konusu: 15/5/1974 günlü, 1803 sayılı «Cumhuriyetin 50. Yılı 
Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun» un 2. maddesi
nin (A) bendinin Türk Ceza Kanununun 168. maddesi yönünden iptaU is
temidir. 

I — O L A Y : 
Hükümlüler vekilince Adana Devlet Güvenlik Mahkemesine verilen 

dilekçede; 1803 sayılı Kanunun 2. maddesinin (A) bendinin Türk Ceza 
Kanununun 168. maddesi açısından iptali için dosyanın Anayasa Mahke
mesine gönderilmesi istenmiştir. 

Cumhuriyet Savcısı bu istemlerin reddi gerekeceğini ileri sürmüş, 
Mahkeme ise infaz evresinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
402/1., 405. maddelerine göre çözülmesi gereken bir uyuşmazlığın bulun
duğu sonucuna varmakla birlikte, hükümlüler avukatının Anayasa'ya ay
kırılık istemini de ciddî görerek itiraz konusu kuralm iptali için Ana-
yasa'nın değişik 151. ve 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. madde
leri uyarmca Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermiştir. 

II — İTİRAZDA BULUNAN MAHKEMENİN GEREKÇESİ : 
Mahkeme gerekçeli kararmda özetle: 1773 sayılı «Devlet Güvenlik 

Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun» un 9. 
maddesi uyarmca Türk Ceza Kanununun 168. maddesine giren suçlara 
bakmağa ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402/1. ve 405. mad
delerine göre de ortaya çıkan uyuşmazlığı çözmeye görevli ve yetkili ol
duğunu; 1803 sayılı Kanunun kimi hükümleri Anayasa'nın 92. maddesin
deki biçim kurallarına aykın görülerek Anayasa Mahkemesince iptal edil
miş ve böylece Yasa'nın tümünde biçim eksil iğinin varlığı kesinlik ka
zanmış olduğundan, aynı Kanunun 2. maddesinin (A) bendini de Türk 
Ceza Kanununun 168. maddesiyle sınırlı olarak, bu nedenlerle biçim" 
yönünden iptali gerektiği kanısına vardığım; belirtmiştir. 

III — İLK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyannca\yaptığı i lk 

inceleme toplantısında aşağıdaki sorunlar üzerinde durulmuştur: 
1 — Mahkemenin elinde bakılmakta olan bir davanın bulunup bu

lunmadığı sorunu: 
Anayasamın değişik 151. ve 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. 

maddelerine göre bir Mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi 
için öngörülen koşullardan birisi, bakılmakta olan bir davanın bulunma
sıdır. Bir davanın varlığının kabul edilebilmesi için de onun, kanunlara 
uygun biç'mde açılmış olması ve ilgili mahkemenin görevi içine girmiş 
bulunması gerekir. 

İtiraz yoluna başvuran Mahkemenin elinde bakılmakta olan bir da
vanın var olup olmadığının saptanabilmesi için, infaz evresinde hüküm
lülerin Cumhuriyet Savcısma ve mahkemeye başvurmalannm içeriği ve 
uyuşmazlığın niteliği üzerinde durulmalıdır. 

Silahlı cemiyet ve çete teşkil etmek suçlarından yargılanarak Ada
na 6. Kolordu Sıkıyönetim Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 146/1. 
maddesi delaletiyle, 168. maddesine göre 15 er yıl ağır hapis cezasına 
mahkûm edilmiş ve bu cezaları kesinleşmiş olan üç hükümlünün vekil
lerince Adana Devlet Güvenlik Mahkemesine verilen 16/7/1975 günlü di
lekçede, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlan gözönüne alınarak mü
vekkillerinin 12 yıllık ceza indiriminden yararlandınlmalan istenilmiş, 
ancak Cumhuriyet Savcısı bu istemin reddi gerekeceği görüşünde bulun
muştur. 

Böylece, hükümlüler ile Cumhuriyet Savcısı arasında cezanın kıs
men veya tamamen infazı lâzımgelmeyeceği konusunda Ceza Muhakeme-
len Usulü Kanununun 402/1. maddesine göre yeni bir uyuşmazlık çıkmış 
ve 405. maddesi uyarmca da bu uyuşmazlık konusu hakkmda ilgili mah
kemece bir karar verilmesi gerekmiştir. 

Mahkeme ise, infaz evresinde Cumhuriyet Savcısı ile hükümlüler 
arasmda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. maddesi kapsamına 
giren bir uyuşmazlık doğduğu ve aynı Kanunun 405. ve 1773 sayılı Ka
nunun 9. maddeleri gereğince de bu uyuşmazlığı çözmeye kendisini gö
revli ve yetkili gördüğü için elinde bakılmakta olan bir davanın bulun
duğu sonucuna vararak Anayasa'nın 92. maddesinin beşinci fıkrasına göre, 
1803 sayılı Kanunun 2. maddesinin (A) bendinin Türk Ceza Kanununun 
168. maddesi açısından iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. 

Uyuşmazlık, çözüme bağlanmak üzere, görevli bir mahkeme önüne 
kanuna uygun biçimde getirilmiş ve mahkemece çözülmesi gerekmiş ol
duğuna göre, bu uyuşmazlığı bir dava olarak nitelemek ve böylece mah
kemenin elinde bakılmakta olan bir davanın varlığını kabul etmek gere
kir. 

Kâni Vrana, Ahmet Akar, Abdullah Üner, Sekip Çopuroğlu, Hasan 
Gürsel, Nihat O. Akçakayahoğlu ve Ahmet H . Boyacıoğlu bu görüşe ka
tılmamışlardır. 

2 — Anayasa Mahkemesinin itirazı incelemeye görevU ve yetkili 
olup olmadığı sorunu : ( 

Suç ve cezaların affmı öngören yasaların da Anayasa'ya uygunluk 
denetimine bağlı olup olmayacağı sorunu üzerinde durulmuş, öteki ka-
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nunlarda olduğu gibi bunların, da anayasal denetimden geçirilmesi ge
rektiği sonucuna varılmıştır. Konuya ilişkin ayrıntılı gerekçeler Anayasa 
Mahkemesinin 28/11/1974 günlü, Esas 1974/34, Karar; 1974/50 sayılı kara
rında tümüyle açıklanmış bulunduğundan burada yinelenmesine gerek 
görülmemiştir. (Resmi Gazete, gün: 21/1/1975, sayı: 15125). 

Şu duruma göre, itiraz yoluyla gelen bu işe bakmanın Anayasa Mah
kemesinin görevi içinde bulunduğu açıktır. Bu görüşe Halit Zarbım ka
tılmamıştır. 

3 — 1803 sayılı Af Kanununun 2. maddesinin (A) bendinin davada 
uygulanacak hüküm olup olmadığı sorunu: ' 1 

Anayasa'nın değişik 151. ve 44 sayılı Kanunun 27. maddelerinde ön
görülen koşullardan ötekisi de, itiraz konusu yapılan hükmün, Mahke
menin bakmakta olduğu davada uygulayacağı hüküm olmasıdır. 

Mahkemenin önüne getirilen işte itiraz konusu kuralı uygulama ola
nağı yoktur. Çünki, hükmün kesinleşmesinden sonra ve infaz evresinde 
Anayasa Mahkemesince 1803 sayılı Kanunun 5. maddesinin (A) bendinin 
iptal edilmesi üzerine, hükümlüler Adana İnfaz Savcılığına başvurarak 
12 yıllık ceza indiriminden yararlandırılmalarını istemişlerdir. Cumhuri
yet Savcılığınca cezanın infazında teceddüde düşülerek Mahkemeye baş
vurulmuştur. 6. Kolordu Sıkıyönetim Mahkemesince verilen 17/7/1974 
günlü ve 1973/68-69 sayılı tavzih kararında özetle; Türk Ceza Kanununun 
146. maddesindeki suçun işlenmesi maksadıyla silahlı cemiyet ve çete 
kurulduğundan, hükümlüler hakkında uygulanan asıl cezalandırma mad
desinin 168. madde olduğu, bu nedenle hükümlülerin 1803 sayılı Kanu
nun 5. maddesinin (A) bendinde yer alan 146. madde ile ilgileri bulun
madığı ve ancak 2. maddenin (A) bendi uyarmca 5 yıllık ceza indirimin
den yararlandırılmış oldukları açıklanmıştır. Sıkıyönetim Mahkemesinin 
bu karan, hükümlülerin temyiz etmeleri üzerine Askeri Yargıtay 2. Dai
resinin 22/8/1974 günlü ve 1974/731-725 sayılı karan ile onanarak kesin 
hüküm haline gelmiştir. Bu durumda, Mahkemece artık Türk Ceza Ka
nununun 168. maddesi açısından, yeniden 1803 sayılı Kanunun 2. madde
sinin (A) bendinin uygulanması suretiyle uyuşmazlığın çözülmesi olanağı 
kalmamıştır. Dava, ancak kesinleşmiş olan kararla bağlı olarak bu ka
rardaki esaslara göre çözülebilir. Böylece, itiraza konu edilen bendin 
«dava sebebiyle uygulanacak kanun hükmü» niteliği de ortadan kalkmış
tır. I 

Bu nedenle, 1803 sayılı Kanunun 2. maddesinin (A) bendi davada 
uygulanacak hüküm olmadığından itirazın, Mahkemenin yetkisizliği yö
nünden reddi gerekir. Şevket Müftügil, İhsan Ecemış, Halit Zarlbun, Ziya 
önel, Lûtfi Ömerbaş ve Ahmet Salih Cebi bu görüşe katılmamışlardır. 

IV — SONUÇ: 
1 — Mahkemenin elinde bakılmakta olan bir davanın bulunduğuna 

Kâni Vrana, Ahmet Akar, Abdullan Üner, Sekip Çopuroğlu Hasan Gür
sel, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H . Boyacıoğlu'nun karşı oylarıyla 
ve oyçokluğu ile; 

2 — İşin incelenmesinin Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkisi 
içinde bulunduğuna Halit Zarbun'un karşı oyuyla ve/oyçokluğuyla; 

3 — 1803 sayılı Af Yasasının 2tA maddesi, davada uygulanacak hü
küm olmadığından itirazın, Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine 
Şevket Müftügil, ihsan Ecemiş, Halit Zarbun, Ziya Önel, Lûtfi Ömerbaş 
ve Ahmet Salih Çebl'nin karşıoylanyla ve oyçokluğuyla; 

9/12/1975 gününde karar verildi. 

[Başkan 
Kâni Vrana 

Başkanvekili 
Şevket Müftügil 

Üye 
İhsan Ecemiş 

Üye 
Ahmet Akar 

, Üye 
Ahmet Koçak 

Üye Üye üye 
Halit Zarbun Ziya Önel Abdullah Üner 

Üye ÜyJ Üye Üye 
Sekip Çopuroğlu Muhittin Gürün Lûtfi Ömerbaş Hasan Gürsel 

Üye Üye üye 
Ahmet Salih Cebi Nihat O. Akçakayalıoğlu Ahmet H , Boyacıoğlu 

KARŞIOY YAZISI 

I. İtiraz 1 yoluna başvuran Mahkemenin itiraz yazışma bağladığı 
belgelere göre olay aşağıda açıklandığı gibidir. 

1 — Dosyada isimleri geçen sanıklar, Türk Ceza Kanununun 146. 
maddesinde yazılı cürmü işlemek maksadiyle silahlı cemiyet ve çete teş
ki l etmek suçundan aynı Yasanın 168. maddesi uyarınca Adana 6. Kolordu 
Sıkıyönetim Askerî Mahkemesince yargılanmışlar ve haklarında tesis olu
nan hükümlülük karan kesinleşerek infaza başlanmıştır. 

2 — 1803 sayılı Af Yasasmın 5/A maddesinin, Anayasa Mahkeme
sinin 2/7/1974 günlü, 19/31 sayılı kararı ile iptali üzerine, hükümlüler, 
5. maddenin (A) bendinde geçen 146. maddenin, iptal kararı sonucunda 

aynı Yasanın 1. maddesi kapsamına girmiş" olduğunu belirterek kendile
rinin de 12 yıllık aftan yararlandırılmalarını istemişler, infaz savcılığı da 
başvurmayı yerinde görerek bu konuda bir karar verilmesini Sıkıyöne
tim Askerî Mahkemesinden talep etmiştir. s 

3 — Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi 17/7/1974 gününde konuyu in
celemiş, Türk Ceza Kanununun 146. ve 168. maddelerindeki suçlarm bir
birinden ayrı ve müstakil suçlar olduğunu belirterek iddiayı reddetmiş 
ve 168. madde 1803 sayılı Yasanın 2. maddesinin (A) bendinde yer aldı
ğından Af Yasasmm bu maddesi uyarınca mahkûmiyet müddetlerinden 
beşer yılın tenziliyle gerj kalan cezanın çektirilmesine karar vermiş ve 
bu karar dahi Askerî Yargıtay 2. Dairesinin 22/8/1974 günlü, 1974/731-725 
sayılı kararıyle onanmıştır. 

4 — Bu defa hükümlüler vekili 16/7/1975/günlü dilekçe ile 1803 sa
yılı Yasanın 2. maddesinin (A) bendinin Anayasa'ya aykırılığını öne sü
rerek Adana Devlet Güvenlik Mahkemesine Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 402 ve 405. maddeleri uyarmca başvurmuş, Cumhuriyet Sav
cılığı mahkemece yapılacak bir görev olmadığından talebin reddine ka
rar verilmesini istemiştir. ı 

II. Bi r mahkemenin itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvura
bilmesi için Anayasanın değişik 151. ve 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Kanu
nun 27. maddeleri uyarmca o mahkemenin elinde yolunca açılmış, gö
revine giren ve bakmakta olduğu bir davanın var olması ve ayrıca iti
raza konu yapılan hükümlerin de o davada uygulanma yeri bulunması 
koşullarının gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. maddesi uyarmca, ce
zanın yerine getirilmesi sırasında, bir mahkûmiyet hükmünün yorumlan
masında veya tayin olunan cezanın hesabında tereddüt edilmesi yahut 
cezanın kısfyıen veya tamamen yerine getirilmesi gerekmediğinin ileri 
sürülmesi hallerinde mahkemeden bir karar alınması öngörülmüştür. Y i 
ne aynı Kanunun 405. maddesinde cezanın yerine getirilmesi sırasında 
yukarıda sözü edilen 402. madde gereğince verilecek kararların başvurma 
yeri olarak mahkeme gösterilmiş ve yalnız, anılan kararlarm mahkeme
ce duruşma yapılmaksızın verilmesi yolu benimsenmiştir. 

Öğretide genel olarak ve uygulamalarda da çoğu kez benimsendiği 
, üzere, genel anlamda her dava, yasalarda gösterilen ve orada çözülme
si gereken bir uyuşmazlıktan oluşmaktadır. Uyuşmazlık yargı yerince çö
zülmüş ise, Anayasa'ya uygunluk denetimi yönünden mahkemenin elinde \ 
bakılmakta olan bir davanın varlığından artık söz edilemez. Bu bakım
dan, hükümlü hakkmda kesin mahkûmiyjet kararı ile sonuçlanmış bu
lunan asıl ceza davasmı, mahkemenin bakmakta olduğu bir dava olarak 
nitelendirmeye olanak yoktur. 

Diğer yandan hükümlünün 12 yıllık aftan yararlandınlması yolun
daki istemi üzerine oluşan uyuşmazjık Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 402. maddesi uyarınca Mahkemeye intikal ettirilmiş ve Mahkeme 
bu isteği reddederek 1803 sayılı Yasanın 2. maddesinin (A) bendini uy
gulamak suretiyle hükümlülük müddetinden beşer yılın mdirilmesine ve 
geri kalan cezanın çektirilmesine karar vermiştir. Hükümlü vekilleri, 
Sıkıyönetim Askerî Mahkemesince uygulanan 1803 sayılı Yasanın 2. mad
desinin (A) bendi hakkında, Adana Devlet Güvenlik Mahkemesine baş
vurarak Anayasa'ya aykınlığını öne sürmüşler ve Cumhuriyet Savcılığı 
yukandaki konulara değinerek ve mahkemece yapılacak bir görev olma
dığını da belirterek talebin reddini istemiştir. 

Şu durumda Cumhuriyet Savcılığı ile hükümlü arasında cezanın ye
rine getirilmesi gerekip gerekmiyeçeği konusunda oluşmuş bir uyuşmaz
lığın var olduğu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. maddesi 
uyarınca başvurulan mahkemenin elinde usulünce açılmış, bakılmakta 
olan yeni bir davanm bulunduğu söylenemez. 

Durum böyle olduğu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. 
maddesi uyarmca oluşmuş bir uyuşmazlık söz konusu olmadığı halde, 
hükümlü vekilinin başvurmasını dava sayan çokluk görüşüne karşıyız. \ 

Başkan , Üye Üye Üye 
Kâni Vrana Sekip Çopuroğlu Hasan Gürsel Ahmet H . Boyacıoğlu 

KARŞIOY YAZISI 
1) Kanaatımızca olayda kesin hükmün «muhkem kaziye» varlığıa-

dan sözedilemez. Hükümlülerin redle sonuçlanan ilk müracaatlanndaki 
istekleri, 1803 sayılı Af Yasasının 5/A maddesinin Anayasa Mahkemesine» 
iptal edilmesi sonucu bu maddede yazılı T. C. K . nun 146. maddesindeki 
suçun 12 senelik indirime tabi olduğu, cezalandırıldıkları T. C. K. nun 
168. maddesinin dayanağının sözü edilen 146. madde olması nedeniyle 
kendilerininde 12 senelik indirimden yararlanmaları lâzım geldiği nede
nine dayanmaktadır. Daha açık bir anlatımla 1803 sayılı Kanunun 5/A 
maddesinin iptal edilmesi nedeniyle aynı Kanunun 1. maddesi hükmünden 
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yararlandırılmalarını istemişlerdir. İtiraz konusu ise 1803 sayılı Kanunun 
başka bir maddesinin, 2/A maddesinin iptaline ilişkindir. Bu itibarla dava 
sebepleri ve son istek birbirinden tamamen ayrıdır. Dava sebebi ve son 
isteğin ayrılığı halinde ise kesin hükümden söz edilemez. İsteğin yeni bir 
dava olarak ele alınması gerekir. 

2 — Af Kanunundan yararlanma isteği bu yönden bir zamanla da 
sınırlandırılmış değildir. Bu itibarla hükümlülerin evvelce yararlanmak 
istedikleri Af Kanunu hükmünün haklarında uygulanma olanağı olmadı
ğının bükme bağlanmış olması, Af Kanununun diğer hükümlerinden ya-
rarlanmalannr; önleyici bir sebep değildir. Hükümlülerin, lehlerine 
sonuç verecek bir hükümden yararlanmalarını - olayımızda Af Kanunu
nun 1. maddesinden yararlanmalarını - önleyen kanunun başka bir hük
münün Anayasaya aykırı olduğundan bahisle iptalini istemelerini yasak
layan bir kural yoktur. Aksi görüş Af Kanununun niteliği ve adalet ilke
leriyle bağdaşmaz. 

3 — Öte yandan, hükümlüler haklarında evvelce verilmiş olan mah
keme ilâmının tadil ve tebdilini istemiş değildirler. Sonradan lehlerine 
çıkan bir kanun hükmünden yararlanmalarına engel saydıkları ve Anaya-
sa'ya aykırı buldukları Af Kanunurun başka bir maddesinin iptalini is
temektedirler. Hükümlülerin bu kanunun iptali hakkında daha evvel Ana
yasa Mahkemesine başvurmaları olmadığı gibi bu yolda verilmiş bir ka
rarda bulunmadığı cihetle Sıkıyönetim Mahkemesinin vermiş olduğu ka
rarın bu olayda kesin hüküm sayılması mümkün değildir. Hükümlülerin 
Sıkıyönetim Mahkemesindeki istekleri bir kanun hükmünün uygulanma
sına ilişkin olduğu haide Mahkememizden istenilen kanun maddesinin ip
talidir. Bir davada kesin hükümden bahsedilebilmesi için son istekte ay
niyat olması gerekir. Bu itibarla da davamızda kesin hükmür? varlığmdan 
sözedilemez. 

4 — Nitekim, T. C. K . nun 168. maddesi ile mahkûm olan ve hak
kındaki hüküm kesinleşmiş bulunan herhangi bir kimsenin cezasının in
fazının her safhasında, ceza gördükleri T. C. K . nün 168. maddesini kap
sayan 1803 sayılı Af Yasasının dava konusu 2/A maddesinin iptalini iste
mek hakkı bulunduğu kuşkusuzdur. Bidayette Af Kanunundan yararlan
dırılmamış olmaları buna engel teşkil etmez. 

5 — Diğer taraftan kesin hükmün varlığı halinde mahkemenin ya
pacağı iş bunu saptamaktan ibaret olup yeni bir inceleme yapmasına ola
nak yoktur. Bu itibarla kesin hükmün kabulü halinde dava o noktada 
sonuçlanmış olacağından artık mahkemenin elinde bakmakta olduğu bir 
davanın varlığmdan sözedilemez. Çoğunluk ise davanın varlığını kabul et
miş olmasına karşın kesin hüküm nedeniyle itirazın reddine karar ver
miştir. Biz bunun bir çelişki olduğu sanısındayız. 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle olayda kesin hüküm olma
dığı ve 1803 sayılı Af Yasasınm 2/A maddesinin uygulanacak hüküm ol
duğu ve bu itibarla işin esasının incelenmesi gerektiği düşüncesiyle ço
ğunluk kararma karşıyız. 

Üye Üye Üye Üye Üye 
İhsan Ecemiş Halit Zarbun Ziya önel Lûtfi Ömerbaş Ahmet Salih Cebi 

KAEŞIOY YAZISI 

«Dava, açılması, gelişmesi ve sonuçlanması» yargılama yöntemleri 
yasalarmda belirli biçimlere ve açık kurallara bağlanmış ve delâlet et
tiği anlam ve kavram bu kurallarla nitelendirilmiş bir hukukî girişimdir. 
Anayasa'nın değişik 151. maddesinde sözü geçen «bakılmakta olan dava» 
deyimi ile de ancak bu nitelikte bir hukukî girişimin kast olunduğundan 
kuşku edilemez." 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. ve 405. maddeleri kural
larının aynı yasanın ceza davalarını düzenleyen kuralları ile karşılaştırıl
ması sonucunda açıkça görülür ki bu iki maddeye konu olan başvurma 
ve incelemelerin ceza davalarına benzeyen veya onlarla tedahül eden bir 
yanı yoktur. Bu durumda Adana Devlet Güvenlik Mahkemesine Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 402. ve 405. maddeleri uyarınca intikal eden 
iş ister ilgililer ile Cumhuriyet Savcısı arasındaki anlaşmazlığın çözümü 
için gelmiş, ister ilgililerin doğrudan doğruya mahkemeye başvurmaları 
biçiminde oluşmuş bulunsun bunun Anayasa'nın değişik 151. maddesinin 
uygulanması yönünden bir dava sayılması düşünülemez. 

Adana Devlet Güvenlik Mahkemesinin elinde bakılmakta olan bir 
dava bulunmadığından ve şu nedenle de Anayasa'nın Mahkemelerin, ya
saların Anayana'ya uygunluk denetiminden geçirilmesini isteyebilmeleri 
için öngördüğü koşullardan «bakılmakta olan bir davanın bulunması» ko
şulu gerçekleşmemiş olduğundan itirazın bu gerekçe ile red edilmesi ge
rekirken 9/12/1975 günlü, 195/197-213 sayılı Anayasa Mahkemesi hükmünde 
yazılı olduğu üzere karar verilmesine karşıyım. 

Üye 
Ahmet Akar' 

KARŞIOY YAZISI 
Bu olayda sanıklar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'smı cebren tağ

yir, tebdil ve ilga etmek için silâhlı cemiyet ve çete kurduklarından do
layı T. C. K. nun 146. maddesinin birinci fıkrası delaletiyle 168. maddesine 
göre 15'er yıl ağır hapis cezalarıyla cezalandırılmalarına karar verilip hü
küm Askerî Yargıtay'ca onanmak suretiyle kesinleşmiş ve cezalarının 
çektirilmesine başlanmıştır. 

