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Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 
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Y A S A M A B Ö L Ü M Ü 

KANUNLAR 
Türkiye Cumhuriyeti İle Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel 

Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun 

Kanun No : 2086 Kabul Tarihi : 17/3/1977 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 25 Nisan- 1974 tarihinde imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhuriyeti ile Irak 
Cumhuriyeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması» nın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun onay 'belgelerinin teati edildiği tarihten itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
24/3/1977 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 16/7/1965 Tarihli ve 693 Sayılı 
Kanunla Değişik Geçici 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 

Maddeye Bi r Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 

Kanun No : 2087 Kabul Tarihi : 24/3/1977 

MADDE 1. — 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinde yazılı 15 yıllık süre 32 yıl olarak de
ğiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 222 sayılı Kanunun 693 sayılı Kanunla değişik geçici ikinci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Yasama Bölümü Sayfa : 2093 
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Geçici öğretmenlerin intibakları, 657 sayılı Kanunla bu Kanunun ek ve değişik-
liklerine dair Kanunlar uyarınca öğrenim ve hizmet sürelerine göre yapılır. 

MADDE 3. —, Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açıktan veya 
başka görevlerden nakil suretiyle yemden geçici öğretmen atanması yapılamaz. 

MADDE 4. — Bu Kanun, 1 Ocak 1976 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

29/3/1977 

TBMM KARARLARI 
9/38, 9/57, 9/59 ve 9/60 Esas Numaralı Dosyaları İncelemekle Görevli 

T. B . M . M . Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının Görev 
Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 

Karar N o : 486 

Çalışma süreleri 25/2/1977 'günü sona ermiş bulunan, 9/38, 9/57, 9/59 ve 9/60 
esas numaralı dosyalan incelemekle görevli T. B . M . M . Soruşturma Hazırlık Komis-
yonlarına, 23/8/1977 tarihinden itibaren, yeniden 3©'ar günlük süre verilmesi 
T. B . M . M . Birleşik Toplantısının ,23/3/1977 tarihli 6 ncı Birleşiminde kararlaştırı-
mıştır. 

23/3/1977 

9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50, 9/51, 9/52, 
9/54, 9/55, 9/56, 9/58, 9/61, 9/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 9/68, 9/69, 

9/70, 9/71, 9/72, 9/73 ve 9/74 Esas Numaralı Dosyalan İncelemekle 
Görevli T. B . M . M . Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının 

Görev Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 

Karar N o : 487 

Çalışma süreleri sona ermiş bulunan, 9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/48, 9/43, 9/44, 
9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50, 9/51, 9/52, 9/54, 9/55, 9/66, 9/58, 9/61, 9/62, 9/63, 9/164, 9/66, 
9/66, 9/67, 9/68, 9/69, 9/70, 9/71, 9/73, 9/73 ve 9/74 esas numaralı dosyalan incele 
inekle görevli T. B. M . M . Soruşturma Hazırlık Komisyonlarına, 23/3/1977 tarihinden 
itibaren, yeniden 30'ar günlük süre verilmesi T. B . M . M . Birleşik Toplantısının 
23/3/1977 tarihli 6 ncı Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

23/3/1977 

Yasama Bölümü Sayfa : 3094 



30 Mart 1977 — Sayı: 15894 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 

Y Ü R Ü T M E V E İDARE B Ö L Ü M Ü 

Yönetmelik 
Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi Yönetmeliği'nin Geçici 13 üncü 
Maddesinin (f) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi Yönetmeliği'nin Geçici 
13 üncü Maddesinin (f) Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Geçici Madde 13 — f) Yeni götürü bedele göre ekspertiz giderlerinin yemden 
hesaplanarak varsa farklarının peşinen tahsil edilmesi kaydiyle 150.000,— liralık kredi 
limiti uygulanabilir. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Müşterek Kararnameler 
Ticaret Bakanlığından -. 

Karar Sayısı: 17854 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İthalât Genel Müdürlüğüne 2 nci 

derece kadrolu Bakanlık Müşaviri Fahir Savran'ın, 
Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Anlaşmalar Genel Müdürlüğüne, aynı yer 

2 nci derece kadrolu Genel Müdür Başyardımcısı Kâzım Paksoy'un, 
Kâzım Paksoy'dan açılacak olan Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2 nci derece 

kadrolu Genel Müdür Başyardımcılığına Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel 
Müdürlüğü 4 üncü derece kadrolu Müşaviri Erdoğan Kucuroğlu'nun, 

Açık bulunan Avrupa Ekonomik Topluluğu işleri Genel Müdürlüğü 2 nci de-
rece kadrolu Genel Müdür Başyardımcılığına aynı yer 4 üncü derece kadrolu Müşaviri 
Servet Çerçil'in, 

Açık bulunan Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 3 üncü derece kadrolu Genel Mü
dür Yardımcılığına aynı yer 4 üncü derece kadrolu Müşaviri İbrahim Ünlünün, 

Açık bulunan Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 3 üncü derece kadrolu Genel Mü
dür Yardımcılığına, aynı yer 6 nci derece kadrolu Şube Müdürü Doğan Tanın'ın. 