1803 sayılı Af Kanununun yürürlüğe girmesi üzerine hükümdüler, in
fazın sürdürüldüğü Niğde Cumhuriyet Savcılığına başvurarak 12" yıllık 
aftan yararlanmaları gerektiğim öne sürmüşler, Savcılıkça bu istek red
dedilmiştir. Bundan sonra hükümlüler Adana Devlet Güvenlik Mahkeme1-
sine başvurmuşlar ve bu Mahkemece de, C. M . U. K. nun 402. maddesine 
göre yapılan incelemede, 1803 sayılı Af Kanununun 2. maddesinin (A) 
bendinin T. C. K. nun 168. maddesi yönünden Anayasa'ya aykırı olduğu 
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmiştir. 

Sanıklar hakkında açılmış olan kamu davası, Mahkemece verilen ve 
Askeri Yargıtay'ca onanmak suretiyle kesinleşmiş olan hükümle sona er
miş, bundan sonra infaz evresi başlamıştır. Oysa Anayasa'nın 151. ve 44 
sayılı Kanunun 27. maddelerine göre, bir mahkemenin bir kanun hük
münü, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesine gön
derebilmesi için gerekli şartlardan birisi de elinde bakmakta olduğu bir 
(dava) nm var olmasıdır. Bu hükümlerdeki (dâva) kavramının, Yargı
lama Usulü Kanunlarındaki kurallar dairesinde mahkemelerde açılan ve 
yine o kurallara göre görülmesine başlanmış olan (dâva) nm kastedildiği 
kuşkusuzdur. Mahkemelerce verilen hükümlerin kesinleşmesinden ve böy
lece dâva münasebeti hukuken sona erdikten sonra C. M . U. K. nun"402. 
maddesine göre yapılan başvurmaların ve cezanın infazı sırasında mey
dana gelen her uyuşmazlığın bu nitelikte bir (dâva) olarak kabulü dava 
tekniğine ve hukuk kurallarına uygun düşmemektedir. 

Yukarıda yazılı nedenle, (Mahkemenin elinde bakmakta olduğu bir 
dava bulunduğu) yolundaki görüşe katılmıyorum. 

Üye 
Abdullah Üner 

KARŞIOY YAZISI 
Anayasa'nın 151. ve 44 sayılı Kanunun 27. maddeleri ilk fıkraları ile 

itiraz yoluna, ancak «bir davaya bakmakta olan» mahkemenin başvura
bileceği buyruğunun, itiraz edilen kuralm «o dava sebebiyle!» uygulanacak 
olmasını öngören öteki hükümle birlikte incelenmesinden çıkan sonuç; 

İtirazcı mahkemenin elindeki davanın «bakılabilecek nitelikte» bu
lunmasıdır. 

Olayda, 1803 sayılı Kanunun yargı yolu ile kesinleştirilmiş bir uygu
laması, yeniden ele alınmak istenmektedir. Bu ise olanaksızdır. 

Açıklanan durumda, itirazcı mahkeme el indşT bakılabilecek bir dava 
olmadığı için, itirazın, sonraki inceleme yapılmadan reddi gerekirdi. 

Üye , 
'Nihat O. Akçakayalıoğlu 

Esas Sayısı: 1976/5 
Karar Sayısı: 1976/7 
Karar günü: 5/2/1976 
İtiraz yoluna başvuran Mahkeme: Siverek Ağır Ceza Mahkemesi. 
İtirazın konusu : 15/5/1974 günlü, 1803 sayılı «Cumhuriyetin 50 nci 

Yıh Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun» un 7. mad
desinin A bendinin iptali istemidir. 

I. OLAY : 
Taammüden adam öldürmeye azmettirmek suçundan sanık kişi hak

kında Siverek Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 24/2/1975 günlü, 
1975/75 sayılı hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 4/8/1975 günlü, 
1975/1355-2829 sayılı ilâmı ile bozuimuş, mahkeme bozma ilâmına uyul
masına karar vererek duruşmayı sürdürmüştür. Sanık vekili ( 3/11/1975 
günlü dilekçeyle 1803 sayılı Af Yasasınm 7. maddesinin A bendinin Ana
yasa'nın 12. maddesine aykırı olduğunu ileri sürmüş, Cumhuriyet Savcısı 
bu görüşe katılmamış, Anayasa'ya aykırılık savının ciddî olduğu kanısına 
varan mahkeme sözü geçen kuralm iptali için Anayasa'nın değişik 151. ve 
22/4/1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 27. maddeleri uyanrtca Anayasa Mah
kemesine başvurulmasına 29/12/1975 gününde oyçokluğu ile karar ver
miştir. 

II. İTİRAZIN GEREKÇESİNİN ÖZETİ : 
Sanık vekili, 1803 sayılı Af Yasasının 7. maddesinin A bendindeki 

kuralm, Anayasanın 12. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu i l e 
ri sürmüştür. 

III. YASA METİNLERİ : 
1 — İtiraz konusu kural: 
15/5/1974 günlü, 1803 sayılı «Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle 

Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun» un 7. maddesinin itiraz ko
nusu A bendi şöyledir: 
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«Madde 7. — A) Bu Kanundan yararlanıp, ölüm cezaları 30 yıl 
ağır hapse ve müebbet ağır hapis cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin 
şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçirecekleri, 1/3 süre, çevrilen bu ce
zaları üzerinden; muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş 
olup da, bu kanundan yararlananların şartlı salıverilmelerinde ise, dı
şarda geçirecekleri 1/3 süre, af ile yapılacak indirimden önceki esas ceza 
miktarı üzerinden yapılır. Şartlı salıverilmede; 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkındaki Kanunun değişik 19 ncu maddesinin birinci fıkrasında belir
tilen iyi hallilik ile, ikinci fıkrasında öngörülen şartlar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önceki süre için aranmaz.» 

2 — Dayanılan Anayasa kural ı : 
Anayasaya aykırılık itirazına dayanak olarak ileri sürülen Anayasa

nın 12. maddesi şöyledir: 

«III. Eşitlik. 
Madde 12 — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, 

din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 
Hiç toir kişiye, aileye, zümreye veya smıfa imtiyaz tanınamaz.» 

IV. İLK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi, İçtüzüğünün, 15. maddesi uyarmca yapılan ilk 

inceleme toplantısında, aşağıdaki sorun üzerinde durmuştur. 

Anayasanın 151. ve 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 27. maddele
rine göre; yöntemince açılmış ye görevine giren bir davaya bakmakta 
olan mahkeme, ancak o davada uygulanma yeri bulunan kuralların iptali 
istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. 

1803 sayılı Af Yasasının 7. maddesinin iptali istenen A bendi, bu ya
sadan yararlanıp ölüm cezaları 30 yıl ağır hapse ve müebbet ağır hapis 
cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenler ile muvakkat hürriyeti bağlayıcı ce

falara mahkûm edilmiş olanların şartlı salıverilmelerinde dışarıda geçi
recekleri 1/3 sürenin ne yolda hesaplanacağını kurala bağlamıştır. Bu ku
ralın, mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma yeri olup ol
madığım saptamak için, cezanın infazı kavramı ve 647 sayılı (Cezaların 
İnfazı Hakkında Kanun), birlikte incelenmesi gerekir. Adı geçen Yasanm 
1712 sayılı Yasa ile değişik 19. maddesinde şartlı salıverilme, hükümlülük 
süresinin belli bir kısmını çekmiş olmak koşuluna bağlanmıştır. Kuralda 
bu koşul öngörüldüğüne göre, şartlı salıverilmenin uygulanabilmesi) için 
önce ortada ceza mahkumiyetini öngören bir kesin hüküm bulunmalı 
ve rju kesin hüküm gereğince infaz başlamış olmalıdır. Esasen Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 395. maddesi de «mahkûmiyet hükümleri 
katileşmedikçe icra olunamaz» kuralı ile infazın başlaması için kesin 
hükmü gerekli görmüştür. Af Yasasından yararlananların şartlı salıveril
melerinde dışarıda geçirilecek sürelerin ne yolda hesaplanacağını düzenle
miş olması nedeniyle itiraz konusu kural da, yalnız cezanın infaz evresi 
ile ilgilidir ve bu kurala göre, dışarıda geçirilecek sürenin hesaplanması. 

ceza mahkûmiyetini belirleyen kesin hükmün varlığı ile mümkün olabi
lecektir. Oysa, olay bölümünde de açıklandığı üzere, sanık hakkındaki 
asıl ceza davası sonuçlanmamış olduğundan ortada, sanığın mahkûmiye
tine ilişkin bir kesin hüküm mevcut değildir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle itiraz konusu kuralm mahkemenin 
bakmakta olduğu ceza davasında uygulanma yeri bulunmadığından, baş
vurmanın mahkemenin yetkisizliği^yönünden reddine karar verilmelidir. 
Nihat O. Akçakayalıoğlu sadece uygulanacak hüldim olmaması nedeniyle 
itirazın reddi gerekeceği görüşünde bulunmuştur. 

Öte yandan 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Yasa'nm 27. maddesinde ön
görülen, mahkemeyi Anayasa'ya aykırılık iddiasmm ciddi olduğu kanısına 
götüren görüşünü açıklayan gerekçeli kararın kâğıtlar arasmda bulun
maması bir eksiklik ise de, yukarıda açıklanan duruma göre bu yön üze
rinde durulmasına gerek görülmemiştir. 

V . SONUÇ: 
İptali istenen 15/5/1974 günlü, 1803 sayılı Af Kanununun 7. madde

sinin (A) bendinin davada uygulanacak hüküm olmadığı anlaşıldığından, 
başvurmanın, Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine, Nihat O. Akça-
kayalıoğlu'nun sadece uygulanacak hüküm olmaması nedenine dayanıla
rak istemin reddi gerektiği yolundaki görüşü ile ve sonuçta oybirliğiyle, 

5/2/1976 gününde karar verildi. 

Başkan 
Kâni Vrana 

Üye 
Ziya Önel 

Üye 
Muhittin Gürün 

Üye 

Başkanvekili 
Şevket Müftügil 

Üyç 
Ahmet Koçak 

Üye 
Lûtfi Ömerbaş 

Üye 

Uye 
Ahmet Akar 

Üye 
Sekip Çopuroğlu 

Üye 
Hasan Gürsel 

Uye 
Halit Zarbun 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Üye 
Ahmet Salih Cebi 

Üye 
Adil Esmer Nihat O. Akçakayalıoğlu Ahmet H . Boyacıoğlu 

KARŞIOY YAZISI 

Anayasal denetimi sağlamak üzere Anayasa Mahkemesine «başvur
maya yetkili» olanlar, Anayasanın 149. ve 151. maddelerinde gösterilen
lerdir. Aynı maddelerde ve bunlara dayanan 44 sayılı Kanunun Dördüncü 
Kısım Birinci Bölüm maddelerinde yer alan öteki öğeler, başvurma yet
kisinin «kullanılması koşullan» dır. , 

İptalini istediği yasal kural'ın bakmakta olduğu davada uygulana
cak nitelikte olmayışı, itirazcı mahkemenin başvurma yetMsinin yoklu
ğunu değil, var olan bu yetkisini kullanamıyacağını gösterir. 

- Üye 
Nihat O. Akçakayalıoğlu 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayıs ı : 7/11610 

ilişik «Tiftik Destekleme Alımları Hakkında Karar»ın yürürlüğe 
konulması; Ticaret Bakanlığının 8/4/1976 tarihli ve 19-322.898.70/2640 
sayılı yazısı üzçrine, 2834 sayılı Kanunun 17nci maddesinin (c) fıkra
sına, 12/3/1964 tarihli ve 440 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine ve 
18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (Hl /h ) 
fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 8/4/1976 tarihinde, kararlaştırıl
mıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Devlet Bakamı 
Barbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. FEYZlOĞLU 
Başbakan 

S- DEMlREL 
Devlet Bakanı 

Başbaıkıan Yardımcısı 
A. TÜRKEŞ 

Devlet Bakanı 
M. K. ERKOVAN 

Millî Saranına Bakanı 
F. MELEN 

Malive Bakanı 
Doç. Dr. Y. ERGENEKON 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N . ERBAKAN 

Devlet Balkanı 
S- ÖZTÜRK 

Devltet Bakanı 
G. KARACA ı 

içişleri Bakanı 
O- ASİLTÜRK 

Millî Eği'üim Bakanı 
A- N- ERDEM 

Devlet Bakanı V . 
F. A D A K 

Adalet Bakanı V . 
O. ASİLTÜRK 

Dışişleri Bakanı 
/. S. ÇAĞLAYANGlL 

Bayındırlık Bakanı 
F. ADAK 

Ticaret Bakanı 
H. BAŞOL 

ı 
Gıda - Tar- ve Hay- Bakanı V-

A. T. PAKSU 

Sağ. ve Sos- Y. Babanı 
Dr. K. DEMİR 
Ulaştırma Bakanı 

N. MENTEŞE 

Sanayi ve Tek. Bakam V . En. ve Tab. Kay. Bakanı 
Prof. D r . ' N . E R B A K A N S. KILIÇ 

İmar ve Islkân Bakam 
N. OK 

Genç ve Spor Bakanı V . 
G. K A R A C A 

Köyişleri Bakanı 
V. POYRAZ 

Kültür Bakanı 
R. DANIŞMAN 

Güm. ve Tekel Bakacı 
O. ÖZTRAK 

Çalışına Bakam 
A. T. PAKSU 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L- TOKOĞLU 
Orman Bakanı 
T. KAPANLİ 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. ABLUM 

Tiftik Destekleme Alımları Hakkında Karar 
1 — 1976 ürünü tiftik fiatlarının belirli bir seviyede tutulmasını 

teminen; 
a) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ortak 

olan ve olmayan üreticiden, 2834 sayılı Kanunun 17. maddesinin (c) 
fıkrası, 

b) Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketi üreticiden, 440 sa
yılı Kanunun 24. maddesinin" 4. fıkrası, uyarmca tiftik alımında bulun
makla görevlendirilmişlerdir. 

c) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifi bulunmayan böl
gelerde alımlar 1581 sayılı Kânunun 3. maddesinin I l l / h fıkrasına da
yanılarak Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla yürütülebilir. 

Karar Sayısı: 7/11610 Ticaret Bakamı 

fİTırİA - T a r . ve HÍW. Bak/ı,n.r V , 
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Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu alımlarda takip edeceği yol 
ile alım esasları ve sair hususlar Ticaret Bakanlığı tarafından tesbit 
edilir. 

2 — a) Tiftik İhracatının Murakabesine Dair Nizamnamede be
lirtilen randımanda birinci kalite tiftiğin her kilosunun alım fiyatı, 

Tiftiğin Cinsi Kg. /TL. 

80.00 
73.00 
70.00 
64.00 
72.00 
73.00 
63.00 
59.00 
44.00 

Oğlak 
İnce 
iyi 
Sıra 
Konyadağ 
Kastamonu 
Konyaova 
Çengelli 
Tali Tiftikler 

olarak tesbit edilmiştir. 

Tiftik İhracatının Murakabesine dair Nizamname'de belirtilen 
birinci kaliteler dışmda kalan tiftikler için ödenecek fiat, bu baz fiata 
göre Desteklemede görev alan kuruluşlarca tesbit olunur ve Ticaret 
Bakanlığının Onay'ını müteakip tatbik edilir. 

b) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği alımlarda; 
— Sermaye borcu olap ortaklarından % 2 oranında sermaye ke

sintisi, 
— Ortak olmayan üreticiye ödemede hizmet karşılığı, fíat istik

rarını sağlama ya da yatırımlarda kullanılmak üzere alım bedelinin 
4 ü oranında kesinti, 

— Ortak üreticilerin kooperatiflere verdikleri yüken ve rekolte 
beyannamelerinde belirtilen miktarın % 10 a kadar fazlasını teslim 
etmeleri halinde bu ürünlere ortak içi, bu miktarın üzerindeki ürün
lere ortak dışı kesinti oranını, uygular. 

c) Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketi ödemelerinde hiz
met karşılığı, fiat istikrarını sağlama ya da yatırımlarda kullanılmak 
üzere alım bedelinin % 4 ü oranında kesinti yapar. 

3 — Destekleme ile görevli yukarıda adı geçen ik i kuruluşa tif
tik alımı ve işlenmesi için kullandırılma esasları Ticaret Bakanlığınca 
tesbit edilmek kaydiyle T. C. Ziraat Bankasınca toplam olarak 
220.000.000,— lira reeskontabl kredi sağlanır. Bu miktarın % 15 i ka
darı işletme kredisi olarak kullanılabilir. 

4 — Her ik i destekleme organına yapılacak alımlar nedeniyle 
' alımdan satışa kadar yapacakları masraflardan başka, işletme kredisin

den ödenmek üzere, alım bedeli üzerinden % 3 komisyon tahakkuk 
ettirilir. 

Ayrı bir fonda toplanacak olan komisyonlardan Tiftik ve Yapağı 
Tanm Satış Kooperatifleri Birliğinin payı Ticaret Bakanlığının, Türkiye 
Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketinin payı ise Maliye Bakanlığının uy
gun görüşü alınmak suretiyle yatırımlarda kullanılır. 

5 — İç piyasa tiftik fiatlan destekleme alım fiatlannm üzerine 
çıktığı takdirde destekleme alımlan ile görevlendirilmiş kuruluşlar, 
kâr ive zarar kendilerine ait olmak üzere, Ticaret Bakanlığı görüşleri 

( al ınmak kaydiyle, 3. maddede belirtilen kredileri kullanmak suretiyle 
destekleme alım fiatlan üzerindeki fiatlarla da ortak ve ortak olma
yan üreticiden ve borsa ile serbest piyasadan alımlarda bulunabilirler. 

Bu şekilde yapılacak alımlarda bir zarar hasıl olduğu, takdirde, 
destekleme organlarının yükleneceği zarar, destekleme alım fiatı ile 

~hakiki alım fiatı arasındaki fark için hesaplanacak zarar olup, bu 
Kararnamade tesbit edilen destekleme alım fiatlarma kadarki zarar
lar 8. madde hükmüne tabidir. 

Destekleme alımları süresince Tiftik ve Yapağı Tanm Satış 
Kooperatifleri Birliğinin 2834 sayılı Kanunun 17. maddesinin (a) ve 
(b) fıkralanna göro alımlarda bulunmaaı Ticaret Bakanlığının müaaa-
desine bağlıdır. 

6 — Üreticiden hizmet karşılığı fiyat ienkranmı sağlama ya da 
^yatırımlarda kullanılmak üzere kesilen H 4 oranındaki farklar tutan 
ayn bir fonda toplanır. 

Fonda toplanan miktar Ticaret Bakanlığınca tesbit edilecek 
esaslar içerisinde fiyat istikrarını sağlamada ya da Tanm Satış Koope
ratifleri ve Birliklerinin yatırımlarında kullanılır. 

7 — Dünya serbest piyasa tiftik fiyatları, destekleme yoluyla 
alınmış malların o tarihteki maliyetinin altına düştüğü takdirde: 

a) Bu düşük fiatlar üzerinden gerek dogrudam dogrufa, g e r e k s e 
t iccar tarafından bu tiftiklerin ihracına, 

b) Destekleme alım organlarının ellerinde bulunan tiftiklerin iç 
piyasaya satışına, izin vermeye Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

8 — Bu Kararname gereğince alımlardan satışa kadar olan des
teklemeyle ilgili her türlü giderler ayn bir hesapta toplanır. 

Bu kararın uygulamasında zarar edildiğinde, bu zarar erteti yıl 
Devlet Bütçesine konacak ödenekten karşılanır. 

Kâr edildiğinde bu kârın ortak içi işlemlere karşılık olan mikta-
nnm ne şekilde kulanılacağı Ticaret Bakanlığınca tesbit olunur. 

Ortak dışı işlemlere karşılık olan miktan ise, yat ınmlarda kulla
nılmak üzere ayn bir fonda toplanır ve 4. maddede telirtilen esaslar 
içerisinde kullanılır. 

9 — Her iki destekleme kuruluşu, tiftiğin devlet adına alımı, 
değerlendirilmesi ve pazarlanması hususlarında işbirliği yaparlar. 

10 — Bu Karan Ticaret ve Maliye Bakanlıklan yürütür. 

Karar Sayısı: 7/1U86 

Açık bulunan Kocaeli Valiliğine Mülkiye Müfettişi M . Vecdi Gönül'-c 
ün atanması; İçişleri Bakanlığının 9/2/1976 tarihli ve 731 -1992 sayılı ya
zısı üzerine, 5442 sayılı Kanunun 6 nci maddesine göre, Bakanlar Kuru
lunca 27/2/1976 tarihinde kararlaştınlmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı Devirt Bakamı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

S. DEMİREL Prof. Dr- N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZlOĞLU 

Devlet Bakanı 
Barbakan Yardımcısı Devle* Bakanı Devlet Bakanı 

A. TÜRKEŞ S. ÖZTÜRK H. AKSAY 

Devlet Batan ı Devlet Balkanı (Adalet Bakamı 
M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜOĞLU 

Millî Savunma Bakam içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
F. MELEN O. ASİLTÜRK /. S. ÇAĞLAYANG1L 

Maliye Bakanı Mil l î Eğitıiım Bakanı Bayındırlık Baıkanı 

Doç- Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK 

Ticaret Bakanı Sağ- ve Sos. Y . Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 

H. BASOL Dr. K. DEMlR 0. ÖZTRAK 

Grda - Tar. ve Hav- Bakanı Ulaştırma Balkanı Çalışma Bakanı 

Prof. K. ÖZAL N- MENTEŞE A. T. PAKSU 

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

İmar ve İskân Bakanı Kavisleri Bakanı Orman Bakanı 

N. OK V- POYRAZ T. KAPANLİ 

Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı 

A. S- EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM 

Karar Sayısı: 7/1U87 

Açık bulunan Ordu Valiliğine Mülkiye Baş Müfettişi M . Zeki De-
mirkan'ın atanması; İçişleri Bakanlığının 22/1/1976 tarihli ve 731 - 39 sa
yılı yazısı üzerine, 5442 sayılı Kanunun 6 nci maddesine göre, Bakanlar 
Kurulunca 27/2/1976 tarihinde kararlaştırümıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. FEYZlOĞLU 

Devlet Bakanı 
H. AKSAY 

Adalet Bakanı 
/. MÜFTVOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

/. S. ÇAĞLAYANG1L 

Bayındırlık Bakanı 
F. ADAK 

Batbakaa 
S. DEMİREL 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

A- TÜRKEŞ 

Devlet Bakanı 
M. K. ERKOVAN 

M0U Savunma Bakaaf 
F. MELEN 

Maliye Bakamı 
Doç- Dr. Y. ERGENEKON 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr- N. ERBAKAN 

Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Balkanı 
G. KARACA 

IcişJeri Bakanı 
O. ASİLTÜRK 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. ERDEM 
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Ticaret Bakanr 
H. BASOL 

Gıda - Tar ve Hav Bakamı 
Prof. K. ÖZAL 

Sanayi ve Tek- Bakanı 
A. DOĞRU 

imar ve takan Bakanı 
İV. OK 

ıGenç. ve SPOT Babanı 
A. $• EREK 

Sağ- ve Sos- Y. Bakanı 
Dr. K. DEMİR 

Ulaştırma Bakanı 
N. MENTEŞE 

En- ve Tab. Kay- Bakanı 
S. KILIÇ 

Köyfeleri Balkanı 
V- POYRAZ 

Kültür Bakanı 
R. DANIŞMAN 

Güm- ve Tekel Bakanı 
0. ÖZTRAK 

Çalrşma Bakanı 
A. T. PAKSU 

Turizm ve Tan- Bakanı 
L. TOKOĞLU 

CNnan Bakanı 
T. KAPANLİ 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. ABLUM 

İçişleri Bakanlığından: 

Karar Saym: 16088 

' 1 — Açık bulunan 1. Derece kadrolu Emniyet Genel Müdürlüğüne 
1. Derece kadrolu Sivil Savunma İdaresi Başkanı A. Metin Dirimtekin'in 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76. maddesine göre nak-> 
len atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakam yürütür. 
8/4/1976 

Başbakan 
S. DEMİREL 

İçişleri Bakanı 
O. ASİLTÜRK 

CUMHURBAŞKANI , 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Millî Eğitim Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 16102 
1 — Hacettepe Üniversitesi, Eskişehir Tıp Fakültesi Ortopedi Bi l im 

Dalında açık bulunan 1. derece profesör kadrosuna, Fakülte Kurulu 
tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, 
Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Ortopedi Bil im Dab Profesörü 
Dr. Mehmet Talât Göğüş'ün, 1750 sayılı Kanununun 24 üncü maddesi 
gereğince alabileceği aylıkla naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
5/4/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
S.  DEMİREL A. N. ERDEM 

1 
İmar ve iskân Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 16073 
1 — Açık bulunan 2. derece kadrolu Yapı Malzemesi Genel Mü

dürlüğü Araştırma ve Laboratuvarlar Dairesi Başkanlığına; mezkûr 
görevi vekâleten yürütmekte olan Y. Mühendis Şahin Gürün"ün, 657 
Sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) bendi gereğince terfian atan
ması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 
29/3/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S- KORUTÜRK 

Başbakan İmar ve İskân Bakam 
S.  DEMİREL N. OK 

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

Millî Eğitim Bakanlığı Mensubu Öğretmen ve Memurlara 
Mahsus Olmak Üzere Okullarda Yaz Tatillerinde Açılacak 

Dinlenme Kampları Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — Bakanlık mensubu öğretmen ve memurlann yaz ay
larında dinlenebilmeleri için valiliğin uygun göreceği okul binalannda 
dinlenme kamplan açılır. 