Açık bulunan Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 3 üncü derece kadrolu Genel Mü
dür Yardımcılığına, Tetkik Kurulu Başkanlığı 4 üncü derece kadrolu Uzmanı Cenap 
Rıfat Eke'nin, 

Açık bulunan İhracat Genel Müdürlüğü 3 üncü derece kadrolu Genel Müdür 
Yardımcılığına, aynı yer 5 inci derece kadrolu Müşaviri Atilla Oyal'ın, 

Açık bulunan Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel Müdürlüğü 3 üncü 
derece kadrolu Genel Müdür Yardımcılığına Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 4 Üncü 
derece kadrolu Müşaviri Ertuğrul Tepe'nin, 

657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi ve 76 nci maddesi 
uyarınca naklen ve terfian atanmaları uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Ticaret Bakanı yürütür. 
16/3/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORVTÜRK 

Başbakan Ticaret Bakanı 
S. DEMİREL H. BAŞOL 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 341 
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Ticaret Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 17847 
1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Değerlendirme Genel Müdürlüğüne, aynı 

yer 2. derece kadrolu Genel Müdür Başyardımcısı Hüseyin Tayyar Avcı'nın, 657 sayılı 
Kanunun değişik 66. maddesinin (A) bendi uyarınca terfian atanması uygun görül
müştür. 

2 — Bu Kararı Ticaret Bakanı yürütür. 
16/3/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Ticaret Bakam 
S. DEMİREL H. BAŞOL 

Karar Sayısı: 17846 
1 — Açık bulunan İhracat Genel Müdürlüğü 2. derece kadrolu Genel Müdür 

Başyardıımcı'lığına, Teftiş Kurulu Başkanlığı 4, derece kadrolu Başmüfettişi Ertuğrul 
Önen'in, 

Açık bulunan İhracat Genel Müdürlüğü 3. derece kadrolu Genel Müdür Yar
dımcılığına, aynı yer 5. derece kadrolu Müşaviri Oktay Ergin'in, 

Açık bulunan İhracat Genel Müdürlüğü 3. derece kadrolu Genel Müdür Yar
dımcılığına, aynı yer 6. derece kadrolu Şube Müdürü Şevket Özügergin'in, 

657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) (bendi ve 76. maddesi gereğince 
naklen ve terfian a t a m a l a r ı uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Ticaret Bakam yürütür. 

16/3/197.7 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ S. KORUTÜRK 
Ticaret Bakanı 

H. BAŞOL 

Başbakan 
S. DEMİREL 

İmar ve İskân Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 17881 
1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine Plânlama ve İmar 

Genel Müdürlüğü Müşaviri Celâlettin Songu'nun 657 sayılı Kanunun değişik 76. mad
desi uyarınca almakta olduğu aylıkla naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 

21/3/1977 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ S. KORUTÜRK 
Başbakan İmar ve İskân Bakanı 

S. DEMİREL N. OK 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 342 
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Y A R G ı B Ö L Ü M Ü 

ASKERI YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ 
KARARLARı 

ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ G E N E L KURULU 
İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI 

Esas No : 1074/3 
Karar No : 1977/3 

Özet: Emeklilik, sicil, nasıp, terfi ve benzeri iş-
lemlerle ilgili olarak açılan iptal davaları
nın karara bağlanmasından önce, davacı
sının ölümü halinde, davayı takip hakkı 
mirascılarına geçer. 

B i r şahsın emekliye sevk ve bir üst rütbeye terfi ettirilmemesine ilişkin işlemle
rin iptalini dava etme hakkı, mirasçılara intikal etmeyen, münhasıran öleni ilgilen-
diren haklardan bulunduğu gerekçesiyle 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Yasasının 6ıl. maddesi uyarınca dava dilekçesinin iptalini öngören Askerî Yüksek İda-
re Mahkemesi Daireler Kurulunun 7/12/1973 gün ve 1973'/276-76 sayılı karan ile, nas
binin düzeltilmemesine ilişkin işlimin iptalini talep eden davacının ölümü sebebiyle 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesinin «varislerin yeniden dava açmasına ka
dar dosyanın işlemden kaldırılmasına» dair 26/6/1903 gün ve 1973/1807 - sayılı 
karan ve yine aynı Dairenin, emekliye sevk işleminin İptalini isteyen davacının ölü
münden sonra «davayı yenileyen çocuklarının, işlemin iptalinde yakın menfaat iliş
kilerinin bulunduğuna, dul ve yetim maaşı bağlalnalbilmesinin işlemin iptali ile müm
kün olalbileceğine, bu nedenle dadayı takip hakkının varislerine intikal ettiğine ve da
vacı olarak kabullerine» ilişkin 19/11/1974 gün ve 1974/867 -1085 sayılı kararlan arasın 
da içtihat aykırılığı bulunduğu, bu aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yoluyla gide-
rilmesinin Birinci Başkanlığın 1602 sayılı Yasanın 29. maddesi 'gereğince vaki istemi 
üzerine konuyu görüşmek amacı ile Askerî Yüksek İdare (Mahkemesi Genel Kurulu 
7/2/1977 günü özel salonunda Birinci Başkanın Başkanlığında toplandı. 