Hangi okul binalannda -kamp açılacağına dair valiliklerce düzen
lenecek çizelgeler en geç Mart ayı içinde Bakanlık Sağlık İşleri Genel 
Müdürlüğüne gönderilir. 

, Bu çizelgelere dayanılarak Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce bas-
tmlan broşürler Nisan ayı içinde ilgililere duyurulmak üzere valilik
lere gönderilir. 

Bu çizelgelerde kamp açılacak binanın yeri (İl ve ilçesi), binanın 
adı, mevcut yatak sayısı, varsa banyo, duş sayısı, lavabo sayısı, kamp 
yapılacak tarihler, kampın başlama tarihleri belirtilir. 

istekli çok olduğu takdirde, bir bina içinde birden fazla devreli 
kamp açılabilir. 

Madd 2 — Kampa tahsis olunacak bina mahallî idareye ait ise 
usulüne göre valilikten müsaade alınır. 

Madde 3 — Kamp için müracaat edenler müracaat tarihine göre 
sıraya alınırlar. 

Aynı tarihte müracaat edenlerden maaşı az olanlar tercih edilir. 
Eşit şar t lan taşıyanlann sıralan ad çekme ile tespit olunur. 
Madde 4 — Aşağıdaki durumda bulunanlar kampa alınmazlar. 
a) Bulaşıcı hastalığı olanlar, 
b) Kampın açıldığı mahalde görevli bulunanlar. 
Madde .5 — Kampa katılmak isteyenler ekli örneğe uygun birer 

fiş dilekçe doldurup bağlı oldukları okul idaresine tasdik ettirerek 
katılmak istedikleri kampın bağlı bulunduğu İl Millî Eğitim Müdür
lüğüne 1 Nisan - 16 Mayıs tarihleri arasında gönderirler. 

Bu tarihler dışındaki müracaat lar işleme konulmaz. 

Madde 6 — Fiş dilekçe, ilgili II Millî Eğitim Müdürünün başkan
lığında bir doktor, bir orta dereceli okul müdürü, bir ilköğretim mü
fettişi ve bir ilkokul başöğretmeninden teşekkül edecek komisyon ta
rafından incelenir. Kampa kabul edilecek olanlar tespit edilir. Sonuç 
en geç 15 Hazirana kadar müracaatçılara duyurulur. Bu duyurmada 
ilgilinin kampa katılacağı okul, kamp tarihi ve gerekli açıklamalar 
belirtilir. 

Kampa katılacakların belirtilen tarihte kamp yerinde bulunma-
lan gerekmektedir. Kampa katılmaktan vazgeçenler derhal ve süratle 
kamp müdürlüğüne durumu bildirmek mecburiyetindedirler. 

Belli tarihte kampa gelmeyenlerin yerleri başkalanna verilir. 
Madde 7 — Her okul binası bir kamp yeri sayılır. Kampı, okul 

müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya öğ
retmenin başkanlığında kampa iştirak edenlerin kendi aralanndan 
seçecekleri üç kişiden kurulacak komisyon, idare eder. Komisyon baş
kam aynı zamanda kampın müdürüdür. 

Bu komisyon kampın idaresi ile ilgili iç yönetmelik yapabilir 
Madde 8 — Kampa katılacaklann sorumluluklan: 
a) Kampa tahsis edilen binaların elektrik, su, telefon, temizlik 

ve sair masraflarım ortaklaşa ödemek, 
b) Kampa tahsis edilen yerleri iyi ve temiz kullanmak, sebep 

olduklan zarar ve ziyanı ödemek, 
c) Kampın sükun ve huzurunu bozacak fiilleri yapmamak, öğret

menlik ve memurluk haysiyetini kırıcı hareketlerde bulunmamak, 

d) Kamp yemekli ise komisyonca tespit edilecek ücreti ödemek. 
Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde komisyon yetkilidir. 

Madde 9 — Kampa katılan öğretmen ve memurlara, ikametleri 
için tahsis olunan odalann o zamanki durumları bir tutanakla tespit 
olunarak teslim edilir. Kampın bitiminde bu odalann durumlarmın 
yeni bir tutanakla tespit edilmesi şarttır. 

Madde 10 — Kampa ait müşterek masraflar kamp komisyonunca 
her ailenin nüfus sayısı gözönünde tutularak tevzi ve ilgililerden hu
susî makbuz mukabilinde tahsis olunur. İcabında komisyon karariyle 
her aileden bir miktar avans alınabilir. Bu paralara ait husus! bir 
hesap defteri tutulur ve gereği halinde yapılacak tetkiklere esas ol-



Sahife: 16 (Resmî Gazete) 9 NİSAN 1976 

m a k ü z e r e oku l m ü d ü r l ü ğ ü n c e muhafaza edil i r . K a m p ı n b i t iminde 
h e s a p l a r ı n tasfiye edilmesi ş a r t t ı r . 

Madde 11 — K a m p a tahsis edilen b i n a l a r ı n b a k ı m ı n d a ve temiz
l iğ inde oku l hademelerine kendi gö rev le r ine i l âve ten hizmet veri l i rse , 
b u n l a r ı n üc re t l e r i kamp komisyonu t a r a f ı n d a n ay r ı ca öden i r . 

Madde 12 — K a m p a k a t ı l a n l a r d a n b u Y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n e 
veya k a m p komisyonunun koyacağ ı n izamlara ayk ı r ı hareket edenler, 
komisyon k a r a r ı ile kamptan ç ıka r ı l a cak l a r ı g ib i f i i l l e r in in mahiyet
lerine g ö r e h a k l a r ı n d a k a n u n î muamele de yapı l ı r . 

Madde 13 — Millî E ğ i t i m M ü d ü r l e r i , v i l âye t l e r inde aç ı l an kamp
la r ı , bizzat veya vazifelendirecekleri y a r d ı m c ı l a r ı vas ı t a s ıy la k o n t r o l 
ederler. 

Madde 14 — Senelik i zn in i ne zaman ku l l anab i l eceğ ine daha önce
den kes inl ik le kara r verilemiyecek durumda olan B a k a n l ı k mensup
la r ı , b u Yöne tme l iğ in m ü r a c a a t şekil ve z a m a n l a r ı n a ait k a y ı t l a r ı n d a n 
muaf tu tulur lar . 

Madde 15 — M ü d ü r l e r Komisyonunun 11/3/1955 t a r ih l i ve 405.1-98 
sayı l ı k a r a r ı y l a kabul edilen «Maari f Vekâ le t i Mensubu Ö ğ r e t m e n ve 
M e m u r l a r a Mahsus Olmak Üzere Okul l a rda Y a z Tat i l ler inde Açılacak 

Dinlenme K a m p l a r ı H a k k ı n d a T a l i m a t » ile b u Yöne tme l iğe a y k ı r ı 
genelgeler ve emir le r y ü r ü r l ü k t e n ka ld ı r ı lmı ş t ı r . 

Madde 16 — 2287 sayıl ı K a n u n u n 9 uncu maddesine g ö r e haz ı r 
lanan b u Y ö n e t m e l i k y a y ı m ı tarihinde y ü r ü r l ü ğ e girer. 

Madde 17 — B u Yöne tmel iğ i Millî E ğ i t i m B a k a n ı y ü r ü t ü r . 

Y A Z K A M P L A R I N A K A T I L A C A K L A R İÇİN F İ Ş D İ L E K Ç E 

Adı ve soyad ı 

Görevi 

M a a ş ve ü c r e t i 

Kendis iy le b i r l ik t e kampa kat ı la 
c a k l a r ı n sayıs ı 

Kend i s in in ve kendisiyle beraber 
kampa k a t ı l a c a k l a r ı n bu la ş ı c ı 
has ta l ığ ı olup o lmad ığ ı 

Görev adresi 

Millî E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü n e 
İ l in iz Okulunda aç ı l acak olan kampa 

k a t ı l m a k i s t iyorum. 
Gerek l i i ş l emin y a p ı l m a s ı n ı r ica ederim. 

M ü r a c a a t ç ı n ı n 
Tasd ik o lunur . i m z a s ı 

/ / 1 9 
Adı ve soyad ı 

R e s m î m ü h ü r ve i m z a 

T E B L İ Ğ 
Sanayi ve Teknoloj i B a k a n l ı ğ ı n d a n : 

Madde 1 — İkinci maddede yazılı hak ik i ve h ü k m i şah ıs la r ın 
9/4/1976 günü saat 00.00 dan itibaren 10/4/1976 g ü n ü saat 00.00 a kadar, 
Bakanlar Kuru lunca temel mal olarak kabul ed i lmiş bulunan ç imento
y u sa tma la r ı veya evvelce s a t m ı ş olup henüz teslim etmedikleri çimen
to la r ı teslim veya herhangi b i r sebeple diğer b i r yere nakletmeleri ya
sakt ı r . 

Madde 2 — Çimento ü r e t i m i veya ticareti ile işt igal eden b ü t ü n 
hak ik i ve h ü k m i şah ı s la r l a ticaret m a k s a d ı ile nezdlerinde ç i m e n t o bU-
lunduranlar ve ç imentoyu t icari maksatla i m â l et t ikler i maddelerde kul
lanan b i lumum hakik i ve h ü k m i şah ıs la r 9/4/1976 günü saat 00.00 dan 
it ibaren ticarethane, mağaza , d ü k k â n , depo, ambar, fabrika ve imalat
hanelerinde şube komisyoncu ve acenteleri nezdinde vesair yerlerde mev-

cut ve ç imen to cinslerini, m i k t a r l a r ı m ve bu lunduk la r ı yerleri gös te ren 
beyannameleri 9/4/1976 günü saat 17.30'a kadar Sanayi ve Teknoloj i Ba
kanl ığ ına gönder i lmek üzere, bu lunduk la r ı yerin en b ü y ü k m ü l k i y e 
amirine makbuz karş ı l ığ ında vereceklerdir. 

Madde 3 — 9/4/1976 günü saat 00.00 dan evvel s a t ı lmı ş olupta he-
n ü z müş te r i l e re tesl im veya gösterdikler i yerlere sevkedilmiyerek sat ıc ı 
elinde ka lmış olan ç imento sat ıc ı t a ra f ından sevk olunmayarak verile
cek beyannamede göster i lecekt i r . 

Madde 4 — 9/4/1976 günü saat 00.00 dan evvel sa t ı lmış ve müş te r i 
lerine teslim edilmek üzere yola ç ıkar ı lmış , yan i sa t ıc ıdan ç ıkmış ve 
fakat m ü ş t e r i eline v a r m a m ı ş olan ç imen to müş t e r i ye vardığı günü taki-
beden günde saat 17.30 a kadar ç imen to m ü ş t e r i tarafından, i k i n c i mad-
dede yazılı şeki lde ayrı bir beyanname ile bildiri lecektir . 

İ L Â N L A R 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdür

lüğünden : 
menkuller ve Demirbaş la r ın aç ık lamala r ı olan aşağıda gös ter i len notlar 
b i l ançonun a l t ı na yaz ı lmamış t ı r . 

Gereki l düzel tmeler in Resmî Gazete"nin ç ıkacak i l k say ıs ında ya
y ımlanmas ın ın teminini r ica ederiz. 

I — 87.104.102,56 l iraya s igor ta l ıd ı r . 
I I — 80.449.458,66 l i rası arsalar •bedelidir. 

I I I — 71.593.119,01 l iraya s igortal ıdır . 

S ınd ı rg ı Asl iye H u k u k M a â h k e m e s i n d e n ; 

Davacı O r m a n Genel M ü d ü r l ü ğ ü t a r a f ı n d a n , dava l ı S ınd ı rg ı Yü-
reği l k ö y ü n d e n Hasan Vehb i Uysal vs. aleyhine ikame eylenen tazmi
nat davas ın ın y a p ı l m a k t a olan muhakemesinde : 

D av a l ı l a rd an Osman E r d ö n m e z i n yap ı l an zab ı t a t a h k i k a t ı n a g ö r e 
semti m e ç h u l d e b u l u n d u ğ u , adresinin b i l inmediğ i an l a ş ı lmı ş t ı r . 

Adı geçen dava l ıya i şbu i l ân ın davetiye yerine ka im olmak üze
re tebl iği d u r u ş m a s ı n ı n 12/5/1976 g ü n ü saat 10.00 mual lak b u l u n d u ğ u 
i l ân o lunur . 4447 

İşletmemizin 7, 10, 12, 13, ve 14 ncü dereceli kadrolarına 
naklen memur alınacaktır. 

İsteklilerin hâl tercümeleri ile birlikte Müdürlüğümüze 
müracaatları ilân olunur. 

Türk iye Cumhuriyet Merkez B a n k a s ı n d a n : 

S Nisan 1976 tar ih , 15553 sayıl ı Resmi Gazete'de yay ımlanan Ban
kamızın 91/12/1975 tarihinde sona eren 44 ü n c ü hesap devresi bi lanço
sunun Aktifi ' inde, Altın mevcudu (Ulus la raras ı Standartta) o lması gere
k i rken Altın mevcudu (Beynelmilel ayar l ı ) şekl inde yazı lmışt ı r . Y ine 
Ak t i f t e itfaya tabi hesaplar toölümünde «Tahkim olunan a lacaklar ımız 
karşı l ığı Hazine tahvil ler i (154 ve 1902 sayılı K a n u n l a r ) » olması gere
kirken, «Tahkim olunan a lacaklar ımız karşı l ığı Hazine tahvilleri ve 1902 
sayılı Kanun la r» şekl inde yazı lmış t ı r . Diğer taraftan Ak t i f t ek i , Gayri-
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Kilis Belediye Başkanlığından: 

1 Gaziantep - Kilis Belediyesi Soğuk Hava Tesisi işi 2490 sarılı ka
nun hükümleri uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 4.489.500,— TL. dır. 
3 — Eksiltme Kilis Belediye Encümeninde 22 Nisan 1976 Perşernbe 

günü saat 15.00 de yapılacaktır 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemizde görüle

bilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 1976 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
b) 148.435,— TL. lık geçici teminatı, 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte (eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre hazırlanacak) teknik personel bildirisi, plan ve 
teçhizat bildirisi, taahhüt bildirisi, mali durum bildrisi, ve eki banka re-
farans mektubu Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (G) gru
bundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Kilis Belediyesinden alacakları 
yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 22/4/1976 Perşembe günü saat 
14.00 de makbuz karşılığında Belediye Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin alınması için son müracaat tarihi 2174/1976 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. Keyfiyet ilân olunur. 

4894 / 4,2 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden: 

Kan Merkezlerimiz ihtiyacı olarak : 
a) Kan alma takımı 175.000 adet 
b) Kan verme takımı 125.000 » 
c) Pİazma verme takımı 10.000 » 
İhale suretiyle satın alınacaktır. Buna ait şartnameler Ankara'da 

Genel Merkez Veznesinden, istanbul'da Kızılay istanbul Müdürlüğün
den temin edilebilir. x ' 

Teklifler kapalı zarf içinde en geç 24/5/1976 Pazartesi günü saat 
16.00 ya kadar Derneğimiz Genel Merkezi Muhaberat Servisinde bulu
nacak şekilde gönderilecektir. 

Postada vaki olacak gecikmeler nazan itibara alınmaz. 
Derneğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

5350 / 5-1 

Ankara Levazım Amirliği 4 No. hi Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
(Beş) kalem (ilâç) maddesi (Pazarlık) suretiyle satın alınacaktır. Ev
saf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir, istek
lilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

C I N S I 
M . bedeli Şartı cezai t h a 1 e 

C I N S I Lira Lira Günü Saati 

1 - Bleocin 15 mg. Fİ. 10.000 — 1.500,— 14/4/1976 Çarşamba 10.00 
2 - Velbe 10 mg. ampul. 10.000,— , 1.500,— 14/4/1976 10.15 
3 - Natulan 50 mg. cap-

sül. 10.000 — 1.500,— 14/4/1976 10.30 
4 - Flüoro - Udacin amp. 

250 mg. 10.000,— 1.500,— 14/4/1976 » 10.45 
5 - Oncovin 1 mg. ampul. 10.000 — 1.500,— 14/4/1976 11.00 

5349 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İS. Bölge Mü
dürlüğünden : KASTAMONU 

1 — Bölgemizce Bartın'dan denizyolu ve karayolu üe Cide - İnebolu 
ve Gübleye 7000 ton çimento 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü eksiltme üe naklettirilecektir. 

2 — İşin keşif bedeli İJ084.120,— lira olup, geçici teminatı 
(46.273,60) TL. sidir. 

3 — Bu işle ilgili evraklar her gün mesai saatleri dahilinde Kasta
monu'da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltme 16/4/1976 Cuma günü saat 16.00̂  da Bölgemiz İhale 
Komisyonunda Eksiltme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

5 — İştirak belgesi alabilmek için: 

Isteklüerin en geç 13/4/1976 Salı günü mesai saati sonuna kadar 

1 — Döviz temini ve ithalatı idarerhizce yapılmak üzere 14 kalem 
Dönüş Debriyaj dış memleketlerden teklif isteme suretiyle satm alına
caktır. 

2 — Bu ihaleye ait sipariş dosya numarası 76-1455-1 
3 — Son teklif verme tarihi 20/5/1976 günü saat 17.30 dur. 
4 — İstekliler antetli kâğıda yazılmış bir dilekçe ile birlikte Ulus 

Anafartalar İşhanı Kat 10 daki Satınalma Komisyonu Başkanlığına mü
racaat ederek şartname alabilirler. Dilekçelerinde şar tname numarasını 
ve teklif getirecekleri firmanın sarih adresini belirteceklerdir. 

5 — Teklifler en geç üçüncü maddede yazılı gün ve saatte Satın* 
alma Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya intikal ettirilmiş olacak
tır. Bu saatten sonra verilenlerle postada vaki gecikmeler ve telgrafla 
yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

6 — Tekliflerin geçerli olabilmesi için şartnamelerin yukarıda be
lirtilen esaslar dairesinde Satınalma Komisyonu Başkanlığından temin 
edilmiş olması gerekmektedir. 

7 — Teklif zarflan 21/5/1976 günü saat 15.00 de Satınalma Komis
yonu huzurunda açılacaktır. 

8 — Şartname bedeli 100,— TL. dır. 
Duyurulur. 5002 /2-2 

bir dilekçe üe Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek (müracaatlarda Böl
gemiz kayıt tarihi muteberdir) dilekçelerine a) İstekli şirket ise şirket 
imza sirkülerini b) işin keşif bedelinin en az yansı kadar aynı mahiyet
te iş yaptığına dair resmî dairelerden alınmış iş bitirme belgesini ekllye-
rek iştirak belgesi almalan şarttır. 

6 — Eksiltmeye girebilmek için: 
isteklilerin 1976 yılı vizeli ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirket

lerin İlk ilân tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi ve 2490 sayüı 
Kanun hükümlerine göre (46.273,60) liralık geçici teminat vermeleri şart
tır. (Teminat mektup olarak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz 
veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetle ve Maliye Ba
kanlığının 12/1/1956 gün ve 5297-15/2723 sayılı tamimine uygun olma
ları) 

7 — İştirak belgesi alan taliplilerin 16/4/1976 Cuma günü saat 15.00 
e kadar 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarım makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
Hân olunur. (Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edil
mez.) 4574/4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlan 
inşaatı Genel Müdürlüğünden: 

1 — istanbul - Ankara Demiryolu haftınm Arifiye - Sincan istas
yonları arasında inşa edilecek çift hatlı, yüksek standartlı, elektrikli 
işletmenin uygulanacağı yeni demiryolunun Sincan istasyonuna yakla
şık 13-21 K m . uzaklığında ve takriben 7830 metre uzunluğunda tek 
eğimli tünel inşaatı yaptınlacaktır. 

2 — Tahmini keşif bedeli 800.000.000,— TL. olan bu tünel inşaatı 
6181, 7358 ve 527 sayılı Kanunlar hükümlerine göre işçilik ücretlerin
deki muhtemel yıllık değişiklikler de nazan itibara alınmak suretiyle 
1976 yılı birim fiyatlan üzerinden kapalı zarf ile eksiltme suretiyle iha
leye çıkanlmıştır . 

3 _ Geçici teminatı 24.013.750,— TL. olup, Baymdırlık Bakanlığı 
namına olacaktır. 4 — Eksiltme 14 Mayıs 1976 Cuma günü saat 15.00 de Demiryollar 
Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Genel Müdürlüğü Karavollan 
Sitesi (B) Blok Yücetepe - Ankara adresinde toplanacak ihale Komis
yonunda yapılacaktır. 

5 — Bu ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak İsteyen 
firmalar ı ihaleye girebilme şart lannı kapsayan başvurma bildirilerini 
30 Mart 1976 Salı günü saat 10.00 dan itibaren «Karavollan Sitesi (B) 
Blok Yücetepe - Ankara» adresindeki D L H inşaatı Genel Müdürlüğüne 
(Müşterek Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı) dilekçe ile müracaat 
ederek alabilirler. 

6 — İhaleye iştirak etmelf için yeterlik belgesi almak isteyen fir
malar başvurma bildirisinde belirtilen bilgi ve belgeleri 15 Nisan 1976 
Perşembe günü saat 17.30 a kadar aynı adrese yazı ekinde vermeli
dirler. Postada vaki olacak gecikmeler mazeret teşkil etmeyecektir. 

7 — Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye iştirak uygun gö
rülen firmalara gerekli tebligat yapılacak ve ihale evrakı verilecektir. 

Keyfiyet ilgililere ilân olunur. 4459 / 4-4 

Köy İşleri Bakanlığı Yol , Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün
den : 
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Elazığ Karayollan 8. Bölge Müdürlüğünde!! -. 

1 - - Bölgemiz işyerleri için aşağıda cins ve miktarları yazılı mal-
zenneler hizalarında gösterilen muhammen bedel, geçici teminat ile 
ihale gün ve saatinde Müdürlüğümüz İhale Komisyonunca 2490/31 
maddesine göre kapalı zarf usulü ile satıh alınacaktır. 

2 — İhaleye iştirak etmek istiyenlerin 1976 yılı vizeli ticaret oda-
M heJgesi veya esnaflık belgesi, geçici teminatı kapalı zarflarında ib
raz etmeleri şarttır. İhaleye iştirak etmek istiyenlerin kapalı zarfları
nı ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz kar 
Siliği vermeleri «arttır. 

3 — İhale Kanununa göre tanzim edilmemiş kapalı zarflarla, pos
tadan Komisyona geç intikâl eden kapalı zarflar Komisyonca kabul 
' dilmiyecektir. 

4 — İhale dosyalan her gün mesai saatlerinde Müdürlüğümüz 
Malzeme Seıvisinde görülebilir. Müracaat edenlere şartnameleri gön
derilmeyecektir. Duyurulur. 