Sözcü Hv. Hâk. Alb. Zeki Güngör'ün açıklamaları dinledikten, Daireler Kurulu
nun ve 2. Dairenin sözü edilen kararlan arasında içtihat aykırılığı bulunduğuna oybir
liği ile karar verildikten sonra esasın görüşülmesine geçildi. 

1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Yasasının «tarafların kişilik ve ni
teliğinde değişiklik» kenar başlığım taşıyan 6.1. maddesinde «dava esnasında ölüm 
veya başka herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, 
davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar ve gerçek kişilerden olan 
tarafların ölümü halinde, idare mirascılar aleyhine takibi yeninleninceye kadar dos-
yanır. işlemden kaldırılmasına karar verilir. Yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilek
çeler iptal olunur....» denildiğinde göre, yalnız öleni ilgilendiren davalarla takip hakkı 
başkasına geçen davaların hangileri olabileceğinin belirlenmesi, problemin çözümünde 
en önemli noktayı teşkil eder. 

Daireler Kurulunun kararında, nasıp düzeltilmesi, emekliye ayırma, terfi etti
rilmeme ve benzeri işlemlerin (iptali maksadıyla açılan davaların karara bağlanma
sından önce, davacının ölmesi halinde (bu işlemlerin iptalini isteme hakkının miras-
çılara intikal etmeyen ve münhasıran öleni ilgilendiren haklardan; olduğu kabul edil
diği halde, 2. Daire kararlarında; nasbin düzeltilmemesine, emekliye sevk ve terfi et-
tirilmeme işlemlerinin iptaline yönelik davaların yalnız ölen davacıların şahsım ilgi-

Yargı Bölümü Sayfa : 91 
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lendirmediği, bu tür davalarda dul ve yetimi: rinin de yakın menfaat alâkalarının bu
lunduğu, dul ve yetim aylığının bağlanması veya bağlanmış olan aylıkların çoğaltıl-
masının işlemin iptaline bağlı olduğu ve bu nedenle davacının ölmesi halimde açılmış 
(bulunan bir davayı yürütebilecekleri görüş ve düşüncesinin benimsendiği anlaşıl
mıştır. 

Gerçek kişilerin kişiliği ve medenî haklardan yararlanma ehliyeti, Medenî Ka
nunun 27. maddesi hükmünce ölüm ile son bulduğundan, ölü bir kimsenin davada ta
raf olma ehliyeti ortadan kalkar ve dolayısıyle onun temsili de düşünülemez. Çünkü 
dava ehliyeti bir kimsenin bizzat veya iradesi ile tayin ettiği (bir temsilci vasıtasıyla 
kendi adına bir davayı yürütmesi ve buna müteferri usul işlemlerini yapmasıdır. Bu 
nedenle dava açılmadan önce mirascılara intikal etmeyecek haklardan ötürü miras 
bırakanım vefatından sonra mirasçıların dava açmaları olanağı yoktur. Ancak taraf
lardan birinin dava görülmekte iken ölmesi halinde, davaya mirasçılarımın devamı
na olanak sağlayan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 41. maddesinin (bu geniş 
kapsamlı kuralı, 1602 Sayılı Yasanın 01. maddesinde özel biçimde düzenlenmiş ve 
yalnız öleni ilgilendirenlerinin dışında kalan davaların takip hakkının başkalarına 
geçebileceğim hükme 'bağlamış ve fakat bu davaların (hangi tür davalar olması gere-
keceğini belirtmemiştir. 

Medenî Kanunun ilgili hükümlerine göre, miras, ölüm ile açılır. Yani varislerin 
miras hakkı bu andan itibaren doğar ve yasal güvence altına girer. Yasada açıkça ya
zılı haller ayrık olmak üzere alacakları ve tüm haklan ve zilyet bulunduğu mallan 
mirascılarına geçer. B u durum karşısında, yasalarda açıkça yazılı olanlar dışında ka
lan ve ölene ait bulunan bütün haklar, mallar ve borçlar mirasçılara geçeceğinden 
dava açılmakla mameleki niteliğe dönüşen haklar da ölenin malvarlığının bir bölü
münü oluşturacağından bu davaları mirascılarının külli halef olarak yürütmeleri 
mümkündür. Diğer bir İfadeyle, külli intikal kuralı (uyarınca, ileride mameleki bir 
hakka dönüşmesi muhtemel davaları da içermektedir. Çünkü dava, hak deyiminin 
kapsamı içindedir. Bu nedenle dava hakkı da diğer haklar gibi murisin ölümü ile hu-
kukî haleflerine intikal- eder. 

Ancak, hukukta hiçbir kural mutlak ve istisnasız (değildir. Dul ve yetim aylı
ğı, destekten yoksunluk tazminatı gibi mirascılık sıfatına bağlı bulunmayan, doğru
dan doğruya ilgililerimi kişiliğine yansıyan haklarla ilgili davalar ayrık tutulmak kay-
dıyla-, dava konusu hak üzerinde mirasçıların tasarruf yetkisi tanınmamış bulunan 
daha doğrusu terfi ve kademe ilerlemesine (esas sayılmayan sicil işlemleri, bir unva
nın tevcihi, herhangi bir makama atandırılma, manen taltif v.s. gibi isteklerin davacı
sının ölümü 3le son bulan haklarla ilgili davalar genel kuralın dışındadır. Şu duru
ma göre, 11602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 61. maddesinin 
«yalnız öleni (ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal olunur» hükmünün maksadı, 
ölenin şahsına sıkı surette bağlı olan, başkalarına devir ve temliki caiz olmayan, du 
ve yetim aylığımı etkilemeyen, miras yolu ile intikali mümkün bulunmayan davalar 
olmak gerekir. 

Açıklanan nedenlerle; emeklilik, sicil, nasıp, terfi, istiklâl madalyası ve ben 
zeri işlemlerle ilgili Olarak açılan iptal davalarının karara bağlanmasından Önce, da
vacının ölümü halinde, işlemlerini iptali, mirasçılarına maddî olanak sağlayacak 
neviden ise, davayı takip hakkımın mirascılarına geçeceğini kabul ile bunların müra
caatlarına kadar dosyalarının işlemden kaldırılmasına, aksi takdirde, davanın sade
ce öleni İlgilendirdiği sebebine istinaden dilekçelerin iptaline karar verilmesi gere
keceğine, içtihatların bu doğrultuda ve İkinci Dairenin 19/11l/1974 gün ve 1974</867-ıl08 
sayılı kararıma uygun şekilde birleştirilmesine, 7 Şubat 1977ı (günü oybirliği ile karar 
verildi. 
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ASKERÎ YÜKSEK 'İDARE MAHKEMESİ G E N E L KURULU 
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 

Esas N o : 1976/1 
Karar N o : 1977/1 

Özet : Subay ve Astsubaylar hakkında 9126 sayılı 
T. S. K . Personel Kanununa göre yapılan 
nasıp düzeltme İşlemleri, herhangi bir ce
za mahkûmiyeti veya mahkumiyetin cezai 
neticesi olmayıp; terfilerde geçerli hizmet 
sürelerini saptayan idari bir işlem olmak
la, Af Kanununda acık hüküm bulunma
dıkça Af Kanunu kapsamına girmez. 

K O N U : Kazai ve idari kararlar neticesi, 926 sayılı T. S. K . Personel Kanununa 
göre. Subay ve astsubaylar hakkında yapılan nasıp düzeltme işlemlerinin, 1803 sayılı 
Af Kanunu kapsamına girip girmediği hususunda çıkan uyuşmazlığın Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesine intikali sonunda: 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Dairesince, «6/1/1976 gün 1975/14 esas 
ve 1976/390 sayılı karar ile, davalı .idare işleminin iptaline; 7/1/1976 gün 1975/12111 
esas ve 1976/343 sayılı karar ile davanın reddine» karar verilip, bu kararlara karşı 
tarafların vaki karar düzeltme talepleri de reddolunduğundan; kararlar arasındaki 
aykırılığın, İçtihatların birleştirilmesi yolu ile giderilmesi, Askeri Yüksek İdare Mah
kemesi Birinci Başkanı tarafından istenilmekle, Üye tam sayısı 27 olan Askeri Yük
sek İdare Mahkemesi Genel Kurulu; 1602 sayılı Kanunun 19, 29 ncu maddelerine isti
naden, 24/1/1977 günü 126 üyenin iştiraki ile toplanarak, konu ile İlgili kararlar Başka-
nunsözcüsünün bu husustaki düşüncesi, raportör üyenin raporu ve ilgil i mevzuat in
celendi : 
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Başkan Üye Üye Üye 
İsmet Kücüktüzen Bülent Savaşal Faruk Alptekin Semahattın Devrim 

Tümgeneral Hâk. Alb. Top. Alb. Hâk. Alb. 

Üye Üye Üye Üye 
Turgut Akan Sahabettin Karakoç H. Avni Türeli M. Necati Kartal 
Dz. Hâk. Alto. Tnfc. Alb. Hv. Fz. Alb. J. Alb. 

Üye Üye Üye Üye 
Mustafa Çopur Niyazi Sertçelik Zeki Güngör Saim Dönmez 

Hâk. Alb. Hâk. AD. Hv. Hâk. Alto. î s . Alb. 