5 ~r İhale ile alınacak malzemeler : 

Muh.Bed. G.Tem. İ H A L E N İ N 
Cins ve miktarı Lira Lira tarihi günü saati 

1 - 500 M 3 mamul çam 
kereste 1.400.000 59.750 26/4/1976 Pazartesi 11.00 de 

2 - luO Tb. Sunta 48.000 3.600" 26/4/1976 Pazartesi 15.00 de 
3 - 2000 adet kazma sapı 

2000 adet kürek sapı 30.000 2.250 27/4/1976 Sah 11.00 de 
4 - 20.000 Kg. dikenli tel 220.000 12250 27/4/1976 Sah 15.00 de 
5 - 1.500 Kg. Kalvanizli 

oluklu saç. 18.000 1.350 28/4/1976 Çarşamba 11.00 de 
6 - 8.000 Kg. Muh. ebatta 

inşaat çivisi 65.000 4 500 28/4/1976 Çarşamba 15.00 de inşaat çivisi 

—• 
4851 /4r* 

Kınkkale Belediye Başkanlığından: 

1 — Kırıkkale Belediyesi E.S.O. İşletmesine 2490 sayılı Kanunun 
31. maddesine göre iç ve dış oto lastiği alınacaktır. 

2 — Oto lastiği ihalesinin tahmini bedeli 80.050,— lira olup geçici 
teminatı 5.275,— lira kati teminat ise 10.550,— liradır. 

3 — İhale 26 Nisan 1976 günü saat 15.00 de Belediye Encümeni 
huzurunda vapılacak olup engeç ihale günü bir saat evveline kadar 
teklif mektuplan başkâtipliğe verilecektir. 

4 — Şartnamesi bedelsiz E.S.O. İşletmesi Muhasebesinden temin 
edilebilire 

5 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz telgrafla müracaat 
kabul edilemez. İlân olunur. 4987 /4-3 

Başaran Belediye Başkanlığından: 

1 — Aydın İli, Kuyucak İlçesine bağlı Başaran Belediyesine ait 
(240.3İ7.77) lira keşif bedelli (13.265,94) lira geçici teminatlı sıra dük
kânlar bina inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapab 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhalesi 26/4/1976 Pazartesi günü saat 1430 da Belediye Dai
resinde Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — 2490 sayılı Kanunun 32. maddesine uygun olarak teklif mek
tupları ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediyemize teslim edilmiş ola
caktır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 

4 — İsteklilerin ihale saatinden önce Belediyede hazır bulunma
ları ilân olunur. 5032/4-2 

Tunçbüek Beledir» Başkanlığından: 

1 — Belediyemize alt birinci kısım inşaatı tamamlanmış 600 kişilik 
kapalı sinema salonu 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı 
zarf usulü ve mülkiyeti ile satılacaktır. 

2 — İhalesi 26/4/1976 Pazartesi günü saat 15.00 de Tunçbüek Bele
diyesi Daimi Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 — Binanın muhammen satış bedeli 650.000,— lira olup, geçici te
minatı 37.750,— liradır. 

4 — Bu işe alt şartname her gtbı mesai saatleri dahilinde Baledir* 
Muhaaipliğinde görülebilir. 

5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmes. 
90T0/4-2 

Köy İşleri Bakanlığı Yol , Su re Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Aşağıda yazılı malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi 
gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Sıra Malzemenin Miktarı Tah.Bed. Geç.Tem. İ h a l e n i n 
No. cinsi kalem Lira Lira K r . tarihi saati 

1 Kompresör 
hortumu 2 1.279.500 52.135,— 21/4/1976 15.00 

2 Akümülatör 15 1.780.110 67.15330 21/4/1976 16.00 
2 —- Ekslitme ve ihaleleri yukanda gösterilen tarih ve saatte An

kara'da Köv İşleri Bakanlığı binasının 10. katmda Y S E Genel Mü
dürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komis
yon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi, dilekçe karşılığında aynı yerden 50,— TL. be
delle verilir. Şartname bedelinin Y S E Genel Müdürlüğü adına ihale 
konusu belirtilerek Malmüdürlükleri veya defterdarlık veznelerine ya
tırılarak alman makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halin
de posta i'e de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 

4 --- 1. sıradaki ihaleye iştirak edecek imalâtçı firmalar kompre
stir hortumu imal ettiklerine dair Makina Mühendisleri Odasından ka
lite belgesi almış olacaklardır. İmalâtçı firmalar kalite belgesini satı
cı firmalar isa imalâtçı firmanın kalite belgesini ve vetkili satıcısı ol-
iıiğunu tevsik eden belgeyi ihale günü teklifleri ile birlikte ibra/, ede
ceklerdir. Kaltc belgesini ibraz etmeyen firmalar ihaleye iştirak ede
mezler. 

İthal malı kompresör hortumu satan firmalarda ihaleye iştirak 
edebilirler. Bu firmalarda tekliflerine menşe şehadetnamesini ve gerek
li dükümanlan ekleyeceklerdir. 

2. sıradaki. İhaleye girebilmek için firmaların akü imal ettikleri
ne dair ilgili mühendis odalanndan kalite belgesi almış olmalan şart
tır. Teklif sahipleri kalite belgesini ihale evraklan ekinde ibraz ede
ceklerdir. Kalite belgesi ibraz etmeyen firmalar ihaleye iştirak edemez
ler. 

5 — İsteklilerin, şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazıriıvacaklan teklif 
mektuplanm ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ko
misyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (9 No.lu oda) 

6 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
kabul edilmiyeceği ilân olunur. 4788/4-4 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 3750 adet hafif ve 950 adet .ağır 
tip menhol kapağı ve çerçevesi kapalı yazılı teklif almak suretiyle satm 
alınacaktır. 

2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Mal
zeme Servisinden 70,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhaleye girmek isteyenlerin idari şartnamenin 6 nci madde
sinde kayıtlı belgelerle 21/4/1976 günü saat 17.30 a kadar Genel Müdür
lüğümüz Teknik İşler Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekli
dir. 

4 — Teklifler engeç 27/4/1976 günü saat 10.00 a kadar Genel Mü
dürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

5 — Postada vaki gecikmeler nazan itibare ahnmaz. 
4702/2-2 

Teşekkülümüz ihtiyacı ipin 5000 adet elektronik telemorimör ci
hazı satm alınacaktır. 

İstekliler bu alıma eit şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdür
lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da Sirkeci Büyük 
Postahane üstünde bulunan PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Ser
visinden TL. 135,— bedelle temin edebilirler. 

Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek fir-
malann şartnamelerini idareden almış olması şarttır. 

, Teklifler en geç 8/6/1976 günü saat 10.00 a kadar PTT Genel Mü
dürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya sosta ile gön
derilecektir. 

Bu tarihten soma gönderilen teklifler nsernn itibare aJunmae. 
3785 / 3-3 
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Osmancık Belediye Başkanlığından: 

149» «ayılı Kanunun 31 İnci maddesi f ereğine* kapalı «art usulüyle 
aşağıdaki malzeme satın alınıp ve yaptırılacaktır. 

A. 5000 kilo ince dikenli tel almacaktır. 
Beher kilogramının muhammen bedeli 10,00 TL. olup tamamının 

muhammen bedeü (Ellibin) liradır. 
Muhammen bedeli üzerinden geçici teminat % 7,5 hesabiyle 3750 

lira olup ihaleden en az bir saat evvel teklif mektubu ile birlikte İhale 
Komisyonuna teslim etmek mecburidir. 

B. 2 nci kaliteli çamdan malzeme yükleniciye ait kapı ve pencere 
yaptırılacaktır, 

Telarolu pencerenin yapımı ve yerine konması beher M 2 , muham
men bedeli 234,— TL. kapı yapımı ve yerine konması dahil beher M 2 , 
muhammen bedeli 283,69 TL. olup işin tamamının muhammen bedeli 
44.742 Ura 80 kuruştur . 

Geçici teminat % 7,5 üzerinden 3.355,— TL. ihaleden en az bir saat 
evvel teklif mektubu ile biriikte İhale Komisyonuna tesüm etmek mec
buridir. 

İhale A ve B grupları ayrı ayrı 13/4/1976 günü saat 15.00 de Encü
men huzurunda yapılacaktır. 

Posta ile müracaat kabul olunmaz. 
Fazla bilgi almak isteyen hergün mesai saatleri içinde şartnameyi 

muhasebede görebilir. 5071 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlan 
inşaatı Genel Müdürlüğünden : 

1 — Limanlar inşaatı istanbul Bölge Müdürlüğü hudutları içinde 
Derince üst yapı inşaatı işi 527, 6237 ve 7305 sayılı Kanunlar gereğince 
kapalı zarf içinde birim fiyatlar üzerinden eksiltme suretiyle, pazar
lıkla ihaleve çıkarılmıştır. 

2 — İşın tahmini keşif bedeli 34.270.000, TL. d ı r / 
3 — Eksiltme 30/4/1976 Cuma günü saat 15.00 de Demiryollan, 

Limanlar ve Hava \Meydanlan inşaatı Genel Müdürlüğü Karavollan 
Sitesi B Blok Yücetepe - Ankara adresinde toplanacak ihale Komis
yonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdür
lükte (Müşterek Teknik Hizmetler Daire Başkanlığından) görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
A — Bayındırlık Bakanlığı namma 1.041.850,— TL. lık geçici temi

natlarını, 
B — 1976 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan), 
c. 1 — Sermaye ve kredi olanaklarını bildiren malî durum bil

dirisi ve bunu belirten banka referansını, 
c. 2 — Teknik personel beyannamesini, 
c. 3 — Yapı araçları bildirisini, 

c. 4 — Dilekçenin veriliş tarihinde (İş bitirme belgeleri ile be
yan edilen) bitirmiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri durumları ile 
açıklayan taahhüt bildirisini, 

c. 5 — Bayındırlık Bakanlığından almış oldukian (B) grubundan 
en az tahmini keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini, 

ibraz etmelerini ve yukarıda c. 1 - c. 5 maddelerinde zikredilen 
belgelerin tetkik neticesinde Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydan
lan inşaatı Genel Müdürlüğü Eksiltmeye Girme Belge Komisyonundan 
alacaklan eksiltmeye girme belgesini, 

Aşağıda (7) nci maddede verileceği bildirilen eksiltme dosyasının 
her sahifesini imzalayarak, 

Teklif mektuplan ile birlikte kapalı zarfa koymalan lâzımdır. 
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 

19/4/1976 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 
7 — ihaleye iştiraki yeterli görülen firmaların eksiltmeye girme 

belgesi ile bu işe ait ücretsiz verilecek eksiltme dosyası «Demiryollar, 
Limanlar ve Hava Me}'danları inşaatı Genel Müdürlüğü (Müşterek 
Teknik Hizmetler Daire Başkanlığından) Karayolları Sitesi B Blok 
Yücetepe - Ankara adresinden 26/4/1976 Pazartesi günü saat 10.00 dan 
itibaren müracat üzerine verilecektir. N 

8 — istekliler teklif mektuplarını 30/4/1976 Cuma günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vere-
cekleıdir. 

9 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 5010 / 4-2 

T. C. Enerji ve TabÜ Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğünden: 

' 1 — Aşağıda ihale No., cinsi, miktarı şartname bedeli, muham
men bedeli, muvakkat teminat miktarı ihale tarihi ve saati gösterilmiş 
olan asansör bakım onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
uyarmca kapalı zarf usulü ile ihale yapılacaktır. 

ihale No. : 76-72D-034, Cinsi ve mlktan: Genel Müdürlük binasının 
4 adet şahıs, 1 /adet yük asansörünün 1976 yüı 10 aylık bakım ve ona
rım işi, Şartname bedeli: 10,— TL., Muhammen bedeli: 59.000,— TL., 
Muvakkat teminat: 4.200,— TL., ihale tarihi ve saati : 30/4/1976 15.00. 

2 — İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında toplanacak 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler yukarıda belirtilen bedel karşılığında Ankara'da 
DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığından (Yücetepe Mahallesi Mal
tepe R-7 Ankara) istanbul'da 14. Bölge Müdürlüğünden (Firuzağa Sün
gü Sokak 3, 5, 7 Tophane istanbul) temin edilecektir. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarını şartnamenin 9 uncu madde
sinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 4853 / 4-2 

Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Makina ikmâl Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda cins ve miktarlan yazılı Hanomag paletli traktör komple makaralan, Allis Chalmers paletli t raktör palet baklalan, 30 
tonluk semi - trailerler ve muhtelif tişteki yağ keçelerinin satın alınması işi 2490 sayılı Kanunun 51. maddesine istinaden müteahnit nam 
ve hesabına açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Satın alınacak Hanomag komple makaralan, Allis Chalmers palet baklalan, semi-trailer ve yağ keçelerinin muhammen bedelleri 
ile muvakkat teminatları aşağıda hizalannda gösterilmiştir. 

3 — Hanomag komple makaraları, Allis Chalmers palet baklalan, semi-trailer ve yağ keçelerine ait idari ve fenni şartnameler Müdürlü
ğümüzden (Ankara'da Keçiören yolu üzerinde Türkiye Zirai Donatım Kurumu karşısında) mesai saatleri dahilinde temin edilebilinir. 

4 — Hanomag komple makaralan, Allis Chalmers palet baklaları, semi-trailer ve yağ keçelerinin ihalesi hizalannda gösterilen tarih ye 
saatlerde Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

5 Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32. maddeleri gereğine» haırlayacaklan vesikalarla ı birlikte ihale sa
atinde Komisyonumuzda tıaau- bulunceelan. 

İlân olunur. 

Sıra No: 

1 

2 

3 
4 

C i n s i Miktan 

Hanomag paletli traktör 
komple makaralan 
Allis Chalmers paletli t raktör 
palet baklalan 
30 tonluk semi-trailer 
Muhtelif tipte yağ keçeleri 

2 Kalem 

8 Kaleni 
6 Adet, 

127 K a l e * 

Muh. bedeli 
Lira K r . 

189.000,-

1.227 580,-
1.710.000,-
1.5*0.925,-

Muv. teminat 
Lira K r . 

10.700,— 

50.578,— 
65.050,— 
59.378,— 

ihalenin 
tarihi ve saati 

19/4/1976 11.00 

19/4/1976 
19/4/1976 
19/4/1976 

14.30 
15.00 
15.30 

4616 /4-3 

file:///Meydanlan
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden ; 

I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası 
ve cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile 
satın alınacaktır. 

II — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına mal
zemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak tem
silcisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şart
nameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 702 
numaralı odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. • 

III — Tekliflerin en geç 20 Mayıs 1976 Perşembe günü saat 17.30 
da Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra veri
lenler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecik
meler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

Dosya numaras ı : 76-101-2, Cinsi : Sondaj malzemesi, Şartname 
bedeli: 30,— İira. 5012/3-2 

I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası 
ve cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile 
satın alınacaktır. 

II — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına mal
zemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak tem
silcisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şart-
namele-i Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 702 
numaralı odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. 

III — Tekliflerin en geç 21 Mayıs 1976 Cuma günü saat 17.30 
da Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra veri-

ılenler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecik
meler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

Dosya numarası : 76-282-1, Cinsi : Wagner yedekleri, Şartname 
bedeli : 50,— lira. 5011 / 3-2 

Rize Valiliği t l Daimî Komisyon Başkanlığından: 

1 — Rize Özel İdare, Pasaj, Dükkân, Büro inşaatı işi 527 sayılı 
Kanun gereğince 1977 yılına san mukaveleli olarak 2490 sayılı Kanu
nun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 1.483.305,41 lira olup geçici teminatı 59250 
liradır. 

3 — Eksiltme Rize Valiliği İl Daimi Komisyonunca 29 Nisan 
1976 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Rize Bayındırlık Mü
dürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 1976 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, 
b) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçlan bil
dirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi 
ve bunu belirten banka reformansı, teknik personel bildirisi, taahhüt 
bildirisi. Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (c) grubundan ke
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit
lik karnesi, ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacaklan ek
siltmeye girme belgesini teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymalan 
lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 29 Nisan 1976 Perşembe günü 
saat 13.30 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 5033 / 4-2 

Demlryollar, limanlar ve Hava Meydanlan İnşaat Genel Müdürlüğü 

Hava Meydanlan ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı istanbul Bölge Mü
dürlüğünden: 

Yeşilköy Hava Limanı Yol Şebekesi I. Etap İnşaatı ihalesi ilâm 
Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanlığı'nca «Yesüköy Hava Li

manı Yol Şebekesi I. Etap İnşaatı» İ ş i : 
a) Alt Yapı İşleri 18.407 772.49 TL. 
b) Beton asfalt kaplama İşleri 7.652.345.80 TL. 
c) Aydınlatma isleri 2.482.093,— TL. 

TOPLAM : 28.542.211.20 TL. 
Keşif bedeli üzerinden 5367 sayılı Kanunun Bakanlığımıza verdiği 

yetki ile pazarlıkla, birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf içinde teklif 
alma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

A) Bu ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen fir
malar, 

B) Grubundan asgari bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik kar
nesinden başka, 

1. Yapı araçlan bUdirisi, 
2. Malî iurum büdlrisi, 
3. Teknik personel bildirisi, 
4. Taahhüt büdirisi, 
5. İsteklinin beton asfalt tesis ve teçhizatı olmaması halinde; İda

rece kabul edilebilecek beton asfalt tesisine sahip bir beton asfalt firma
sı üe bu ihaledeki beton asfalt islerini yapacağına dair noterden tasdikli 
bir belge, 

6. Aydınlatma işlerini yaptıracağı bu işin ehli bir firma ile akde
dilmiş noterce tasdikli belge, 

üe başvurma dilekçelerini en geq 15/4/1976 Perşembe günü saat 
17.00 ye kadar «DX,.H. Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı 
istanbul Bölge Müdürlüğü - Havaalanı - Yeşilköy - istanbul» adresindeki 
Bölge Müdürlüğüne vereceklerdir. 

B) İstekliler ihale evraklarım 1/4/1976 Perşembe günü saat 9.00 
dan itibaren, Bakırköy Mal Müdürlüğü veznesine yattracaklan 250.— TL. 
bedel makbuzunu ibraz etmek suretiyle yukarıda verilen adresteki Bölge 
Müdürlüğünden temin edebilirler. 

C) İhaleye iştirakleri uygun görülen firmaların yeterlik belgeleri 
20/4/1976 Sah günü saat 17.00 ye kadar aynı Bölge Müdürlüğünce verile
cektir. 

D) İhale 26/4/1976 Pazartesi günü saat 15.00 de Bölge Müdürlüğün
de toplanacak ihale Komisyonunca yapılacaktır. 

E) Yeterlik belgesi almış firmalar teklif mektuplarım ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığım 
vereceklerdir. 

P) Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilgililere ilân olunur. 4294 /4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü 17. Bölge Mü
dürlüğünden : 

1 — Mart 1976 ayının muhtelif tarihlerinde ihaleye çıkanlan ve 
uygun görülmeyen istanbul Çevreyolu ve Boğaz Köprüsü inşaatlarında 
çalıştırılmak üzere, aşağıda müfredatı ile ihale tarih ve saatleri yazılı 
vasıtaların kiralama işi aynı şartlarla tekrar 2490 sayılı Kanunun 31. 
maddes igereğince kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 — Bu işe ait şartnameler istanbul, Muallim Naci Caddesi No. 
105 Ortaköy'deki Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 

3 — ilgililerin 2490 sayılı Kanunun hükümlerine göre hazırlaya-
caklan, teminat mektubu veya vezne alıntısını havi teklif mektupları
nı ihale günü, ihale saatinden bir saat öncesine kadar 2. maddede yazılı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

4 — Bölgemizde çalışan personelden vasıta sahibi olan'ar bu iha
leye iştirak edemezler. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Günlük Muh. Geçici 

Vasıtanın cinsi Çalıştığı bedel bedel Tem. İhale gün 
çalıştığı işyeri gün adedi Lira Lira Lira ve saati 

1 - Boğaziçi Köp. Şt. 340 
(1. ad. midibüs 16 kişi) 

2 - Merkez1 Şant. ' 360 
Traf. Tek. Em. Md. 
( l . A d minibüs 9 kişi) 

3 - Bakım Müdürlüğü 260 
( l . A d minibüs9kişi) 

4 - Bakım Müdürlüğü 260 
(1. ad. midibüs 16 kişi) 

5 - Uzun çay ır-Kadıköy 260 
(6. Grup Şef.) 
(1. ad. midibüs 16 kişi) 

6 - Bakım Müdürlüğü 260 
(1. Ad. minibüs 9 kişi) 

7 - Yol Yapım Md. 260 
Merkep Şant. 
( l . A d minibüs9kişi) 

8 - Okmeydanı Asf. Stab. Şt. 260 
(1. ad. midibüs 16 kişi) 

500 170.000 

800 288.000 

400 104.000 

450 117.000 

450 117.000 

400 104.000 

400 104.000 
ı 

450 117.000 

9.750 16/4/1976 
saat 11.00 

15.270 16/4/1976 
saat 15.00 

6.450 19/4/1976 
saat 11.00 

7.100 19/4/1976 
saat 15.00 

7.100 20/4/1976 
saat 11.00 

6.450 20/4/1976 
saat 15.00 

6.450 21/4/1976 
saat 11.00 

7.100 21/4/1976 
saat 15.00 

4659 / 4-3 



•9 NİSAN 1976 (Resmî Gazete} Sahife : 21 

Ankara Çocuk Islahevi Müdürlüğünden: 

1 — Ankara Çocuk Islahevinin 1976 yılı ihtiyacından olan muhte
lif yiyecek ve temizlik maddeleri satm alınacaktır. 

2 — Satm alınacak malların cinsi, miktarları, tutan, fiyatı ve ge
çici teminatı üe hangi gün ve saatte ihale edileceği aşağıda gösteril
miştir. 

3 — Eksiltme, 26/4/1976 Pazartesi günü büdirilen saatte Ankara 
Çocuk Islahevi Müdürlüğünde Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

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

5 — Kapalı zarfın, ihale saatinden bir saat öncesine kadar, Altın
dağ Malmüdürlüğünden alınacak (Teminat mektupları ve diğer kanuni 
belgeler ile birükte) Ankara Çocuk Islahevi Komisyon Başkanlığına ve 
rilmesi, ilân olunur. 

Köy İşleri Bakanlığı Yol , Su ve Elektrik lş!eri>Genel Müdürlüğün
den 

Grup 
No. Cinsi 

Miktarı Muhammen 
Kilo Gr. Fiyatı "Tutan 

Teminatı İhale usul 
Lira Kr . ve saati 

1 Nebati margarin 1000 16,50 16.500,— 1.237,50 Kapalı zarf 
Zeytin tanesi 1000 18,— 18.000,— 1.350,— Saat 15.00 
Kuru üzüm (İzmir) 
Eks. eks. 200 16,50 3.30O,— 247,50 
Salça 500 12,50 6.250,— 468,75 
Deterjan toz sabun 500 12,50 6.250,— 468,75 
Arpa şehriye 500 7,50 3.750,— 281,25 

5072/4-2 

• T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden: 

(DİŞ CİHAZ V E MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR) 
1 — Bankamız ihtiyacı için, kapalı zarf usulü ile teklif alınmak su

retiyle aşağıda müfredatı kaydedilen diş cihaz ve malzemeleri, Ankara'da -
gösterilecek yerde montajlan yapılıp çalışır vaziyette bankamıza teslim 
edilmek şartiyle satm almacak olup; firmalann yapacaklan tekliflerde 
bu hususa yer verilmesi, teklif konusu cihaz ve malzemelerin menşe ve 
vasıfları ile garanti süresi ve bakım mzmetlerinin nasıl yürütüleceği hak
kında açıklamalarda bulunulması, aynca teklif mektuplarına evvelce 
aynı cihazların satılmış olduğu kuruluş ve şahısların isimlerini gösterir 
bir cetvel eklenmesi ıcabetmektedir. 

" 2 — İşin geçici teminatı 20.000,— liradır. 
3 — İhale, Genel Müdürlüğümüzde Satmalına Komisyonunca yapı

lacaktır. 
4 — İhaleye katılacak firmaların, bu işlerle iştigal ettiklerine dair 

tevsik edici belgeleri, 1976 yılma ait Ticaret Odası kayıt sureti, geçici te
minatla ilgili mektup veya teminat tutarı Genel Müdürlüğümüz vezne
sine yatırıldığı takdirde almacak makbuzun, teklif mektupları ile birlik
te (Diş cihaz ve malzemelerine ait teklif mektubu olduğu da zarfın üze
rinde belirtilmek suretiyle) en geç 21/4/1976 Çarşamba günü saat 17.00'ye 
kadar Ankara'da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüze makbuz karşı
lığında teslim etmeleri veya posta ile gönderildiği takdirde belirtilen gün 
ve saata kadar aynı Müdürlüğümüze tevdi edilmiş olması gerekmekte
dir. 