Üye Üye Üye Üye 
Mustafa Şahin Hütâgû Sakar Rüştü Günal Ahmet Tetik 

Hâk. AK). Hâk. Alb. Hâk. Alb. Hâk. Alb. 

Üye Üye Üye Üye 
Hakkı İnlice Mesut Gültuna Siyami Üler Şahap Erenel 

HâkJAlb. İs . Alb. Dz. Hâk. Alb. Hâk. Alb. 

Üye Üye Üye Üye 
Mehmet Karaaslan Hulusi özbakan T. Necdet Armay Mustafa Ucuz 

Hâk. Alto. Hâk. Alb. Hâk. Alb. Prs. Alb. 
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BİRBİRİNE AYKIRI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KARARLARA ESAS OLAN DA

VALARIN K O N U S U : 

7/2/19714 tarihinden önce işledikleri suçlardan dolayı, 1803 sayılı Af Kanununun 
yürürlük tarihinden önce mahkûm olan ve cezaları kısmen veya tamamen infaz edi
len subay, astsubayların, mahkûmiyette, açıkta, firar, izin tecavüzünde geçen Süreleri-
nin, 926 sayılı T. S. K . Personel Kanununun 316/a, '83 ncü maddelerine istinaden, na-
sıplarında düşülerek, rütbe nasıplarının emsallerinden geriye götürülme işleminin, 
ceza mahkûmiyetinin bir neticesi olması ve 1803 sayılı Af Kanununun; ceza mahkû
miyetini, fer'i ve mütemmim cezalariyle ceza mahkûmiyetinin sonuçlarınııda kapsa
mak üzere affetmesi sebebiyle Af Kanununun şümulüne girdiğinden, geri alman na-
sıplarının emsalleri düzeyine getirilme istemlerinin reddine dair işlemlerin iptali ta
lebidir. 

BİRBİRİNE AYKIRILIĞI ÖNE SÜRÜLEN KARARLARIN ÖZETİ : 
II. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1 nci Dairesinin, 6/1/19716 gün 1976/14 esas 

ve 1976/390 sayılı kararında : 
« 1803 sayılı Af Kanununun 1-B maddesinin; 7/2/1974 tarihine kadar 

işlenmiş suçlardan, 12 yıl ve daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya yahut bu miktarı 
aşmayan hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya müstakkillen hükmedilmiş para 
cezasına mahkûm olanlar veyahut mahkemelerden başka mercilerce haklarında para 
cezası tayin edilenler, 9 uncu madde hükmü saklı kalmak şartiyle fer'i ve mütemmim 
cezalarıyla ceza mahkûmiyetinin sonuçlarım da kapsamak üzere affedilmişlerdir.» 
hükmünü getirmesi, 

1803 sayılı Af Kanunundan önceki Af Kanunlarında, «Hakimler ve memurin ka-
nunları ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan verilmiş ve verile
cek idari ve inzibati karar veya yapılmış, yapılacak işlemlere şümulü yoktur, kaydı 
mevcut iken, 1803 sayılı Af Kanununda böyle bir kaydın bulunmaması, 

1803 sayılı Af Kanununun ,20 nci maddesiyle; diğer Af Kanunlarından farklı ola
rak «Genel afla ortadan kalkan mahkûmiyet hükümlerine ait sicil varakalarının adli 
sicilden çıkarılması» hükmünün getirilmesi, 

113, 134 sayılı Af Kanunlarında; affın, yapılmış veya yapılacak idari işlemlere 
şümulü olmadığı yolunda hüküm bulunmasına rağmen, Danıştay 8 nci Dairesinin 28 
Mart 1962 gün 1961/4496 esas 1962/11814 sayılı ve çoğunlukla verilen kararıyle; af se
bebiyle, nasıp düzeltilmeme işleminin iptaline karar verilmesi üzerine; daha önce aksi 
görüşte olan davalı idarenin, bu kanunlara rağmen iptal kararı doğrultusunda, 3 Ma
yıs 1962 tarihli uygulama emri yayınlaması, 

Millî Savunma Bakanlığının; 1803 sayılı Af Kanununun uygulanması hakkın
daki 4/7/1974 gün hukmüş : 826 - 5/D-1974 sayılı emrinin 2 nci maddesinde; bulunduk
ları rütbede kıdem indirimi yapılanların kıdemlerinin iade edileceği belirtilip, aynı 
maddenin (d) bendinde ise; geçmiş rütbelerde yapılan kıdem indiriminin iade edilme
yeceği yolunda iki l i ve eşitsizlik yaratıcı hususların bulunması. 

1803 sayılı Af Kanununun l / B ve 20 nci maddelerinin bir bütün halinde mütalâa 
edilmesinde, fer'i ve mütemmim cezaların, ceza mahkûnüyetinin sonuçlarının tama
men ortadan kalkıp, mahkûmiyet hükümlerine ait sicil varakalarının adli sicilden çı
karıldığı ve davacının Af Kanunundan önceki rütbesinde işlediği suçtan dolayı aldığı 
ceza süresinin, 926 sayılı Kanunun 36 nci maddesiyle nasbından düşülmesi işleminin 
de, ceza mahkûmiyetinin bir sonucu olarak kabul edilmek zorunluğu ve 1803 sayılı 
Af Kanununun geniş kapsamlı olması, 

Askeri Ceza Kanununun 52/3 ncü maddesinin «umumi af ilânında muhkûm 
bulunan askerî şahsın nişan, rütbe ve madalya ve tekaütlük hakkının geri verilmesi-
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nin, ancak umumi Af Kanununda yazılı olmaya bağlıdır» hükmü karşısında, 1803 sa
yılı Af Kanununda bu hususun bulunmaması nedeniyle, Orduya alınmama ve nişan, 
rütbelerin geri verilmemesinin tabii olması, 

Amacının, istikrarlı bir statü hukuku, yerleştirmek olan idare hukukunda; da-
valı idarenin, yıllarca önce riayet ettiği hukuki uygulama esaslarından ayırarak, eski 
Af Kanunlarına nazaran daha ileri mahiyette neticeler getiren 1803 sayılı Af Kanununun 
uygulamasında idari istikrar ilkesine uymaması sebepleriyle; davacının 1969 yılında 
işlediği bir suçtan, 1803 sayılı Af Kanunundan önceki bir rütbede aldığı mahkümiye-
tinin bütün sonuçlarıyla bu kanunun şümulüne girmiş olacağından nasbinin düzeltil-
meme işleminin oyçokluğuyla iptaline» denilmiştir. 

Karara karşı, davalı idarenin yaptığı karar düzeltme talebi de, aynı dairenin 
18/5/1976 gün ve 1976/928 esas 1976/2015 sayılı karariyle yine oyçokluğuyla reddedil
miştir. 

2. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1 inci Dairesinin 7/1/1976 gün 1975/2111 
esas, 1976/343 sayılı kararında : 

1803 sayılı Af Kanununun 1 - B maddesindeki «Asli ceza ile birlikte fer'i ve mü
temmim cezalarıyla, ceza mahkûmiyetinin sonuçlarım da kapsamak üzere affedilmiş-
lerdir» hükmüyle; 926 sayılı Kanunun, Subay ve astsubayların rütbelerinde asgari 
bekleme sürelerini tayin eden 30 ncu maddesindeki süreyi tesbit için, aynı Kanunun 
36/a maddesine istinaden yapılan ve tamamen idari bir işlem olan nasıp geriletmesi
nin ifade edilmemesi ve kanun koyucu tarafından, affedilmek istenen cezai bir netice 
olarak kabulüne imkân bulunmaması. 

Bu kabulü doğrulayıcı olarak 36 nci maddenin d) bendinde «Silâhlı Kuvvetler 
hesabına izinli olarak yurt içi veya dışında her çeşit öğrenim, kurs ve staja gönderi
len subaylardan başarısız olanların, öğrenim, kurs ve stajda geçen sürelerinin bek
leme sürelerinden indirileceginin...» hükme bağlanmasının da, nasıp düzeltme işlemi
nin, ceza mahkûmiyetinin kanuni neticesi olmayıp, rütbe terfii ve bekleme sürelerini 
tespit için yapılan idari işlem olduğunun saptanması, 

Cürüm ve kabahatlere mahsus cezanın, T. C. K . nun 11 nc maddesinde; ceza 
mahkûmiyetinin neticeleri ile bundan doğan mahrumiyetlerin uygulanacak tedbir ve 
sorumlulukların da, 31-43 ncü maddelerinde sayılıp, Askeri cürüm ve kabahatler ile 
bunlara uygulanacak cezaların, Askeri Ceza Kanunuyla, T. C. Kanununa atıf yapılmak 
veya özel hükümler getirilmek suretiyle tesbit edilip, Askeri C. K . nun 29 ncu mad
desinde; Askeri şahıslar hakkında hükmolunacak Askeri fer'i cezaların tesbit olunup, 
müteakip maddelerinde bu cezaların mahiyetleriyle neticelerinin belirtilmesi ve bun
lar arasında nasıp düzeltilmesinin bulunmaması, 

T. S. K . Personel Kanununun, rütbe bekleme sürelerinin ve bu süreden sayılacak 
hizmetlere ait hükümlerinin personel için bir mükellefiyet, askerlik müessesesi ve hiz
meti için asgarî bir şart olması nedeniyle; bu sürelerin ancak kanun koyucunun açık 
iradesiyle değiştirilebilmesi, 

1803 sayılı Af Kanununda; asker veya sivil personel hakkında yapılmış idari iş
lemlerin de, personel lehine ortadan kaldırıldığını kabule götürecek bir hüküm bu
lunmayıp, aksine; kaybedilmiş öğrencilik haklarının iadesi, bazı devlet alacaklarından 
vazgeçilmesi, askeri öğrencilikten çıkarılanların askerlik mükellefiyeti ve mali so-
rumlulukları ile, istiklâl madalyası sahibiyken, madalya beraatleri muhtelif sebeplerle 
geri alınanların, önceden almış oldukları şeref aylıklarının istirdadından vazgeçilip, 
istirdat edilmiş olanların, sahiplerine iadesi yolunda istisnai hüküm getirilmesi, 