5 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
6 — Satm almacak cihaz ve malzemenin: 

Miktan C i n s i Miktan C i n s i 

1 Diş ünite komjle röntgeni!, 2 
airatörlü, koltuklu (Rönt- 4 
gen ve koltuk ayn ise fi- 20 
yatları da ayrı belirtile- 20 
çektir.) 20 

1 Amalgamatör 10 
1 Kavitron 20 
1 Sterilazör 1 
2 Levye takımı 1 
2 Elevatör (Bayn) 2 
2 Elevatör (Toms) 

Elevatör (Kralden) 
Küret 
Ayna (Sapıyla) 
Sont 
Pressel 
Siman fulvan 
Exkavator 
Port Matrix (Ivory) 
Port Matrix (Meba) 
Hekim taburesi (Hidro-
likl i veya hidroliksiz) 

5084 / 2-2 

Top ve Otomotiv Sanayü Müessesi Müdürlüğünden : 

Müessesemiz ihtiyacı için şartnameye göre kapalı zarfla teklif al
mak suretiyle 75 adet MS - 23 matkap motoru satm alınacaktır. 

Tekliflerin en geç 21/4/1976 günü saat 15.00 e kadar Müessesemiz 
Arşiv Şefliğinde bulundurmalan gereklidir. Geç verilen teklifler nazara 
alınmıyacaktır. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna bağlı değildir. 
5073 / 3-2 

1 — Döviz temini ve ithalatı idaremizce yapılmak üzere aşağıda 
belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif isteme suretiyle satmalı-
nacaktır. 

Sipariş N o : 

76-1826-2 

Konusu Son Teklif Verme \Zarfalann 

ve saati 

76-1826-3 

5 Kalem Sondaj 
Ekipmanlan 

8 Kalem Sondaj 
Ekipmanlan 

24/5/1976 
Saat 17.30 

2/6/1976 
Saat 17,30 

25/5/1976 
Saat 15.00 

y3/6/1976 
Saat 15.00 

3 — İstekliler antetli kâğıda yazılmış bir dilekçe ile Anafartalaf' 
İşhanı Kat 10 daki Satınalma Komisyonu Başkanlığına •müracaat ede
rek şartname alabilirler. Dilekçelerinde şartname nurnarasmı ve tek
lif getirtecekleri firmanın sarih adresini belirteceklerdir. 

4 — Teklifler en geç 2. maddede yazıli gün ve saatte Satınalma Ko
misyonu Başkanlığma verilmiş veya intikal ettirilmiş olacaktır. Bu sa
atten sonra verilenlerle postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan 
müracaatlar dikkate alınmayacaklardır. 

5 — Tekliflerin geçerli olabilmesi için şartnamelerin yukarıda be- , 
lirtilen esaslar dairesinde Satınalma Komisyonu Başkanlığından te
min edilmiş olması gereklidir. 

6 — Beher şartname bedeli 100,— TL. (yüz lira) dır. İstekliler şart
name alabilmesi için alacakları şartname bedelini Saymanlık veznesi
ne yatırdıklarına dair makbuzu Satınalma Komisyonu Başkanlığında 
ibraz etmeleri gereklidir. 

Duyurulur. 4900 / M 

Enerji ye Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

Keban Barajı ve H . E. 'Santralı için ilave Transformatör ve 
Elektrik teçhizatı satm alınacaktır. 

13 ve 16 Şubat tarihlerindeki Resmî Gazetelerde ve istanbul, An
kara ve Elazığda münteşir gazetelerde neşredilen, Keban H . E . Santra
lına ilave edilmek üzere güç transformatörü ve müştemilatı, izole gene
rator çıkışlan, kesici, ayırıcı, xparafudr akım ve gelirim trafoları gibi 
bilumum şalt teçhizatı ve komple koruyucu, kumanda kaydedici gös
terge cihazlan ve panolan fiat ve teklif isteme suretiyle satm alınaca
ğına dair ilân, görülen lüzum üzerine, iptal edilmiş ve yerine geçerli 
olmak üzere aşağıdaki hususlar ilân edilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğünce mevcut Keban H . E . Santralına ilave edil
mek üzere 13 adet 67.5 MVA, 14.4/220 K V . tek fazlı güç transrofmatörü 
ve müştemilatı, izole generator çıkışları; 380 K V . havalı kesici ayıncı, 
parafudr ,akım ve gerilim trafolan gilpi bilumum şalt teçhizatı, ve ko
mple koruyucu, kumanda, kaydedici, gösterge cihazlan ve panoları fiat 
ve teklif isteme suretiyle yurt dışından satm alınacaktır. 

ihaleye iştirak etmek isteyenler, engeç 21 Mayıs 1976 Cuma günü 
saat 17.30 a kadar DSİ Barajlar ve H . E . Santrallar Dairesi Başkanlığı 
ismet İnönü Bulvarı Ankara adresine durumlarım bildiren bir dilekçe 
ile müracaat edeceklerdir. 

Müracaat eden firmalar kendilerini ve imalatlarını tanıtan broşür 
ve kataloglan ile şimdiye kadar yapmış oldukları benzer teçhizatın 
cinsi, kapasitesi, projenin yeri, iş sahibinin ismi ve adresi ve işin ta
mamlama tarihi gibi hususları, gösterir bir listeyi dilekçelerine ekleye
ceklerdir. 

ihale teçhizatın tamamı için yapılacak ve kısmi teklifler nazan iti
bara alınmıyacaktır. 

Ancak firmalar ihale konusu teçhizatın tamamı kendileri tarafın
dan imal edilmediği takdirde diğer imalatçı firmalarla işbirliği yaparak 
bir pilot firmanın önderliğinde müşterek teklif verebileceklerdir. Bu 
gibi hallerde pilot firmalar firma gurubunu teşkil eden bütün firmala
n n isim ve adreslerini açıkça bildirecekler ve bu firmalara ait yukarda 
belirtilen referansları da dilekçelerine ekliyeceklerdir . 

Bu iş için lüzumlu döviz idare tarafından temin edilecektir. 
Eksiksiz ve zamanında müracaatını yapmış olan taliplilerden, bu 

ihaleye iştirak etmeleri uygun görülenlere, 1976 Haziran ayında bir da
vet mektubu gönderilerek 1000,— TL. karşılında ihale dosyası verilecek 
ve teklif istenecektir. 

Not : Bu iş için daha evvel müracaat ederç firmalann müracaat lan 
geçersiz olup, bu ilân esaslarına göre tekrar müracaat etmeleri gerekir. 

1642 / M 
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Sahife : 22 (Resmî Gazete) 9 NİSAN 1976 

Aıımozu Mamıüdürmğünden: 

Sanbiik Köyü Hirbi mevkiinde bulunan tarlauın 24000 lira ınu 
fıammen bedelle 14/4/] 976 Çarşamba günü saat 10.00 da 2490 sayılı Kd 
nunun 31. maddesi gereğince kiraya verilecektir. Geçici teminat 1800 
lira, teklif mektubu ihale saatinden bir saat önce verilecektir. Postada 
yapılat: gecikmeler kabul edilmiyecektir. Gazete ilân ücreti ve her tür 
lü masraflar alıcıya aittir. İstekliler mezkûr gün ve saatte Malmddürıı*-
ğünde toplanacak komisyona müracaat etmeleri üân olunur. 

4505 /4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlan 
İnşaatı Genel Müdürlüğünden : 

1 — Limanlar İnşaatı Antalya Bölge Müdürlüğü hudutlan içinde 
Kalkan barınma yeri inşaatı işi 527, 6237 ve 7305 sayılı Kanunlar gere
ğince kapalı zarf içinde birim fiyatlar üzerinden eksiltme suretiyle, pa
zarlıkla ihaleye çıkanlmıştır. 

2 — îşın tahmini keşif bedeli 6.000.000,— TL. dır. 
3 — Eksiltme 28/4/1976 Çarşamba günü saat 15.00 de Demiryollar, 

Limanları ve Hava Meydanlan İnşaatı Genel Müdürlüğü Karayolları 
Sitesi B Blok Yücetepe - Ankara adresinde toplanacak İhale Ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdür
lükte (Müşterek Teknik Hizmetler Daire Başkanlığında) görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
A — Bayındırlık Bakanlığı namına- 193.750,— TL. hk geçici te

minatlarını, 
B — 1976 yılına ait Ticaret ve Sanayii Odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan), 
c. 1 — Sermaye ve kredi olanaklanm bildiren mali durum bil

dirisi ve bunu belirten banka referansını, 
c. 2 — Teknik personel beyannamesini, 
c. 3 — Yapı araçlan bildirisini, 
c. 4 — Dilekeçnın veriliş tarihinde (iş bitirme belgeleri ile beyan 

edilen) bitirmiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri durumlan üe açık
layan taahhüt bildirisini, 

"c. 5 — Bayındırlık Bakanlığında almış oldukları (C) grubundan 
en az tahmini kesit bedeli kadar müteahhitlik karnesini, 

İbraz etmelerini ve yukarda c. 1 — c. 5 maddelerinde zikredilen 
belgelerin tetkik neticesinde Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydan
lan İnşaatı Genel Müdürlüğü eksiltmeye girme Belge Komisyonundan 
alacaklan eksiltmeye girme belgesini. 

Aşağıda (7) inci maddede verileceği bildirilen eksiltme dosyasının 
her sahifesini imzalayarak. 

Teklif mektuplan ile birlikte kapalı zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 

14/4/1976 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 
7 — İhaleye iştiraki yeterli görülen finnalann eksiltmeye girme 

belgesi ile bu işe ait ücretsiz verilecek eksiltme dosyası Demiryollar, 
Limanlar ve Hava Meydanlan İnşaatı Genel Müdürlüğü (Müşterek 
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından) Karayollan Sitesi B Blok 
Yücetepe - ANKARA» adresinden 19/4/1976 Pazartesi günü saat 14.00 
den itibaren müracaat üzerine verilecektir. 

8 — İstekliler teklif mektuplannı 28/4/1976 Çarşamba günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve 
receklerdir. 9 _ Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil 
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 4681 /4-4 
• 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü I. Bölge Müdür
lüğünden : , 

Çorlu Ayr. — Şerefli yolu K m . 0 -19 arası sanat yapılan ve üst yapı 
işi 491.269,36 lira keşif bedelle 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. İhale 3 Mayıs 1976 Pazartesi 
günü saat 11.00 de Bölge İdare binasında Eksiltme Komisyonunca yapıla
caktır. Geçici teminat 23.401,— liradır. 

Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü 
Mlz. Şb. Md. de, İzmir'de 2., istanbul - Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlük
lerinde görülebilir. ' 

İstekliler en geç 26/4/1976 günü mesai saati sonuna kadar Bölge Mü
dürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; Bu işin ilk keşif bedeli
nin en az yansı kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair belge (Bu işin en 

az ük kesif bedeü kadar A. B ve C grubu karnesi olanlarda bu belge aran
ma]!.) 

1 — Yapı araçlan bildirisi (bildiride ana inşaat makinalarmm sa
hibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edi
lecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunmamaları). 

2 — Mali durum bildirisi, 
3 — Taahhüt bildirisi, 
4 — Teknik personel bildirisi, 
(Yukarıda 1-2-3-4 no. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tara

fından imzalanması şarttır, vekaleten imza edilenler kabul edilmez) 
banka mektubu, aslı veya noterden tasdikli imza sirküleri, kanuni ika
metgâh belgesi ve iş yeri görme belgelerini eküyerek bu iş için 1 yeterlik 
belgesi almalan lazımdır. 

ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleri İle birlikte geçici teminat (te
minat banka mektubu ise selahiyetli kişilerin imzalan tasdikli olacak ve 
banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1976 yılı Ticaret ve 
Sanayi Odası vesikası, vekaleten ihaleye gireceklerin vekaletnamelerini, 
istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine Uaveten şirketin imza 
sirküleri veya vekaletnamesini (fotokopi kabul edilmez) ve şirketin bi
rinci ilanımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerim hamil usulüne uy
gun olarak 2490 sayılı Kanunun gereğince hazırlıyacakları teklif mektup
larım en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına ver
meleri lazımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

Duyurulur. 4487 /*-3 

Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan 
yazılı (iki) kalem (yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış
ma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i 
Miktan 

Kg. 
M . Bedeli 

, Lira 
G. Tem. 

Lira 
İ h a l e 

günü - saati 

S,ğır eti 
Sığır eti (yansı) 

108.000 3.402.000 115.810 '26/4/1976 Pazartesi 11.00 
54.000 1.701.000 64.780 » » 

4 7 0 4 / « 

Bartın Devlet Hastanesi ve Göğüs Hastahklan Hastanesi Başta-
bibliğinden : 

C i n s i Miktan 

Muhammen 
Fiatı Tutan 

Lira K r . Lira 

Geçici 
teminatı, 
Lira K r . 

İ h a l e 
Günü Saati 

Ekmek 25000 Ki lo ^ 3,52 88.000,— 6.530,— 21/4/1976 10.30 
Kemikli sığır eti 7 0 0 0 K İ İ O 30,— 210.000,— 13.000,— 21/4/19(76 11.30 
Kemikli koyun eti 3000 Ki lo 40,— 120.000,— 8250,— , » 11.30 
Bakkaliye 24 Kalem — 269.525,— 20.214,50 » 1430 
Sebzeler 12 Kalem — 108.300,— 8.122,50 » 15.30 
İlâç ve sıhhi Mal . 62 Kalem — 71.027,15 4.983,50 » 16.30 

Hastanelerimizin 1976 malî ihtiyacı olan yukanda cinsi, miktan, 
muhammen fiyatı, tutarı ve geçici teminatı yazılı maddelerin 21/4/1976 
Çarşamba günü hizalannda gösterilen saatlerde kapalı zarf usulü ek
siltme ile ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin geçici teminatlarım yatıra
rak teklif mektuplannı ve ticaret odası belgelerini ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Bartın Devlet Hastanesinde toplanacak Komisyo
na vermeleri şarttır. Şartnameler Ankara, istanbul, Zonguldak Sağlık 
Müdürlükleri ile Hastanelerimizde' görülebilir. 

4951 /4-3 

Top ve Ototomotiv Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz dökümhane ihtiyacı için şartnameye göre kapalı 
zarfla teklif almak suretiyle 800 ton Erdek döküm kumu satın alına
caktır. 

Tekliflerin en geç 20/4/1976 günü saat 15.00 e kadar Müessesemiz 
Arşiv Şefliğinde bulundurmalan gereklidir. Geç verilen teklifler na
zara alınmıyacaktır. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna bağlı değildir. 
4985 /&3 
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Bolu Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 —• Fabrika Müdürlüğümüzce «İşçi Yemekhanesi binası» inşaatı 
emanet suretiyle (Yalnız işçilik) kapalı zarf usulü ve eksiltme ile yaptı
rılacaktır. 

2 — İnşaatın I. Keşif tutan (°/o 5 kârlı işçilik) 552.610,23 TL. dır. 
3 — Eksütme 14 Nisan 1*976 Çarşamba günü saat 15.00'de Bolu -

Karacasu'daki Fabrikamız Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girecek olanların, bu işe ait şartnamenin 4. mad

desinde belirtilen şartlara haiz olmaları ve bu iş için uygun yeterlik bel
gesini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

5 — Bu işe ait geçici teminat, Döner Sermaye Yönetmeliğine göre 
25İ55,— TL. dur. 

6 — Bu işe ait idari ve teknik şartname ile sözleşme tasarısı fab
rikamız Müdürlüğünden çalışma saatleri dahilinde temin edinilebilir. 

7 — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
8 — Eksiltmeye katılmak isteyenlerin geçici tenünatlarmı eksiltme 

saatinden önce Müdürlüğümüz veznesine yatırmaları, belirtilen gün ve 

saate kadar teklif mektuplarım Emanet İnşaat Komisyonuna vermeleri, 
postada meydana gelecek gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur. 

4687 / 1-1 
• <s 

Ankara PTT Merkez Atelyeler Müdürlüğünden: 

SICAK DALDIRMA USULÜ İLE ÇİNKO KAPLAMA YAPTIRILACAKTIR 
1 — Takriben 533 ton kadar şebeke malzemesi sıcak daldırma usu

lü ile galvanize edilecektir. 
2 — Bu işe ait idarî ve teknik şartname Ankara - Dışkapı PTT Mer

kez Atelye Müdürlüğünden 150.00 TL. karşılığında temin edilebilir, 
3 — İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır. 
4 — İhale tarihi 12/5/1976 günü olup, ihaleye iştirak edeceklerin bu 

tarihe kadar tekliflerini vermeleri gereklidir. 
5 — İhaleye girmek istiyen firma, İşimizi yapabilecek kapasitede 

olduğuna dair kapasite raporunu en geç 3/5/1976 tarihine kadar ünite
mize ibraz etmesi zorunludur. Yeterlik belgesi olan firma ihaleye iştirak 
eder. 4707 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü I. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda keşif bedelleri, ihale gün ve saatleri geçici teminat ve belge müracaat son günleri yazılı işler 2490 sayılı kanunun 31. maddesi 'ge
reğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltmeleri Bölge idare binasında eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
' Bu işlere ait ihale dosyaları Ankara'da Karayolları Genel Md. lüğü Mlz. Şb. Md. lüğünde, İzmir'de Karayollan 2. istanbul - Küçükyalı'da 
1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. İsteklilerin belge müracat son günü saat 17.30'a kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekle
rine : Bu işin ilk keşif bedelinin en az yansı kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair belge (Bu İşin en az i lk keşif bedeli kadar A, B ve C grubu 
karnesi olanlarda bu belge aranmaz.) 

1 — Yapı araçları bildirisi (bildiride ana inşaat makinalarının sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edi
lecek ana inşaat makinalârı için beyanda bulunmamaları) 

2 — Malî durum bildirisi, 
3 — Taahhüt büdirisi 
4 — Teknik personel bildirisi (yukanda 1-24İ-4 no. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır.' Vekâleten imza edi

lenler kabul edilmez) banka mektubu, aslı veya noterden tasdikli imza sirküleri, kanunî ikametgâh belgesi ve iş yeri görme belgelerini ekliyerek 
bu iş için yeterlik belgesi almalan lâzımdır. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri' ile birlikte geçici teminat (teminat banka mektubu İse selâhiyetli kişilerin imzalan tasdikli olacak 
ve banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1976 yılı Ticaret va Sanayi Odası vesikası, vekaleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, 
istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilaveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini (fotokopi kabul edilmez) ve şirketin bi
rinci ilânımızdan sOnra alınmış hali faaliyet belgelerim hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı kanunun gereğince hazırlayacak!an teklif mek
tuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazan itlbare alınmaz. 

Duyurulur. 

İşin Cinsi 

1 — istanbul çevreyolu ve Kemerburgaz - Sarıyer, boğaz üst yollan, ilti
sak - Kilyoş, Büyükdere - Bentler yollannda sıcak kanşım kaplama yapıl
ması için plont silosunun beslenmesi ve sıcak karışım malzemesinin yola 
nakli işi. 
2 — Vize - Saray - Edirnekapı yolunun sıcak karışım kaplaması için ge
rekli moloz taşm ihzan ve nakli işi. 

Keşif bedeli 
* Lira Kr . 

3.997.020,— 

2.420.000,— 

Geçici teminatı 
Lira Kr . İhale günü saati 

133.661,— 

86.350,— 

4 Mayıs 1976 
Sah 11.00 

4 Mayıs 1976 
Salı 15.00 

Belge müracaat 
son günü 

s 
27/4/1976 

27/4/1976 

4688 / 4-1 

Ankara Belediye Başkanlığından: 

Belediyemizçe aşağıda cinsi miktan ve nitelikleri yazılı 13 kalem malzemelerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıradakiler 2490 sayılı Yasa
nın 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle 12 va, 13 sıradakiler aynı Yasanın 41 inci maddesi gereğince açık eksütme sure
tiyle satm alınacaktır. 

1 — Şartnameleri ve numunesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
2 — İhaleye iştirak edecekler ticaret odası veya jmensup olduğu dernekten alacaklan vesikalan teklif mektubu ile birlikte vermesi şarttır. 
3 — istekliler teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat evveüne kadar Encümen Kalemine vermeleri zorunludur. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Muh. Bedeli G. Teminatı İ h a l e n i n 
C i n s i Miktan Lira K r . Lira K r . Tarihi Saati 

1 — Çalı süpürgesi 98.000 Ad. 294.000,— 15.510,— 26/4/1976 15.00 
2 Otoklav cihazı 1 » 19.000,— 1.425,— 26/4/1976 15.05 
3 — Su tankeri 5 » 82.500,— 5.375,— 26/4/1976 15.10 
4 — Sellozik tiner 10 Ton 200.000,— 11.250,— 26/4/1976 15.15 
5 — İnşaat malzemesi 5 Kg. 33.250,— 2.493,75 26/4/1976 15.20 
6 — 330 M 2 , cam ve 30 Kg. macun, 2 » 20.100,— 1.507,50 26/4/1976 15.25 
7 — Muhtelif yedek parça 141 » 3.328.295,— 113.613,85 26/4/1976 15.30 
8 — Muhtelif yedek parça 126 » 718.550,— 32.492,— 26/4/1976 15 35 
9 — Muhtelif malzeme 55 » 208.332,50 11.666,63 26/4/1976 15;40 

10 — Atölye malzemesi 2 Ad. 330.800,— 16.982,— 26/4/1976 15.45 
11 — D. azot gazı 1.000 Kg. 65.000,— 4.500,— 26/4/1976 15.50 
12 — Kemer 550 Ad. 13.750,— 1.031,25 26/4/1976 15.55 
13 — Teyp ve malzeme 3 Kg. 9.050,— 678,75 26/4/1976 16.00 

5009/4-1 
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Tire Belediyesi Kurumları Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 

Belediyemiz Kurumlarınca yaptırılacak olan 2 adet enerji nakil hattı 
ve Organize Sanayi Bölgesi için lüzumlu bulunan elektrik malzemelerinin 
satm alımı işi 4768 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince kapalı zarf ek
siltmesine konulmuştur. 

İşlerin muhammen keşif bedelleri ile teminat akçeleri aşağıda göste
rilmiştir. 

İhaleleri 29/4/1976 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat: 11.00 de 
Belediyemiz Sarayı Riyaset Odasında ayrı ayrı yapılacaktır. 

Satınalma Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta keza; birini veya 
her ikisini birlikte yapmakta serbesttir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını; 29/4/1976 günü saat: 10.00' a kadar 
Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri mecburidir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
M . K . B e d . Tem. Ak. 

İŞİN CİNSİ Lira Kr . Lira Kr . 

1 — Tire - Kutsan Enerji Nakil Hattı malzemeleri 
satm alımı işi. 164.199,— 9.460,— 

2 — Organize Sanayi Bölgesi için lüzumlu elektrik 
malzemesi satm alımı işi. 152.952,— 8.900,— 

4895 / 4-1 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

İNŞAAT İLÂNI 
1) 4̂ .476.180,50 TL. keşif bedelli Tekirdağ Santral binası inşaatı 

kapalı zarf \jısulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Geçici teminatı 148.035,41 liradır. 
2) Eksiltme dosyası Genel Müdürülğümüz Yapı İşleri Dairesi Baş

kanlığında ve Edirne PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksiltme 28/4/1976 Çarşamba günü saat 16.00 da Genel Müdür

lük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 
4) İsteklilerin 26/4/1976 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar eksiltme 

şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi 
aslı ile Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmek
tedir. 

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

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale 
etmekte serbesttir. - 4856 / 2-1 • 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fab
rikaları Müessese Müdürlüğünden: 

Müessesemiz tarafından 300 adet 6 Kğ. İlk boş Asetilen Tüpü satın-
almacaktır. x 

Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 
1) a — İskenderunda Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 
b — Ankarada Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat 

ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, 
c — istanbul'da Lamartin Cumhuriyet Cad. Doğu Palas Han kat: 

4 Taksim adresindeki Mümessilliğimizden 100,— TL. adet mukabilinde 
temin edilebilir. 

2) İhale 27/4/1976 Salı günü saat 15.30 da Müessese Müdürlüğü
müz Satınalma Komisyonunda yapılacağından 76-0291 nolu dosya ile ilgi
lidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları üe 
birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş 
olması gerekmektedir. 

3) Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

4) Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
'5049 /1-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Afyon Şeker Fabrikamızda TL. 22.200.000,— (Yalnız Yirmnkdmil-
yonifciyüzbin lira) ilk keşif bedelli «Kanalizasyon, yağmur suyu 'tahliye 
sistemi, su durultma tesisleri, merkezi teshin şebekesi kanalları, iç yol
ların betonlanması ve saha düzenlenmesi» inşaatı 1976 yılı birim fiatı 
esası üzerinden, kapalı teklif ilân yoluyla şartnamesi essalan dahilinde 
ihaleye çıkartılmıştır. 

1) İhale 27/4/1976 Sah günü saat 14.00 de Ankara Mithatpaşa Cad. 
No. 14 deki Genel Müdürlüğümüz binasında yapılacak tu-. 
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2) İhale dosyası Genel Müdürlüğümüz veznesinden yeterlik belgesi 
alan müteahhitlere TL. 500,— (Beşyüz lira) bedel mukabilinde satüacak-
tır. 

İstekliler ihale dosyamızı inşaat müdürlüğümüzde veya Afyon Şe
ker Fabrikamız Müdürlüğünde de tetkik edebilirler. 

3) İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmeleri için, şartnamesinde 
belirtilen belgeleri dilekçe ile en geç 19/4/1976 Pazartesi günü saat 14.00 e 
kadar; yeterlik belgesi alan istekliler is3, en geç 27/4/1976 Sah günü saat 
14.00 e kadar usulüne uygun olarak düzenlenmiş kapalı zarf halindeki 
teklif mektuplarım Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlüğüne ver
miş olacaklardır. 

Postada vuku bulacak gecikmelerden şirketimiz hiçbir şekilde so
rumlu olmayacaktır. 

2490 sayılı kanuna tabi olmayan Şirketimiz ihaleyi yapıp yapma
makta, kısmen yapmakta yeterlik belgesi verip vermemekte veya söz 
konusu işi dilediğine vermekte serbesttir. 5076 /1-1 

İller Bankasından: 

İÇME SUYU TESİSLERİ YAPTIRILACAKTIR 
İhale Evrakı 

Keşif Bedeli G. Teminatı Asgarî Satış Bedeli 
Kasaba adı İU Lira Kr . Lira Kr . Karne Gr. Lira Kr . 

Kadirli Adana 21.236.000,— 650.830,— - B 625,— 
Yeşiltepe Malatya 5.739.000,— 185.920,— B 625,— 

1 — Yukarıda keşif bedelleri yazılı Kadirli ve Yeşitepe icmesu 
tesisleri kapalı zarf ve birim fiat esası ile eksiltmeye konulmuştur. \ 

2 — Teklif verecekler (Bankamızda bedeli mukabilinde satılan ek
siltme evrakı içinde bulunan teklif şartnamesinin 5 inci maddesinde ya
zılı belgelerden tîeklif vereceği işle ilgiU olan belgeler ve tutarı % 10 
fazlası ile en az ihale keşif bedeli kadar olan müteahhitlik karnesi aslı 
veya noterden tasdikli sureti ile birhkte) yeterlik belgesi almak üzere 
26 Nisan 1976 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Bankamıza müracaat 
edecektir. 

3 — Bankamız yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir. 
4 — Teklif zarflarının 29 Nisan 1976 Perşembe' günü saat 12.00 ye 

kadar teslimi gerekir, vaktinde yapılmıyan müracatlar ve postada vu
ku bulan gecikmeler dikkate /alınmaz. 

5 — Teklif zarfları 29 Nisan 1976" Perşembe günü saat 14.30 da Ban
kamız Satm Alma Komisyonunda açılacaktır. 

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

4958 /1-1 

Yem Sanayii Türk A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 Mayıs 1976 ilâ 30 Nisan 1977 tarihleri arasında aşağıda isimleri ve 
hizalannda ihtiyaçlan yazılı Yem Fabrikalarımızın cem'an 3.250 tonluk 
kemik unu ihtiyaçlan kapalı zarf usulü üe Genel Müdürlüğümüzce iha
leye çıkarılmıştır. 

Yem Fabrikasının adı İhtiyacı 

Adapazan Yem Fabrikası 350 Ton 
Ankara Yem Fabrikası 600 Ton 
Bursa Yem Fabrikası 850 Ton 
Erzurum Yem Fabrikası 200 Ton 
istanbul Yem Fabrikası 750 Ton 
Konya Yem Fabrikası 800 Ton 
Samsun Yem Fabrikası 200 Ton 

YEKÛN: 3.250 Ton 

2 — İhalenin tamamı için istenen geçici teminat 306.250,— TL. dır. 
Ancak iştirakçi, ihalenin tamamına değilde bir kısmına iştirak etmek is
tiyorsa iştirak edeceği tonaja isabet eden meblâğ fcadar^geçici teminat 
vermekle yükümlüdür. 

3 — Bu iş için hazırlanmış şartname, Ankara Mithatpaşa Caddesi 
56/3 de bulunan Genel Müdürlüğümüz Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Müracaatçılar, tekliflerini engeç 26/4/1976 Pazartesi günü saat 
14.00 e 'kadar Genel Müdürlüğümüz Ticaret Müdürlüğüne vereceklerdir. 

5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. / 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
5077/1-1 

(Resmî Gazete) 
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İzmir Telefon Başmüdürlüğünden: 

1 _ izmir Jj'i şirinyer - Buca arası sehirlci telefon kanal şebekesi
ne ait aşağıda belirtilen işler, kapalı yazılı teklif alma suretiyle yaptırıla
caktır. 
Yapılacak işin cinsi Miktarı 

1 — Hafriyat 
2 —, Kum serilmesi 
3 — Moloz dolgu 
4 — Moloz nakli 
5 — Asfalt altı yol tamiri (asfalt altı parke taşı) 
6 — Asfalt altı yol tamiri (asfalt altı beton) 
7 — Beton yol tamiri 
8 — Beton tratuvar tamiri 

3000 M>. 
İSO M». 

2000 t/P. 
1000 M?. 
525 M2. 
280 W. 
S25 M 2 . 
480 M 2 . 

d — Geçici teminatı 17.750,— lira olup, muhammen bedeli 350.000,— 
Uradır. 

3 — Bu işe ait şartnameler '(İdari, hususi ve teknik) Başmüdürlü
ğümüz, Ankara ve istanbul Telefon Başmüdürlüğü veznelerinden 140,— 
lira bedelle temin edilebilir. 

4 — İhalesi 28/4/1976 günü saat 15.00 de komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

6 — Tamamlayıcı bilgi 1273 71 veya 14 09 40/47 numaralı telefon
dan alınabilir. 5036 /1-1 

Çalışma Bakanlığından: 

ÇALIŞMA BAKANLIĞINA SINAVLA ÎŞGÜVENLÎĞÎ 
MÜFETTİŞİ ALINACAKTIR 

Bakanlığımız ihtiyacı bulunan Işgüvenliği Müfettişliği kadrolarına 
işçi sağlığı ve işgüvenliği konulapnda teftiş ve kontrol görevlerinde. 
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çalıştırılmak üzere, (4792 sayılı Ka
nunun 6. maddesine fıkıalar eklenmesine dair 174 sayılı Kanuna göre) 
26/4/1976 tarihinden itibaren yapılacak sınavla işgüvenliği müfettiş 
adayları alınacaktır. 

İşgüvenliği Müfettiş adayında aranan nitelikler şunlardır; 
1 — Türk vatandaşı olmak, 
2 — En çok 45 yaşında olup, 46 yaşından gün almamış bulunmak, 
3 — Makina ,elektrik, kimya, inşaat, maden ve benzeri mühen

dislik ile fizikçi, tıp dalında ve Sosyal Bilmiler alanında öncelikle hu
kuk, iktisat dallarında üniversite veya yüksek okul öğrenimi yapmış 
olmak, 

4 — 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 48< maddesi 
hükmünde kayıtlı şartlara uygun olmak, 

5 — Askerlikle ilişiği bulunmamak, 
6 — Görevi devamlı ve yurdun her bölgesinde yapmaya engel ola

bilecek, vücut yada akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bu
lunmamak (bu husus tam teşekküllü bir hastane tarafından heyet ra
poru ile tevsik edilir.) 

işgüvenliği Müfettişi olacaklarda aşağıdaki şartlar tercih sebebi 
olarak aranır. 

1 — İşgüvenliği konularında özel eğitim görmüş olmak, bu ko
nularda başarılı çalışmaları ve yayınlar bulunmak. 

2 -r- İş Sağlığı, Halk Sağlığı, toplum hekimliği alanında uzmanlı
ğı olmak veya bu konularda özel kurs görmek, başarılı çalışmaları 
veya yayımları bulunmak, 

3 — En azından bir yabancı di l i iyi derecede bilmek, 
4 — Endüstriyel işyerlerinde çalışmış olmak, 

- Belirtilen niteliklere haiz olanların en geç 20 Nisan 1976 tarihine 
kadar Çalışma Bakanlığı işçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne yazılı ola
rak, tahsil, lisan mesleki çalışmalarını belirten lüzumlu belge ve bon
servislerle başvurmaları gerekmektedir. 

Bu müracaatlar arasında yapılacak değerlendirme sonunda uy
gun bulunan adaylar, Bakanlık yetkililerince 26 Nisan 1976 tarihinde 
sınav ve mülakata tabi tutularak son seçim yapılacaktır. 

5141 / 1-1 

Manisa Kız Öğretmen Lisesi Müdürlüğünden: 

Sıra 
No. C i n s i 

Miktan , Muh. Bed. 
adet L i ra 

Geç. Tem. 
Lira K r . 

ihalenin 
şekli 

1 - 8 Kalem bakkaliye 
yiyecek maddesi 

2 - Tek tip ekmek 30000 
102.730.— 6.386,50 Kapalı zarf 
60.000,— 4250,— Kapalı zarf 

1 — Manisa öğretmen Lisesi Müdürlüğünün 1976 malî yılı ihti-
yacmdan olan ik i grupta cins, miktar, muhammen bedeli ve geçici te
minatları yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı Kanunim 31. maddesine 
istinaden kapalı zarf usulü ile eksiltmeve çıkanlmışlır. 

2 — İhaleler 16 Nisan 1976 Cuma günü Manisa Kız öğretmen L i 
sesi Müdüriyet odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak
tır. 

3 — ihaleye gireceklerin usulüne göre hazırlıyacaklan teklif mek
tuplannı 1976 yılı ticaret odası belgesini, teminat makbuz ve mektup
ları ile birlikte ihale saati olan 15.00 den bir saat önce komisyona mak
buz mukabili teslim etmeleri gereklidir. (Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez.) 

4 — Bu işlere ait şartnameler mesai saatleri içinde her gün okul 
müdürlüğünde görülebilir. 

44"r-7 ±4 

Yozgat Valiliğinden : 

(BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YAPİ İŞLERİ G E N E L MÜDÜRLÜĞÜNÜN) 
1 — Aşağıda, isimleri, keşif bedelleri, kesin teminatları, karne grubu, ihale gün ve tarihi ile ihale saatleri yazılı inşaatlar 527 sayılı Ka

nuna göre 1976 —1977 yıllanna sirayetli olarak 3530 sayılı Kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme, Yozgat'ta Bayındırlık Müdürlüğünde aşağıda belirtilen ihale gün ve ihale saatlerinde ihale Komisyonunca yapılacaktır. ; 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde II Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Aşağıda gösterilen her bir iş için kesin teminatını, 
b) 1976 yılına >ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
c) Her i£ için ayrı ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazır

lanmış olan) Plân ve teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren 
malî durum bildirgesiyle banka referans mektubunu ve Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları aşağıda belirtilen gruptan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yozgat Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
ları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — istekliler teklif mektuplarını ihale günü ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına; 
vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günlerin İl mesai saati sonuna kadardır. 
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 
Keyfiyet ilân olunur. 

K . Bedeli K . Teminatı i h a l e n i n Son müracaat Karne 
İ ş in adı Li ra K r . Lira Kr . Günü, Tarihi ve Saati Günü ve Tarihi Grubu 

Yozgat-Yerköy Spor Salonu inşaatı 5.000.000,— 400.000— Çarşamba 21/4/1976 15.30 Cuma 16/4/1976 (C) 
Yozgat-Yerköy Stad tanzimi ve ihata işi 1.750.000,— 140.000,— Pazartesi 26/4/1976 15.30 Salı 20/4/1976 (C) 

4576 / 1-1 
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A K T İ F 

Denizcilik Bankası T. A. O. 
Lira K r . 

31 Aralık 1975 Bilançosu 
P A S I F 

ödenmemiş sermaye 
Kasa 
T. C. Merkez Bankası 

Serbest Bloke 

97.764.000,36 315.730.16220 

Kanunî karşılıklar kasası 
Munzam karşılıklar mukabili kıymetler 

Bankalar 
Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı 

Tasarruf bonoları 104.723,06 
Tahviller 1.782.800,— 

Senetler cüzdanı 
Sair müşteriler 

Avanslar 
Sair müşteriler 

Borçlu cari hesaplar 
Sair müşteriler 

Gemi inşaatı kredi fonları 
Iştraklerimiz 
Sabit kıymetler 

1 - Menkuller (İmal Hal. Dahil) 56.932.303,40 
Amortisman (—) ( 31.316.401,39) 

679.350,33 
35214.891,96 

413.494.162,56 

190.847.004,75 

53.434.578,64 
1.887523,06 

54.075.944,55 

225.175,— 

615.482.340,75 

96.861.340,73 
130.825.000 — 

2.133.423303,01 

Sermaye 
İhtiyat akçeleri 

Kanunî ihtiyatlar 
Karşılıklar 

Sabit kıymetler yenileme fonu 
Dahili sigorta fonu 
Sair karşılıklar 

Taahhütlerimiz 
T.C. Merkez Bankas ı : 

Avanslar ve reeskont ettirilen 
senetler ^ 249.182.444,67 
Transfer emirleri 345.779.957,56 

18.955.928,02 
77.465.712,34 
49.938.628,34 

Lira K r . 

2.000.000.000,— 
2284.574,36 

146.360268,70 

594.962.40223 
2329.456.895,46 

Diğer taahhütlerimiz 1.734.494.49323 

Mevduat 

Resmî mev. 
Ticarî mev. 
Bankalar mev. 
Tasarruf mev. 

Vadesiz Vadeli 

25.615.902,01 

2 - Gayrimenkuller (İnş. H . Dahil) 2.992.924.604.01 
Amortisman (-n) (885.117.203,01 

Tediye emirleri 
Muhtelif alacaklılar 
Talep olunmamış kıymetler 
Diğer pasifler 

Muhtelif borçlular 
Diğer aktifler 
İlk tesis masrafları 

Esas bedel 
Amortisman (—) 

Geçen yıllardan müdevver zarar 
ZARAR 

Toplam 
Kâzım hesaplar 

GİDER ve ZARARLAR 

2.107.807.401,-

4.362.746,92 
(859.891,18) 

406.925.691,83 
557.504.624,14 

3.502.855,74 

1.033.821356,59 
520.669.442,54 

6247.874.586,18 
5.955.046.178,03 

Toplam 

Nâzım hesaplar 
Cirolarımız 
Kefaletlerimiz 
Diğer nâzım hesaplar 

157.000.000,— 
1.022.154.219,48 
4.775.891.958,55 

Denizcilik Bankası T. A. O. 31 Aralık Kâr ve Zarar Hesabı 
Lira K r . GELİR ve KÂRLAR 

Malzeme giderleri 
Personel için yapılan ödemeler 

Teknik, İdarî Sağlık, iskele, gişe 
personeli, puvantörler ve hizmet. 
Gemi adamlarına 
İşçilere 

509^313.854,59 
1.663.019.392,05 

Yolcu, yük, araç taşıma hizmetleri (Safi) 

462.935.68436 
623.056.504.66 
577.027202,83 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 
Vergi, resim ve harçlar 
Sigorta, amortisman ve büyük tamir itfa giderleri 

İç ve dış sigorta 30.189.646.41 
Amortisman 112.633.009,59 
Büyük tamir itfa 30.123.72324 

Tasarrufu teşvik ikramiyesi 
Verilen faiz ve komisyonlar 
Diğer gider ve zararlar 
Kuruluş giderleri amortismanı ve ayrılan karşılıklar 
1974- yılından müdevver gemi seferleri giderleri 

¿18.062.567,90 
26.351.017,06 

172.946.37924 

1.240.000,— 
180.679.705,36 
369.763.653,23 
10.810.758,70 
3388.86429 

İç hatlar 
Dış hatlar 
Şehir ve Körfez hatları 

Liman hizmetleri 
Tamir

,
 tadil

,
 imâl

,
 inş

a v
e havuzlam

a 
Denizd

e ca
n
 ve ma

l
 emniyet

i Fene
r
 v

e
 tahlisiy

e Gem
i
 kurtarma 

68.731.083,75 
145.985.043.16 
2S1.422338.62 

104.501.70339 
10.936300,— 

Banka hizmet mukabili alman ücret ve kom. 
Kambiyo kârları 
Alınan faiz ve komisyonlar 
Tahvilât gelirleri 
Muhtelif gelir ve kârlar 
Rıhtım resmi 
Sübvansiyonlar 
Bitmemiş gemi sefer gelirleri 
ZARAR 

793.759.421,60 

25.323.733,32 37.794.565,91 63.118.299,23 
250.828.056,81 343.140 — 251.171.196,81 

5.731.889,66 —,— 5.731.889,66 
263.399.721,38 210.338.314,52 473.738.035,90 

3.908.933,81 
874.144.600,94 

43.713,55 
97.916,177,76 

'6247.874.586,18 

5.955.046.178,03 

Li ra K r . 

496.138.665,53 

494.551.832,86 
667.342 171,06 
115.43820339 

34.177 
4.998 

137.735 
4 

153.022 
460.642 
66.029. 
4.824 

520.669 

87122 
.258,61 
.624,79 
.630,= 
.674,42 
354,73 
,573,04 
.890,23 
.442,54 

Toplam 3.155.576.192,42 Toplam 3.155.576.192,42 

5142 
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Acıpayam Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Bölgesi Deposu Cins ve nevi 
Parti Miktarı M . Bed. G. Tem. 
adedi Adet M 3 Dm 3 Lira Li ra 

Bozdağ Güney I.S.N.B.ÇK.T. 
» » t .S.K.B.ÇK.T. 
» » III. S.N.B. ÇK. T. 
» » III. S.K.B. ÇK. T. 

» III. S.K.B. ÇZ.T. 
Kelekçi Kelekçi III. S.K.B. ÇZ. T. 

» III. S.N.B. ÇZ. T. 
III. S.U.B. ÇZ. T. 

1 
1 
2 
2 
1 

12 
27 

1 

13 
7 

235 
440 
588 

2340 
4996 

67 

5.942 
6.666 

74.051 
149.171 
93.929 

472.668 
1214.800 

17.137 

1.200 
1.000 

650 
550 
500 
500 
600 
800 

600 
500 

3.700 
6.300 
3.600 

18.200 
56.100 

1.100 

Y e k û n : 47 86^6 2034.364 90.100 
Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali açık art ırma suretiyle 

şartnamesi gereğince 16/4/1976 Cuma günü saat 14.00 de Acıpayam İl
çesi Kelekçi Kasabası Belediye toplanjı salonunda toplanacak komis
yon huzurunda satış yapılacaktır. Taliplilerin belirli gün ve saatte mü
racaatları duyurulur. 5300 / 1-1 

Kütahya Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda gösterilen şehrimizin muhtelif yerlerinde yaptırılacak in
şaat işleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrı ayn kapalı zarf 
eksiltmeye konulmuştur. 

İhaleler Belediyede toplanacak Encümen huzurunda hizalarında 
gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

isteklilerin en az işin keşif bedeli kadar bir iş yapmış oldukları
na dair iş bitirme belgesi ve şartnamede istenilen diğer belgeleri ibraz 
ederek 3 gün evvelinden Belediyemizden iştirak belgesi almaları ka
nuna uygun şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihaleden 1 
saat öncesine kadar Belediyemize makbuz karşılığı vermiş olmaları 
lâzımdır. 

Daha fazla bilgi almak keşif ve şartnamelerini görmek isteyen
ler mesai gün ve saatlerinde Belediyemize müracaat edebilirler. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez 
ilân olunur. 

İ h a l e n i n 
Keşif bedeli G. teminatı İ h a l e n i n 

N e v i Lira Kr . Lira Günij Saati 

1 - Adi kaldırım inşaatı-. 
2 - Kanalizasyon inşaatı. 
3 - İstinat duvar inşaatı. 

1.207.437,— 49.975-
598.830,— 27.704-
223.834,55 12.442,-

3 Mayıs 1976 15.00 
3 Mayıs 1976 15.30 
3 Mayıs 1976 16.00 

5299 /1-1 

Muş Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/447 
Davacı M . Sıddık Canpolat, Hanife Görmen, Al i Görmen, Zöhre 

Göçmen, Ahmet Görmen, M . Sabri Görmen, Ahmet Canpolat vekili Avu
kat Sabahattin Sadır'm davalılar Güzel, Gülperi, Mehmet, Hanım ve 
Zahide Canpolat aleyhine mahkememizde ikame etmiş olduğu iştirak 
halindeki mülkün müşterek mülke çevrilmesi davasmın yapılan yar
gılamasında : 

Devlet Orman İşletmesi Koyulhisar Müdürlüğünden: 

Davalılardan Zahide, Hanım, Mehmet, Gülperi, Güzel Canpolat'ın 
bunca aramalara rağmen adreslerinin meçhul olması nedeniyle Mah
kememizce Resmî Gazete ile ilânen davetiye ^ebliği yapılmasına ka
rar verildiğinden davalılar Zahide, Hanım, Mehmet, Gülperi ve Güzel 
Canpolat'ın duruşmanın bırakıldığı 10/5/1976 günü saat. 9.30 da duruş
mada hazır bulunmalarının veya vekil göndermelerinin, mazeret bil
dirmelerinin bildirmedikleri takdirde mahkemeye gıyaplarında devam 
olunacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere üânen tebliğ olu
nur. 3594/ 1-1 

Et ve Balık Kurumu Balıkçılık Müessesesi Müdürlüğünden: 

A M O N Y A K VANASI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Kurumumuz ihtiyacı olarak şartnamesinde nitelik ve mik

tarları belirtilen 9 kalem 985 adet Amonyak Vanası kapalı zarf yoluyla, 
teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler istanbul Beşiktaş Çırağan Caddesi 
No. 80/i deki Müessesemiz Malzeme Şefliğinden bedelsiz alınabilir. 

3 — İsteklilerin usulüne uygun teklif mektuplarını idarî şartna
mesinde belirtilen esaslara göre hazırlayarak geçici teminatianyla bir
likte en geç 26 Nisan 1976 Pazartesi günü saat 12.00 ye kadar Müesse
semiz Yazı İşlerine ulaştırmaları zorunludur. 

4 — Komisyon aynı ügn saat 14.30 de toplanacaktu\ 
5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya

pıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbest
tir. 5301 / 1-1 

FORK - LİFT SATIN ALINACAKTIR 
1 — Kurumumuz ihtiyacı olarak şartnamesinde niteliği yazılı bir 

adet fork lift kapalı zarf yoluyla teklif almak suretiyle satın alınacak
tır. —, 

2 — Bu işe ait şartnameler istanbul Beşiktaş Çırağan Caddesi 
No. 80/1 deki müessesemiz Malzeme Şefliğinden bedelsiz alınacaktır. 

3 — isteklilerin usulüne uygun teklif mektuplarını idarî şartna
mesinde belirtilen esaslara' göre hazırlıyarak, geçici teminatianyla bir
likte en geç 26 Nisan 1976 Pazartesi günü saat 12.00 kadar Müessese
miz Yazı işlerine Ulaştırmalan zorunludur. 