Ayrıca, Af Kanununun müzakeresi sırasında; Millet Meclisinde Devlet Memur
larına idari kanunlara göre verilen disiplin cezai arının affının, subay, askeri memur 
ve astsubaylar hakkında kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre verilmiş ve verilecek 
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idari kararlar veya yapılmış ve yapılacak idari işlemlerle, bunlar hakkında mahkeme
lerce hükmedilen cezanın hukuki sonuçlarından olan rütbenin kaybedilmesi ve T. S. 
Kuvvetlerine subay, askeri memur ve astsubay olarak kabul olunmamak ve askeri 
nisbetin kesilmesi gibi yapılmış işlemleri kapsamadığı hususunun benimsenip. Cum
huriyet Senatosunda maddede kısmi değişiklik yapılması ve Millet Meclisinde bu de 
ğişikliğin benimsenmemesi sebebiyle bu hükmün gerekli oyu sağlayamamasından ka-
nunlaşmaması üzerine; Devlet Memurlarının affedilmek istenilen disiplin cezalarının 
af dışı kaldığı gibi, askeri şahıslar hakkındaki idari işlemlerin de af dışında kalması, 

Davalı idarenin; 1803 sayılı Af Kanununun tatbikatıyla ilgili 4/7/1974 günlü ta
miminde; nasıp düzeltme işlemi yapılan rütbede iken. Af Kanununun tatbikatına tabi 
tutulanların, 'Af Kanunundan yararlanacağı, nasıp düzeltme tarihindeki rütbeden üst 
rütbeye, Af Kanunundan önce terfi edenlerin faydalanamayacağı yolundaki görüş ve 
uygulamasının da, 926 sayılı Kanunun mahiyeti, bekleme sürelerini, nasıp düzeltmeyi 
tesbit ve tayin eden hükümleri ve Af Kanununun sarahati karşısında, itibara değer 
bulunmaması, 

Nasıp düzeltme işleminden sonra rütbe terfii yapan subay ile rütbe terfii yap
mayan subay ve astsubaylar arasında, personel Kanununun tesbit ettiği muteber bek-
leme süreleri bakımından hiçbir fark bulunmaması ve tamimin eşitsizlik yaratması, 

Her Kanunun, zamanına ve kabulündeki maksadına, kanun koyucunun iradesine 
göre uygulanması gerekip, daha öncesi Af Kanunlarında idarî işlemlerin af dışı b ı r a 
kıldığı hususunda açık hüküm bulunmasına rağmen idari veya kazaî kararlarla bazı 
personelin lehine hareket olunmasının, idarenin 1803 sayılı Af Kanunu tatbikatında 
da, kanuna aykırı işlem yapmasını ve As. Yük. İd. Mahkemesinin de kanuna aykırı 
karar vermesini gerektirmemesi, 

Kanun koyucunun çerçevesini çizip istisnalarım sayarak kabul ettiği Af Kanu
nunun uygulamasında, eskiden çıkarılmış Af Kanunları ve bu yolda verilmiş kararlar
dan ve uygulamadan bahisle, idari işlemlerde istikrar ilkesinin ihlâlinden de söz edi
lemeyeceği cihetle 926 sayılı Kanuna istinaden yapılan nasıp düzeltme işleminin; 1803 
sayılı Af Kanunu kapsamına girmediğinden, davalı idare işleminde hukuka aykırılık 
görülmemekle mesnetsiz olan davanın reddine oyçokluğuyla karar verilmiştir.» denil
mektedir. 

Davacının, bu karara karşı vaki karar düzeltme talebi, aynı dairenin ,16/6/1976 
gün 1976/993 esas ve 1976/2C19 sayılı kararıyle yine oyçokluğuyla reddedilmiştir. 

BAŞIKANÖNSOZCÜSÜNÜN DÜŞÜNCESİNDE ÖZET OLARAK: 
«1. Genel af, asli cezayı ortadan kaldırır, infazına mani olur. İnfazına başlan-

mışsa İnfaza son verilir. İnfaz edilen kısımları iade ve tazmin söz konusu olamaz. 
2. T. C. K . nun 97 nci maddesi «hükmolunan cezalar» demek suretiyle, fail 

hakkında hükme bağlanmış olan asli veya fer'i bütün cezalan kasdettiğinden, feri ve 
mütemmim cezalan da kapsar. 