4 — Komisyon aynı gün saat 14.00'de toplanılacaktır. 
5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakla serbesttir. 
5302/1-1 

Çaykara Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/245 
Davacı Çaykara İlçesi Akköse Köyünden Niyase Karahan tarafın

dan davalı aynı yerden Süleyman Karahan aleyhine açılan 1500 lira na
faka davasının yapılan açık duruşması sırasında davalı adına çıkanlan 
dava dilekçesinin tebliğine dair kâğıdında adresinin meçhul olduğu 
bildirildiğinden tayin olunan 26/4/1976 tarihinde duruşmaya delille
riyle birlikte gelmediği takdirde gıyabında muhakeme icrası ile karar 
verileceği H M U K . 509-510. maddeleri icabı ihtar ve ilânen tebliğ olu
nur. 419 /1-1 

Parti M i k t a r ı Muh. Bed. Teminatı 
Bölgesi Deposu Cins ve nevi No. Adet M 3 Lira Lira 

Iğdırdağ Meydan S'. III. N.B. Çam Tom. 6 404 141 262 700,— 7.430,— 
» S. II. N . B. Gök. Tom. 6 571 221.444 800,— 13.500,— 
» » S. III. N . B . Gök. Tom. 53 7696 2558.492 650,— 125.190,— 
» » Çam sanayi odunu 3 1950 84.232 350,— 2.215,— 
» » Çam s ınk 1 — 54.000 275,— 1.200,— 

69 10621 3059.430 149.535,— 

1 — İşletmemiz Meydan deposunda mevcut yukarıda cins, nevi ve miktan yazılı orman emvali açık art ırma suretiyle ,% 50 si ve vergi
leri peşin, bakiyesi üç ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 15/4/1976 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de İşletme satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda -yapılacak
tır. 5305/ 1-1 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: 

İH: Aydın, İlçesi: Merkez, Köyü veya mevkü: Balta, Madenin 
cinsi: Maden kömürü, Ruhsatnamenin tarihi: 35/4/1958, Numara» : 
6/214 

Hudutları : 
Kuzeyi: Orta Balta Köyü İlkokulundan Eski Müftü Zeytinliği Mev

kiindeki Kızükulak tepe beton sütununa doğru hat. 
Doğusu: Eski Müftü Zeytinliği mevkiindeki Kızılkulak tepe beton 

sütunundan «A» kesişme noktasına doğru hat. 
Güneyi: «A» kesişme iıoktasından Sıralılar Köyü Mescidine doğru 

hat. 
Batısı: Sıralılar Köyü Mescidinden hudut başlangıcı olan Orta 

Balta Köyü İlkokuluna doğru hat. 
«A» kesişme noktasının tarifi: 
Sıralar Köyü Mescidinden Münkariz Çamköy Çeşmesine giden hat

tın Eski Müftü Zeytinliği Mevkiindeki Kızılkulak Tepe betonundan Mün
kariz Çamköy Camiine giden hattın kesiştiği noktadır. 

Yukarıda mevkü, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş maden kömürü 
madeni için Aydın Linyit Limited Şirketi uhdesine 40 yıl müddetle iş
letme imtiyazı verilecektir. 

İtirazı olanların bu Uânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten iti
baren oribeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyleme
leri lâzım geldiği bu müddetin hitanımdan sonra vukubulacak itirazla
rın kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi 
gereğince ilân olunur. 5293/2-1 

İ l i : Aydın, İlçesi: Söke, Köyü veya mevkü: Çavdar, Madenin 
cinsi: Demir, Ruhsatnamenin tarihi: 5/5/1969, Numarası : Ar. 8474 

Hudutları: 
Kuzeyi: (A) tekatü noktasından (B) tekatü noktasına doğru hat. 
Doğusu: (B) tekatü noktasından başlayarak Küçükken tepeden 

ve 585 rakımlı Dede tepeden geçerek Çavdar Köyü camiine k ınk hat. 
Güneyi: Çavdar Köyü camiinden 598 rakımlı Çavdarlı Asar tepeye 

doğru hat. 
Batısı: Çavdarlı Asar tepeden hudut başlangıcı olan (A) tekatü 

noktasına doğru hat. 
(A) tekatü noktası: 
Kaygılı Köyü camiinden Gaffarlar Köyü mescidine giden doğru 

hattın Atalan Tepeden Çavdarlı Asar Tepeye (598 rakımlı) giden hattın 
kesiştiği noktadır. 

(B) tekatü noktası: 
Kaygılı Köyü carrüinden Gaffarlar Köyü mescidine giden doğru 

hattm Atalan tepeden Küçükken tepeye giden hattın kesiştiği noktadır. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş demir madeni 

için Eren Madencilik ve Ticaret Ltd. Şti. 10 yıl müddetle işletme ruh
satnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu Uârim gazetede ilk yayınlandığı tarihten itiba
ren onbeş gün içinde bir dilekçe üe Bakanlığımıza müracaat eylemeleri 
lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların 
kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi ge
reğince ilân olunur. 5294/2-1 

mn 
İ l i : Burdur, İlçesi: Yeşüova, Köyü veya mevkü: Kavacık, Made-

cinsi: Krom, Ruhsatnamenin tarihi: 20/12/1962, Numarası : 12/173 
Hudutları : 
Kuzeyi: Çardak Köyü camisinden Kavacık Köyü Yukarı Mahalle 

camiine doğru hat. 
Doğusu: Kavacık Köyü Yukarı Mahalle camiinden Onucak Köyü 

Aşağı Mahalle camüne doğru hat. 

Güneyi : Onucak Köyü Aşağı Mahalle camiinden Kocayaka Köyü 
okuluna doğru hat. 

Batısı : Kocayaka Köyü olculundan Çardak Köyü carniîne doğru 
hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom madeni 
için Tınaz Mümessillik ve Madencilik Ltd. Şti. uhdesine 10 yıl müddetle 
işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazete Ue yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dUekçe Ue Bakanlığımıza müracaat eylemeleri 
lâzım geldiği bu müddetin hitanımdan sonra vukubulacak itirazların 
kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi ge
reğince Uân olunur. 5278 / 2rl . 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Havà Meydanlan 
İnşaatı Genel Müdürlüğünden : 

«Yeşilköy Hava Meydanı Akaryakıt Hidrant tesisatı proje hizmet
leri» için firma seçimi ile ilgili olarak 23, 25, 27, 29 Mart 1976 tarihle
rinde çıkan ilânın 4. maddesinde 15/4/1976 olarak belirtüen, bilgi ve 
belgelerin Genel Müdürlüğümüze verilme tarihi, 30 Nisan 1976 günü 
saat 16.00 olarak değiştirilmiştir. 

İlgilüere üân olunur. 4119/2-1 

Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı için 3 adet damperli kanryon ki
ralanacaktır. 

2 — İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Amirliğin
den bedeli mukabili temin edilir. 

3 — İhale 29/4/1976 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih 

yapmakta serbesttir. ^ 5306 / İ-l 

Kırıkkale Belediye Başkanlığından: 

1 — Kırıkkale Belediyesince 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi ge 
reğince boru ferşi ihalesi yaptınlacaktır. 

2 — Boru ferşiyatının keşif bedeli 630.000 lira olup, geçici temi 
n a t ı : 28.950,— lira kati teminatı ise 57.900,— liradır. 

3 — İhale, 30 Nisan 1976 Cuma günü saat: 16.00 da Belediye En 
cümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 — Buna ait şartname, her gün mesai saatleri dahilinde E.S.O 
İşletmesi Su Fen Memurluğundan temin edilebilir. 

5 — İhaleye iştirak edecekler teklif mektuplarını ihale saatinden 
1 saat evveline kadar Beledyie Başkâtipliğine vermeleri şarttır. 

6 — Postada vaki gecikmeler nazari itibare alınmaz ve telgrafla 
müracaat kabul edilmez. 

7 — İhaleye iştirak edeceklere ilân olunur. 
5307 / 4-1 

Afyon Belediyesinden: 

Belediyemizin ihtiyacı olan ve 110.000,— TL. 2.500 M 3 kum şart 
namesi gereğince kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Bu işin geçic 
teminatı 6.750,— TL. dır. ' 

İhalesi 22/4/1976 Perşembe günü sat 16.00 da olup, teklif zarflaı 
ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Belediye Hesaı 
İşleri Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. İlân olunur. 

5021 /4-2 

Edremit Devlet Hastanesi Baştabipüğinden : 

Sıra 
No. C i n s i Miktarı 

Muh. bed. 
Lira K r . 

G. teminatı 
Lira K r . Sekli 

H A L E N İ N 
Günü Saati 

250 Ton 100.000,— 6.250,— 
4.500 Kg. 157.500.— 9125.— 

600 Kg. 19.500.— 1,462.50 
3.000 Kg. 15.750,— 1,181,25 

7 Kİ. 45.025,— 3 376,87 
, 2 Kİ. 8.400,— 630,— 

Yukarıda ihtiyaçlar 2490 sayılı Kanunun 31 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre 6/5/1976 Perşembe günü Hastanede ihale edilecektir.* 
Kati teminat ihale bedelinin % 15 idir. Şartnameler her gün Hastane İdaresinde görülebilir. İsteklilerin kanunî belgeleri ile birlikte tekliflerini 
ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri, postadaki gecikmelerin nazan itibare alınmayacağı ilân olunur. 5308 / 4-1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Linyit maden kömürü 
Kemikli dana eti 
Beyaz peynir 
İnek sütü ve yoğurdu 
Bakkaliye malzemesi 
Temizlik malzemesi 

Kapalı zarf 6/5/1976 
» » » 
» » » 

Açık eksiltme » 
» » » 
» » » 

14.00 
14.30 
15.00 
15.30 
16.00 
16.00 

ve 585 rakımlı Dede tepeden geçerek Çavdar Köyü camiine k ınk hat. 
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Türk iye Zirai D o n a t ı m K u r u m u is tanbul Bölge Müdür lüğünden 

1 — Yuka r ıda i s imler i h iza la r ında keşif bedelleri geçici teminat
lar ı belir t i len 'tip gübre depo inşaa t l a r ı kapa l ı zarf u su lüne göre 1976 
b i r i m fiyatları üze r inden 29/4/1976 P e r ş e m b e g ü n ü saat 13.00 de ihale 
edilecektir. 

2 — Eksi l tmeler Türk iye Ziraî D o n a t ı m K u r u m u istanbul Bölge 
Müdür lüğü Selimiye'deki b inas ında yapı lacakt ı r . 

3 — Eksi l tmeye i ş t i rak edecekler sözü edilen i n ş a a t l a r d a n birine, 
b i rkaç ına veya t a m a m ı n a geçici t emina t l a r ın ı ya t ı r a r ak i ş t i r ak etmekte 
serbesttir. 

4 — Yukar ıdak i i ş lere ait eksiltme ş a r t n a m e s i ve diğer evraklar 
her gün mesai saatleri iç inde 2 nci maddedeki adreste görülebi l i r . 

5 — İs tek l l i e r tekl if m e k t u p l a r ı m 29/4/1976 P e r ş e m b e günü saat 
12.00 ye kadar makbuz mukabil inde î h a l e Komisyonu Başkanl ığ ına ve
receklerdir. 

6 — Yeter l ik belgesi a l ı nmas ı iç in son m ü r a c a a t tar ihi 26/4/1976 
Pazartesi günü mesai saati sonuna k a d a r d ı r . 

7 — İs tek l i le r yeterlik belgesi a l ıp a l m a d ı k l a r ı m 27/4/11976 Sal ı 
günü saat 14.00 den sonra öğrenebi l i r ler . 

8 — Telgrafla m ü r a c a a t ve postadaki gecikmeler nazar ı i t ibara 
a l ınmaz. 

9 — Kurumumuz 2490 'sayılı Kanuna tabi o lmadığ ından , i ş t i rak 
belgesi verip, vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi di lediğine 
verip, vermemekte serbesttir. 

Keyfiyet i lân olunur. 5304/1-1 

Alaşehir Devlet Hastanesi Baş t ab ip l i ğ inden : 

Cins i 
Mik ta r ı 
Jkalem 

Günlük erzak 15 
Et ler 2 
Bakkal iye 20 
Temizl ik maddeleri 8 

T u t a n 
l i r a K r . 

79 500,— 
'105 000,— 

44.438,— 
45.325,— 

M u v . tem. 
L i r a K r . 

5J225,— 
6.500,— 
3.333,— 
3.400,— 

İha len in gün ve saati 

5/5/1976 Ç a r ş a m b a 11.00 
7/5/1976 Cuma 11.00 

10/5/1976 Pazartesi 11.00 
12/5/1976 Çarşamba ll.Ofl 

Hastanemizin 1976 mal î yılı için iht iyacı bulunan 4 grupta cinsi, 
m ik t a r ı , muhammen bedel ve geç ic i - t emina t l a r ı yazılı maddeler kapa l ı 
zarf suretiyle ihaleye ç ıkar t ı lmış t ı r Her grubun ihalesi h iza lar ında ya
zılı gün ve saatte Alaşehir Devlet Hastanesinde ve S a t ı n a l m a Komisyo
nunca yapı lacakt ı r . B u işe ait ş a r t n a m e ve müf reda t l ı listeler he rgün 
mesai saatleri dahilinde Hastanemiz İda res inde görülebileceği gibi ta 
lep vukuunda posta i le de gönderi lebi l i r . Tal ipler in 2490 sayılı Kanunun 
tar i f i dairesinde tanzim edecekleri tekl if m e k t u p l a r ı ve teminat mak
buz la r ı ü e bir l ik te eksiltmenin yapılacağı saatten en geç b i r saat evve
line kadar Komisyonumuza vermeleri lâz ımdır . Postada vukua gelecek 
gecikmeler kabul olunmaz. 5303 /1-1 

Vakıf lar Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 

Vakfın a d ı : Hac ı Zeliha M a r a ş h Vakfı 
Vakfeden: Hacı Zeliha M a r a ş h 
Vakfın İ k a m e t g â h ı : Hatay 

Tescil k a r a r ı m veren mahkemenin ad ı ve^ karar N o : İ s k e n d e r u n 1. 
As . H u k u k M a h . E : 1974/342, K : 529 

Vakfın gayesi: İ s k e n d e r u n ' d a bulunan b i l û m u m camilerde imam 
ve d in görevli lerine y a r d ı m etmek. 

Vakfedilen m a l : İ skende run Aşkarbeyli K ö y ü n d e tapunun 991 yev
miye 81 d i t 588 sahife 605 parsel n u m a r a s ı n d a 163 M 2 a r s an ın üzer inde 
2 kat ev. 

Vakfın o r g a n l a r ı : 1 — Kızılay M ü d ü r ü , 2 — Vakıf lar Genel Mü
dürlüğü Emlâk Memuru. 

Türk Medeni Kanunu h ü k ü m l e r i n e göre kurulan Vakıf lar Hak
k ındak i Kanunun 13 ü n c ü maddesi gereğince i lân olunur. 

5277/14 

Pe ı ro l i ş l e r i Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 

Ş i r k e t i n a d ı 
Merkez i 
Tü rk iye ' dek i adresi 
Petrol h a k k ı n ı n mahiyet i 
Bölgesi ve saha i şa re t i 
Vi lâyet i 
Y ü z ö l ç ü m ü 
H a k S ı r a N o . 
M ü r a c a a t ta r ih i 

P E T R O L H A K K I N A M Ü T E A L L İ K K A R A R 
N o : 1614 T a r i h i : 1/4/1976 

T ü r k i y e Petrol ler i Anon im Or tak l ığ ı 
Ankara , Yenişeh i r 
M ü d a f a a Caddesi No . 22 
Aıama ruhsatnamesi 
VI N o . l u Gaziantep T P O / V I / A V 
A d ı y a m a n 
50.000 Hek ta r 
AR/TPO/1734 
31/3/1975 / 

T ü r k i y e Pet ro l ler i A n o n i m Or tak l ığ ın ın V I N o . l u Gaziantep böl
gesinde AR/TPO/1734 hak s ı r a n u m a r a l ı ve T P O / V I / A V i şa re t l i saha 
için petrol arama ruhsatnamesi ver i lmesi talebi i le i l g i l i e v r a k ı in
ce lenmiş t i r . 

T ü r k i y e Pet ro l ler i A n o n i m Or tak l ığ ın ın 31/3/1975 tarihinde yapı
lan AR/TPO/1734 hak s ı ra n u m a r a l ı m ü r a c a a t sahas ı , N . V . Turkse 
Shel l Ş i r k e t i n i n 7/3/1975 tarihinde y a p m ı ş o l d u ğ u AR/NTS/1724 hak 
s ı r a n u m a r a l ı m ü r a c a a t s ahas ı i le k ı s m e n l edahu l lü o l d u ğ u tespit edil
m i ş ise de, Petrol Nizamnames in in 4. maddesi ' ge reğ ince b u m ü r a c a a t 
l a r d ö r t iş g ü n ü içe r i s inde yap ı lm ı ş o l m a d ı ğ ı n d a n iht i lafl ı b i r durum 
mevcut deği ld i r . 

Y u k a r ı d a sözü edilen t e d a h ü l l ü saha için N . V . Turkse Shell Ş i r 
ketine 22/12/1975 tarihinde Petrol A r a m a ruhsatnamesi ve r i lm i ş oldu
ğ u n d a n T ü r k i y e Petrol ler i A n o n i m O r t a k l t ğ m ı n AR/TPO/1734 hak sı
ra n u m a r a l ı ve T P O / V I / A V i şa re t l i m ü r a c a a t ı n ı n reddine karar veri l
d i . 5148 /1-1 

P E T R O L H A K K I N A MUTEALLıIK K A R A R 
N o : 1619 T a r i h i : 1/4/1976 

Şi rke t in ad ı : B P Overseas Refining Company Limi ted 
Merkezi : İngi l tere , Londra, M o o r Lane B r ı t a n n i s 

House 
Türkiye 'deki adresi : istanbul, Harbiye Cumhuriyet Caddesi Ege 

Han , 
Petrol hakk ın ın mahiyeti : Jeolojik ist ikşaf müsaades i 
Bölgesi ve saha i şa re t i : Açık bulunan butun bölgeler 
M ü r a c a a t tar ihi : 18/12/1975 

B P Overseas Refining Company Limi ted Şi rke t in in açık bulunan 
b ü t ü n petrol bölgeler inde jeolojik is t ikşaf müsaades i talebi ile i l g i l i ev
rak ı incelendi : 

1 — Müsaade talebine- i l işkin program her ne kadar uygun görül
mekle beraber, m ü s a a d e gereğince i l k yıl iç inde yapı lacak jeolojik ve je
ofizik ça l ı şmalar ın ekip-ay olarak ver i lmediği gibi bu iş ıcın yapı lacak ya
t ı r ımın m i k t a r ı i le teknik eleman kadrosunun bi ldir i lmedıği ; 

2 — Diğer taraftan V No. l u Sıir bölges inde m ü ş t e r e k e n sahip bu
lunduğu arama ruhsa t l a r ın ın k ı sa b i r sure zarf ında terk edilmesiyle şir
ket in ne yapmak istediği ve petrol pol i t ikas ın ın ne olduğu h a k k ı n d a ke
sin bir kanaat edinilmesinin m ü m k ü n olmadığı ; 

cihetle talebin Petrol kanununun 46/2. ma'ddesine dayanı la rak i t i 
razı kab i l olmak üzere reddine karar verildi., 5149 /1-1 

is tanbul 1. Ağır Ceza Mahkemes i B a ş k a n l ı ğ ı n d a n : 

E . N o : 1975/315 
K . N o : 1975/407 
C. Sav. 1975/18350 
1918 sayılı K a n u n a muhalefetten s a n ı k olup M u t k i Nüfusunda ka

yıt l ı Mehmet oğlu Zühriye 'der i d o ğ m a Sa l ih Y a l ç m k a y a ve B i t l i s Nüfu
suna kayı t l ı Mehmet oğlu Peride'den d o ğ m a 1960 d o ğ u m l u Mahmut A l 
k ı ş h a k l a r ı n d a yap ı l an d u r u ş m a sonunda : 

S a n ı k Sa l ih Ya lç ınkaya 'n ın 1918 sayıl ı Kanunun 1. maddesi delale
t iyle 25/3,1177 sayılı Kanunun 88/2, 1918 sayü ı Kanunun 25/son, T. C. K . 
nun 55/3, 1717 sayıl ı Kanunun 4. maddesi son f ıkras ı gereğince neticeten 
2.160 l i r a ağ ı r para cezas ı i le m a h k û m i y e t i n e , k a ç a k s iga ra l a r ın m ü s a 
deresine, d i ğ e r s a n ı k Mahmut Alkış ' ın beraetine dair 12/12/1975 tar ih , 
1975/315 Esas, 407 sayı l ı karar sureti ad ı geecnlere P T T marifetiyle teb
liğ e d i l e m e m i ş ve zab ı t aca yap ı l an a r a ş t ı r m a d a da adresleri buluna
m a d ı ğ ı n d a n m e ç h u l k a l m ı ş o lmakla , m e z k û r k a r a r ı n 7201 sayüı Tebligat 
K . nun 28, 29 ve 31. maddelerine tevfikan Resmi Gazete i le l lânen teb
liğine, i l â n m yapı ldığı tarihten i t ibaren 15 gün sonra teb l iga t ın yap ı lmış 
s ay ı lmas ına 18/3/1976 tar ihinde karar v e r i l m i ş o lduğu l l ânen tebl iğ olu
nur . 4871/1 

Sıra K . bedeli G . teminat 
No. İ ş in yeri İş in adı l i r a K r . L i r a K r . 

1 Keşan Tip ajans binas ı inşaa t ı 770.207,17 34.360,— 
2 Lüleburgaz 2 l i tip gübre deposu ile tip 

ajans binas ı İnşaat ı 1.279.548,33 49.650,— 
3 Malkara 2 l i tip gübre deposu ile ajans 

binas ı inşaa t ı 1.279.548,33 49.650,— 
4 Mura t l ı 4 lü tip gübre deposu ile ajans 

b inas ı inşaa t ı 1.611.394,62 59.600,— 
5 Saray 4 lü tip gübre 'deposu ü e ajans 

b inas ı inşaa t ı 1.611.394,62 59.600,-
6 Uzunköprü 3+3 lü tip gübre deposu i le 

ajans b inas ı inşaa t ı 2.113.088,03 74.650,— 
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incesu Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/250 
Davacı Fikriye Kuytak tarafından Osman Kuytak aleyhine açmış 

olduğu boşanma davasının yapılan duruşması s ırasında: 
Davalı Osman Kuytak aramalara rağmen bulunamadığından Res

mî Gazete ile ilânen gıyap karan tebliğine mahkemece karar aşağıda 
adresi yazılı davalının duruşmanın bırakıldığı 29/4/1976 günü saat 9.00 
duruşmada bulunmadığı veya kendini bir vekille temsil ettirmediği 
halde duruşmanın gıyabında yapılacağı lüzumu gıyap karan yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

Davalı : Osman Kuytak Durmuş oğlu Karakoyunlu Mahallesin
den. 418/1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü
dürlüğünden : 

1 — Ankara-Ayaş Ayrımı-Kızılcahamam yolu K m . 17+000-45+000 
arası sanat yapıları yapımı işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre 
taşeronlardan teklif almak usulü ile yaptınlacaktır. 

2 — Teklifler 16 Nisan 1976 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
15.00 de Ankara'da Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisi oda
sında açılacaktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayollan 
4. Bölge Müdürlüğü Yapım Şefliğinde tetkik edilebilir. 

4 — iştirak belgesi alabilmek için; isteklilerin aşağıda tespit 
edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer di
lekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müracaatta Bölge evrak 
kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine; 

1 — (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli miktannda müteah
hitlik karnesinin aslını veya Emanet inşaat Komisyonu Başkanında 
tasdik edilmiş örneğini, ayrıca benzeri iş yaptıklarına dair tasdikli 
Değeri, 

2 — Yapı araçlan bildirisini, (Bildiride gösterilen araçların taşe
ronun bu işe ayıracağı araçlar olması ve kendisine ait olduğunu tev
sik eden belgelerin, kiralayacak şahıs veya firmadan alınmış Noter 
tasdikli taahhütname ile araçların kiralayana ait olduğunu tevsik eden 
belgelerin bildiriye eklenmesi zorunludur.) 

3 — Malî durum bildirisini, 
4 — Teknik personel bildirisini, 
5 — Taahhüt bildirisini, 
6 — isteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, 

şirket olması halinde şirket sirkülerini, 
7 — İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili şantiye şefliğin

den alınmış belgeyi, 

8 — Vekâletnameyi (Gerekiyorsa) eksiksiz olarak ekleyip bu iş 
taşeron tarafından İmzalanması şarttır. Vekâletan imza edenler ge
çerli sayılmaz.) 

5 — Teklifler ve taahhüt mektubu vereceklerin, yeterlik belge
leri ile birlikte 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şir
ketlerin, hali faaliyette olduğunu gösterir belgeyi, aşağıda gösterilen 
kesin teminat miktarını Bölge Veznesine yatırdıklarına dair tasdikli^ 
makbuzun, özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif 
ve taahhüt mektubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine 
kadar makbuz mukabilinde Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına 
vermeleri lâzımdır. İlân olunur. 

Yaptırılacak i ş : Ankara-Ayaş Ayrımı-Kızılcahamam yolu K m . 
17 + 000-45 + 000 arası sanat yapılan yapımı, 1. keşif bedeli: 1.030.214,39 
TL., Yatırılacak kesin teminat: 35.000,— TL., Belge için- son müracaat 
tarihi: 13/4/1976, Son teklif verme saat ve tarihi: 16/4/1976 Saat 15.00. 

4957 / 2 f 
«T 

Et ve Balık Kurumu Ankara Et Kombinası Müdürlüğünden: 

1 — Kombinamız ihtiyacı 250.000,— TL. tahmini bedelli, 25.000 
adet karton kutu 28/4/1976 Çarşamba günü saat 11.00 de kapalı teklif 
usulü Ue satm alınacaktır. 

2 — Bu alım Ue ilgili şartname ücretsiz Malzeme Şefliğimizde gö
rülebilir. 

3 — ihale günü saat 10.00 a kadar tekliflerin, Yazı işleri Şefliği
mize teminatın Muhasebe Şefliğimiz veznesine verilmesi gerekmektedir. 

4 — Kurumumuz 2490 sayüı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte 
serbesttir. 5315 /14 

Nevşehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/719 
Davacı Kudret Yenal ve arkadaşlan vekili Avukat Erdal Yenal tara* 

tından davalüar Durmuş Ali Tümay ve arkadaşlan hakkında ikame ey
lediği taksim ve izaleyi şüyu davasının duruşmasında: 

Davalı Fatma Beceren Nevşehir Kapucubaşı Mahallesi numara 64 
deki adresine çıkarılan tebligat adı geçen ismen tanınmadığından iade 
edildiği ve yapılan yazışmalarda davalının adresinde bulunamadığı gibi 
halen nerede bulunduğununda anlaşılamadığından davalıya dava dilek
çesinin ilânen tebüğine karar verilmiş olmakla davalı Fatma Beceren'in 
duruşmanın bırakıldığı 27/4/1976 günü saat 11.30 da kendisi veya kendir 
sini temsilen bir vekil göndermesi davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 1227 

Denizli Orman işletme Müdürlüğünden: 

Bölgesi 

Merkez 

Deposu 

Çamlık 

Sarayköy Sarayköy 

Parti M i k t a r ı Muh. Bedeli Tutan 
Emvalin cins ve nevi adedi Adet M 3 Lira Li ra 

3. S.N.B. Çk. Ka l . Tom. 4 490 166.720 600,— 7.510,—-
3. S.N.B. Çz. Ka l . Tom. 2 153 50.510 550,— 2.090,— 
3. S.K.B. Çk. Kal . Tom. 1 210 45.187 450,— 1.550,— 
3. S.K.B. Çz. Ka l . Tom. 1 205 42.224 400,— 1270,— 
Kapak tahtası 4 — 260 Ster 200,— 3.900,— 
Bölge Yekûnu : 12 1058 304.641 16.320,— 
3. S.N.B. Çk. Kal . Tom. 2 314 123.153 600,— 5.560^-
3. S.N.B. Çk. Inç. Tom. 3 536 79.784 550,— 3.320,— 
3. S.N.B. Çz. Kal . Tom. 13 1863 547.838 550,— 22.680,—, 
3. S.N.B. Çz. Inç. Tom. 10 2931 413272 500,— 15.570,— 

Bölge Yekûnu : 28 5644 1164.047 41.570,— 
Satış Yekûnu : 40 6702 1468.688 57.890,— 

1 — işletmemizin Merkez Bölgesi Çamlık Deposunda 8 parti halinde 1058 adede denk 304.641 M 3 muhtelif cins orman emvalleri ile 
4 parti halinde 260 ster kapak tahtalan ve Sarayköy Bölgesi Sarayköy orman dışı deposunda 28 parti de mevcut 5644 adede denk 1164.047 
M 3 , k i cem'an 40 parti halinde 6702 adede denk 1468 688 m 3 orman emvallerinden tomrukların % 50 si peşin bakiyesi 3,ay vadeli müddetsiz 
kati banka mektubu karşılığında ve kapak tahtalanmn tamamı peşin olmak üzere açık art ırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. 

2 — Satış 15/4/1976 Perşembe günü saat 14.30 da Sarayköy Bölgesi idare binasında her ik i bölgenin % 7,5 teminatlan aynı gün bölge bi
nasında, saat 9.30 dan 12.30 a kadar teminat alınır. Bundan sonra teminat kabul edilmez. 

3 — Satışa 15/B model şartnamede istenen ve kerestecilikle iştigal edenlerle küçük sanat erbabı olanlar ve son sene vizesi ticaret oda
sınca belgelerini ibraz edenlgr iştirak edebilir. 

Taliplilerin belirtilen gün ve yerde teminatlarım yatırmış olarak Sarayköy Bölgesi İdare binasında teşekkül ettirilen satış komisvonunr 
müracaatları ilân olunur. 4950 / M 
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Reyhanl ı T a n m Meslek Lisesi M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 

Tah . 1 »/o 7,5 G . 
Bede l i Tem. 

Cins i M i k t a r ı L i r a L i r a G ü n ta r ih ve ihale yer i 

S. eti kemiksiz 1.000 K g . 35.000,— 2.625 16/4/1976 C u m a saat 10.00 
Oku lda 

E k m e k 25.000 Adet 37.500,— 2.813 16/4/1976 C u m a saat 11.00 
Oku lda 

K u r u g ıda M a d . 20 K i m . 49.407,50 3.706 16/4/1976 C u m a saat 1330 
Oku lda 

Sebze ve M e y . 28 K i m . 15.050,— 1.129 16/4/1976 C u m a saat 14.30 
Oku lda 

1 — Okulumuz i a şe ih t iyac ı (50) ka lem ^yiyecek maddesinin iha
lesi 2490 sa fyılı K a n u n h ü k ü m l e r i ge reğ ince k a p a l ı zarf u s u l ü i le eksilt
meye k o n u l m u ş t u r . 

2 — İs t ek l i l e r in 2490 sayılı K a n u n u n 2-4-23-24 maddeleri gereğin
ce gerekli belgeleri ile b i r l ik te (16/4/1976) C u m a g ü n ü y u k a r ı d a belir
t i len gün ve saatte Okulumuzda b u l u n m a l a r ı i lân olunur . 

3 — i l â n tarihinde ta l ip l i ç ı k m a d ı ğ ı takdirde t ihale 2674/1976 gü
n ü y u k a r ı d a k i saatlerde y a p ı l a c a k t ı r . 

4 4 9 8 / M 

Bay ınd ı r l ık B a k a n l ı ğ ı K a r a y o l l a r ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü 4. Bö lge Mü
d ü r l ü ğ ü n d e n : 

1 — B a y k u ş Boğazı K o n k a s ö r Ş a n t i y e s i n d e n Güverc in l ik B i t ü m l ü 
Sıcak K a r ı ş ı m K a p l a m a Şan t iye s ine elek alt ı malzeme nakl i işi 5539 
sayılı Kanunun 26. maddesine g ö r e T a ş e r o n ' d a n tekl i f a lmak sure
tiyle y a p t ı r ı l a c a k t ı r . 

2 — Tekl i f ler 13/4/1976 tar ihine ra s l ıyan Sal ı g ü n ü saat 15.00 de 
Ankara K a r a y o l l a r ı 4. Bölge M ü d ü r l ü ğ ü Asfalt- Servis i o d a s ı n d a K o 
misyon B a ş k a n l ı ğ ı n c a aç ı l a cak t ı r . 

3 — B u işe ait keşif ve ş a r t n a m e l e r Ankara 'da K a r a y o l l a r ı 4. 
Bölge M ü d ü r l ü ğ ü Asfalt Şef l iğ inde tetkik edi lebi l i r . 

4 — İs t ek l i l e r in ; 
a) (C) gurubundan enaz bu işin keşif bedeli kadar m ü t e a h h i t l i k 

karnesinin asl ını veya Emanet İ n ş a a t K o m i s y o n u B a ş k a n ı n c a tasdik 
ed i lmiş ö rneğ in in veya iş in keşif bedelinin ya r ı s ı kadar (bi r yıl i ç inde 
yapt ığı i ş ler t o p l a m ı ) işle i l g i l i iş b i t i rme belgesi, 

b) M a l i d u r u m b i ld i r i s in i , 
c) T a a h h ü t b i l d i r i s in i , 
d) İ s t ek l i l e r in ge rçek tek kişi o l m a s ı hal inde imza s i rkü le r in in , 

ş i rke t o l m a s ı halinde ş i rke t s i rkü le r in i , ( y u k a r ı d a yazı l ı belgelerin 
bizzat t a ş e r o n t a r a f ı n d a n i m z a l a n m a s ı ş a r t t ı r . ) 

e) 1976 yı l ına ait Ticaret ve Sanayi Odas ı belgesiyle ş i rke t l e r i n 
hâ l i faaliyette o l d u ğ u n u g ö s t e r i r belgeyi ve a şağ ıda gös te r i l en kesin 
teminat m i k t a r ı n ı Bölge Veznesine y a t ı r d ı k l a r ı n a dair tasdikl i mak
buzun özel ş a r t n a m e n i n 30. maddesinde belir t i len şeki lde teklif ve ta
a h h ü t mektubuna ek l ıye rek son teklif verme ta r ih ve saatine kadar 
makbuz mukabi l inde Emanet İ n ş a a t K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n a ver
meler i l az ımdı r . 

İ l â n o lunur . 
Y a p ı l a c a k İ ş : B a y k u ş Boğaz ı K o n k a s ö r Ş a n t i y e s i n d e n Güver

c in l ik B i t ü m l ü Sıcak K a r ı ş ı m K a p l a m a Şan t iyes ine elek a l t ı m a l 
zeme nak l i , 1. keşif bede l i : 487.700,— Ya t ı r ı l a cak kesin t emina t : 
16.000,— T L . Son teklif verme g ü n ve s a a t i : 13/4/1976 Sah Saat 15.00 de 
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N a z i l l i ö ğ r e t m e n Lises i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 

M u h . Bede l i Geç. Tem. 
C i n s i M i k t a n L i r a L i r a K r . 

E k m e k 100.000 Adet 250000,— 13.750,— 
K o y u n eti , dana eti 2 K a l e m 225 000,— 12.500,— 
Margar in , Z . Yağı V s . 3 K a l e m 69.000,— 4.700.— 
Pi r inç , Maka rna V s . 7 K a l e m 99.000,— 6.200,— 
Reçel 500 K g . 7.500,— 562,50 
Toz ş e k e r 4000 K g . 33.000,— 2.475,— 
E l m a , por takal V s . 6 K a l e m 107.750,— 6.637,50 
Tahin , Tah in he lvas ı 2 K a l e m 33.000,— 2.475,— 
Hazı r yufka 1000 K g . 9.000,— 675,— 
Peynir, Y o ğ u r t 2 K a l e m 109.000,— 6.700,— 
Maden K ö m ü r ü 200 T o n 100.000,— 6250,— 

1 — Y u k a r ı d a cinsi , m i k t a r ı , muhammen bedeli ve geçici temina
t ı yazıl ı i h t i yaç l a r 2490 sayılı K a n u n h ü k ü m l e r i n e g ö r e 26/3/1976 tari
hinden i t ibaren k a p a l ı zarf u s u l ü i le e k s i l t m e ğ e ç ıka r ı lmış t ı r . Bun
lara ait ş a r t n a m e l e r mesai saatleri dahil inde muhasebeden görü leb i l i r . 

2 — İ h a l e 14/4/1976 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 11.00 de N a z i l l i ö ğ r e t 
men Lisesinde toplanacak S a t ı n A l m a K o m i s y o n huzurunda yapılacak
t ı r . 

3 — İ s t ek l i l e r in (Ticaret odas ı ves ikas ı ve geçici t e m i n a t ı ) ka
n u n î şek i lde h a z ı r l ı y a c a k l a n teklif m e k t u p l a r ı m ihale saatinden b i r 
saat evveline kadar makbuz ka r ş ı l ı ğ ında K o m i s y o n Başkan l ığ ına ver
meler in i , 

— Postada vukua gelecek gecikmeler nazara a l ı n m a z . 

4120/4-4 

Ankara Beeldiye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n : 

Aşağıda güzergâh i s imle r i , p lan ve ada parsel numara lan yazılı bu lunan gayrimenkuller in h i za l a r ında t akd i r i k ı y m e t komisyonunca takdi r 
olunan ist imlak bedellerinden hisselerine isabet eden mik ta r la r ü z e r i n d e n i s t imlâk i t a k a r r ü r edip tebligata elveriş l i adresleri tesbit edileme
diğ inden i s t imlâk teb l iga t ı y a p ı l a m a m ı ş t ı r . 

B u gayrimenkuller in m a l ı k ve h i s s e d a r l a r ı n ı n mukadder bedele b i r i t i r az la r ı mevcut ise i lân tar ihinden i t ibaren 30 gttn za r f ında i s t i m l â k 
muamelesine k a r ş ı Devlet Ş û r a s ı n a takdi r edilen bedeli i le m a d d î hatalar ka r ş ıda mahall i Asliye Hukuk Mahkemesine dava açabilecekleri , 
aç ı lacak davada husumetin Belediyemize t eveccüh edeceğ inden teb l iğ ma k a m ı n a k a i m olmak üze re 6830 sayı l ı Kanunun 13 ü n c ü maddesi gere
ğince i l ân olunur. 

P lan A d a Parsel İ s t i m l â k ö d e n e c e k 
Güzergâh ın a d ı N o . N o . N o . edilen M 2 . Hissesi İs t . bedeli M a l i k 

Gazi M a n . S i l â h t a r 
» » » 

Cad. 
» 

56450 
56450 
56450 
56450 
56450 
56450 
56450 
56450 
56450 
56450 
56450 
56450 
56450 
56450 
56450 
56450 
56450 

6077 
6077 
5926 
6077 
6077 
6077 
6077 
6077 
5821 
5821 
5821 
5821 
5821 
5821 
5821 
5918 
5918 

12 
12 
3 

14 
14 
14 
14 
14 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 

4 
4 

8 
8 

22 
26 
26 1 
26 l 
26 f 
26 ] 
58 
58 
29 1 
29 y 
29 ] 
29 
29 
79 
79 

1/2 
1/2 
T a m 
1/2 

1/2 

1/2 
1/2 
1/2 

verasette i ş t i r ak 

400,— 
400,— 

2.200,— 
1.250,— 

1.250.— 

2 900,— 
2 900,— 

14 500,— 

3/8 
1/8 
1/2 
1/2 

1.087,50 
362,50 

3.950,— 
3.950.— 

AH Rıza Aydın Duran oğlu 
Mustafa Sedat Tolga 
Ahmet Bulu t 
Mahmut N e d i m K o k a 
Emine K e m a l i 
Ayla K e m a l i 
Hü lya K e m a l i 
Turan K e m a l i 
Mers in İ l ik 
Servet T ı r a ş 
Kebi re G ö k b a ş 
Ersen Gökbaş 
Ersen G ö k b a ş 
Servet T ı r a ş 
Mers in İ l ik 
İ b r a h i m Ulutuna 
Nazmiye Ço tuk 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. 

A K T İ F 
T. Lirası 

2 Nisan 1976 Vaziyeti 

T. Lirası 

Altın mevcudu (Uluslararası Standartta) : 
Serbest Safi Kg 107.821,314 2.048.997.433,30 
Merhun » » —,— 2.048.997.433,30 

Döviz borçluları (Konvertibl) : 
Ufaklık para: 
Dahildeki muhabirler: 
Resmi bankalar 
Diğer bankalar 

11.932.966.855,40 
67.224.379,30 

4.416.679,25 
38.176,41 4.454.855,66 

Reeskont ve senet üzerine avans: 
A-Hazine kefaletini haiz bo

nolar : 
a) Katma bütçeli idareler ... 4.500.000.000,— 
b) İktisadî devlet teşekkülleri: 
1 — Toprak Mahsulleri Ofisi 

Hububat ahmlan finans- 5.30O.OO0.00O,— 
2 —Diğer 4.987.483.243,83 14.787.483.243,83 

S • Ticarî s@n&tl&r ı 
a) iktisadî devlet teşekkülleri: 3.617.125.035,81 
b) özel sektör senetleri 
1—T. C. Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen Tanm Satış 
Kooperatifleri Birlikleri 
senetleri 8.283.655.741,30 

2 — Bankalarca İbraz edilen 
diğer senetler 5.944.326.638,22 '17.845.107.415,33 

C - Ziraî senetler: 
a) T. C. Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen senetler 
1—Tarım Kredi Kooperatif

leri senetleri 724.460.824,18 
2 —Diğer ziraî senetler 137.489.000,— 
b) Diğer bankalarca ibraz 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Döviz alacaklıları (Konvertibl) : 
Mevduat: 
A-Resmi mevduat/. 
a) Hazine ve genel bütçeli 

idareler 458.087.299,62 
b) Kat. Büt. 1da 1.102.303.592,12 
c) İktisadî devlet teşekkülleri 529.671.489,58 
d) Diğer amme müesseseleri 197.572.252,02 
e) Sair 230.101.360,62 2.517.735.993,96 

B - Bankalar: 
a) Resmî bankalar 385.207.381,81 
b) Diğer bankalar 4.079.467.436,88 
c) Yurt dışındaki Ban 127.728,39 
d) Bankalar tasfiye fonu (153 

S. Kanun) —,— 
e) Mevduat karşılıkları (1211 

S. Kanun Mad. 40) 31.144.193.047,46 35.608.995.594,54 

edilen senetler 81.635.534.56 , 943.585.358,74 33.576;176.O17,90 

Diğer avanslar: 
A-Hazineye kısa vadeli avans 
B-Tahvi l üzerine avans 
a) Resmî bankalara 2.328.953J800,— 
b) Özel bankalara 35.990.000,— 

19.660.700.000,— 

2.364.943.800,— 

C - A l t m ve döviz üzerine 
avans: 

a) Resmî sektör 
b) Özel sektör 145.244,86 145.244.86 

157.581.184,46 
D - Bankalar Tasfiye Fonu 

İkrazları (153 sayüı K.) 
E - Mevduat karşılıklarından . 
a) Ziraî finansman (1211 S. 

K . Mad. 40) 5.027.670.042,79 
b) özel finansman (1789 S. 

K . M . 11 ve 1823 S. K . M . 
70) 7.068.950.573,65 12.096.620.616,44 '34.279.990.845,76 

Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmi tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri 
özel bankalar tahvilleri .. 

59.857.167,28 
1.061.890,41 
2.500.000,— 

63.419.057,69 

İtfaya tabi hesaplar: 
Tahkim olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvilleri 
(154 S. K . ve 1902 S. K . 1ar 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S. K . 
madde 5) 
Tasfiyeye tabi tutulan alacak
larımız (1211 S . K . G . Mad. 5) 
1211 S. K . nun 61 Mad. Ger. 
değerlendirme farkı 

Gayrhnenkuller ve demirbaş: 
Muhtelif: 
a) Altın: (Uluslararası stan

dartta olamayan) Safi Kg. 3.204y149 
b) Döviz: 

Hariçteki muhabirler . . .J . . 204.010.235,20 
Diğer döviz hesaplan ıl.385.372.93'l,78 

c) Dahildeki özel bankalarla 
yapılan röpor muameleleri 

d) Sair hesaplar 

19.590536.186,16 

96.829.327.08 

349.336.195,50 

443.105.000,— 20.479.506.708,74 

192.777.969,26 

Yekûn 

60.890.493,55 

1.589.383.166,98 

23.030.295.727İ87 24.680.569.388,40 

127.326.083.511,41 

P A S İ F 
T. Lirası T. Liras 

42.241.791.532, 
1.258.023.021, 

C - Muhtelif: 
a) Bloke 302.809.299,61 
b) Diğer 632.470.571,34 935.279.870,95 

D - Milletlerarası müesseseler 
ve dış yardım karşılıkları: 
Milletlerarası müesseseler. 
Dış yardım karşılıkları ... 

a) Amerikan yardım karşı, 
l ıklan 

b) Diğer yardım karşılıklan_ 

Altın alacaklıları: 
Hazine Safi Kg. 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi: 
Âdi ve fevkalâde 
Hususî (Bankamız Kanunu 
madde 59) 
İleride vukuu muhtemel za 
rar karşılığı (Bankalar Ka
nunu madde 35) 

22.807^028,49 

3.807.188,46 
—,— 26.614.186,95 39.088.625.646 

9 7 , 4 6 7 , 1.852.226 
25.OO0.00C 

lJ589J53ll.il 61,66 

6.381.945,57 

25.000.000,— 1.620.913.10-

583.732.48: Provizyonlar: 
Muhtelif: 
a) Ödenecek senet ve hava

leler 
b) Muhtelif karşılıklar (Ak

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

zitolar 
d) Döviz: 

Hariçteki muhabirler 771.256.982,56 
Diğer döviz hesapları 33.291.221.04p,45 34.062.478.032,01 

e) Sair hesaplar 5.276.198.205,33 42.506.145.49 

1'İJ594.907,20 

573.301.975,61 

2.582.572.373,23 

Yekûn 127.326.083.51 

1 Ekim 1974 tarihinden itibaren: 

Reeskont haddiyle avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlan: 

Genel olarak "M> 

İhracaat, küçük sanayici, sanatkâr, esnaf ve esnaf teşekkülleri, 

belgeli İhracat hazırlık ve imalât, tanm kredüerinde % 

Orta vadeli kredilerde: 

a) Genel olarak % 

b) Tarım kredilerinde % 

• Tahvü üzerine avans işlemlerinde % 

• Altın üzerine avans işlemlerinde % 

BAŞBAKANLIK BAS 
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Anayasa Mahkemesi Kararları 
 

Anayasa Mahkemesinin E : 1975/147, K : 1975/201 Sayılı Kararı      1 

 

Anayasa Mahkemesinin E : 1975/152, K : 1975/202 Sayılı Kararı      7 

 

Anayasa Mahkemesinin E : 1975/201, K : 1975/215 Sayılı Kararı      9 

 

Anayasa Mahkemesinin E : 1975/197, K : 1975/213 Sayılı Kararı      10 

 

Anayasa Mahkemesinin E : 1976/5, K : 1976/7 Sayılı Kararı      12 

 

 

Kararnameler 
 

7/11610 «Tiftik Destekleme Alımları Hakkında Karar»ın Yürürlüğe Konulması  

  Hakkında Kararname          13 

 

7/11486 Kocaeli Valiliğine Mülkiye Müfettişi M. Vecdi Gönül'ün Atanması  

  Hakkında Kararname          14 

 

7/11487 Ordu Valiliğine M. Zeki Demirkan'ın Atanması Hakkında Kararname    14 

 

İçişleri, Milli Eğitim, İmar ve İskan Bakanlıklarına Ait Kararnameler    15 

 
Yönetmelik 
 

Millî Eğitim Bakanlığı Mensubu Öğretmen ve Memurlara Mahsus Olmak Üzere  

Okullarda Yaz Tatillerinde Açılacak Dinlenme Kampları Hakkında Yönetmelik    15 

 
Tebliğler 
 

Çimento Üretimi veya Ticaret Hakkında Tebliğ        16 

 
İlanlar             16 

 