3. Genel af, mahkumiyetin meydana getirdiği cezai neticeleri de kapsar k i 
bunlar; kamu hizmetlerinden memnuiyet, kanuni mahcuriyet ve diğer ehliyetsizlikler
dir k i , T. C. K . nun 31 - 43 ncü maddelerinde yer almıştır. Bu cezai neticeler diğer ka
nunlarda, mesela Askeri Ceza 'Kanununun 29 ncu maddesinde askeri fer'i ceza olarak 
(tart, ihraç, rütbenin geri alınması gibi) yeralabilir. Askeri fer'i cezalarla birlikte T. 
C. K . nun 31 -35 nci maddelerindeki fer'i cezalara da hükmolunur. Askeri Ceza Kanu
nunun 52 nci maddesinin 3 ncü fıkrası, askeri şahsın nişan, madalya ve tekaütlük 
hakkının geri verilmesi ancak af kanununda yazılı olmak şartına bağlıdır hükmünü 
taşır ve 1803 sayılı Af Kanununda bu fer i cezalar hakkında ayrıca sarih bir hüküm bu
lunmadığından, bu gibiler orduya dönememektedir. 

4. Genel af, mahkûmiyet hükmünde yer alan; akıl hastaları, küçükler, sağır-
lar ve dilsizler hakkındaki eminyet tedbirlerim etkilemez, bunların uygulanmasına da 
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vam olunur. Emniyet tedbirleri müsadereden ibaret ise, müsadere edilen eşyanın 
iaddesini gerektirmez, 

Genel af ile mahkûmiyet ortadan kalkınca buna ilişkin tazminat ortadan kalk
maz ancak, T. C. K . nun 1120 nci maddesindeki açıklık gereğince, hazinenin isteyebile-
ceği yargılama giderlerini isteme hakkı kalkar. Mahkûm tarafından ödenenin iadesi 
gerekmez. 

Devletin, ceza kabilinden vergi alacakları ve tazminat hakkında, Af Kanununda 
sarahat olmadıkça af kapsamına girmez. Nitekim 1803 sayılı Af Kanunu bazı şartlarla 
bunları da kapsamına almıştır. 

5. Genel af; Devlet organları için disiplin suç ve cezalarının affedildiğini tasrih 
etmedikçe bunlar af dışı kalır. Barolar Birliği, üniversite, özel dernek ve kuruluşlar 
tarafından verilen disiplin cezalan da af kapsamına girmez. 1803; sayılı Af Kanunun-
dan önceki af kanunlarında genel affın verilmiş ve verilecek inzibati karar ve işlem
leri kapsamadığı belirtilmiştir. 

Af yasasının ceza hukukundaki milesseselere etkisiyle çıkarılacak neticeler: 
1. Af yasasında nelerin Af Kapsamına girdiğinin açıkça belirtilmesi gerekmek-

tedir. 
2. Daha önceki af kanunlarında affın, yapılmış ve yapılacak idari işlemlere 

etkisi yoktur diye açık hüküm olmasına rağmen 1803 sayılı Af Kanununda böyle bir 
hüküm yoktur. İnzibati ve disiplin cezalan ile idari işlemlerin affıhakkında bir sara
hat yoksa, bu işlemlerin af kapsamına girmeyeceği aşikârdır. 

3. Genel af f i i l i ortadan kaldırmayıp onun suç olma vasfını ortadan kaldırıp, 
davacıların kesinleşen cezalarının infaz edilip nasıplarının 9126 sayılı Kanunun ise ncı 
maddesine göre geri götürülmesine, infaz edilen cezanın iadesinin mümkün olmayıp 
bu süre içinde hizmetten geri kaldıklarına göre, infaz süresinin af kapsamı içinde mü-
talâa edilemeyeceği cihetle, nasıp düzeltilme işleminin değiştirilmemesi. Af Kanununa 
ve hukuka uygun olur. 

Ceza mahkûmiyeti bir yargı karandır. İnfaz süresinin hizmette geçmemesi se
bebiyle kıdemden düşülmek suretiyle nasıplarının geri götürülmesi idari bir işlemdir. 
Af Kanununda bir açıklık olmadıkça, hizmette geçmeyen bir süreyi hizmette geçmiş 
kabul etmek idare hukuku ilkelerine aykırı düşer. 

İnfazda, firar izin tecavüzü ve açıkta geçen süreler hizmette geçmediğinden kı
demden düşülmekte olup, subay ve astsubaylar, kanunda tesbit edilen süreyi hizmette 
geçirmedikçe terfi edemeyeceklerinden idari fonksiyona giren, idari inzibati işlemler 
için 926 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine af yasalarıyla etki yapılması hukuken ola
nak dışıdır. 

B u nedenlerle, geri götürülen nasıpların 1803 sayılı af Kanununa istinaden iade
sine olanak bulunmadığından içtihadın Birinci Dairenin 7/1/1976 gün 1975/2111 esas 
ve 1976/343 sayılı kararı doğrultusunda birleştirilmesi görüş ve mütalâasındayım» de-
nilmektedir. 

B u incelemeye göre; aynı hukuki durumda olan i k i davacının, maddi vakia ve 
hukuki mesnetlerinde ayniyet bulunan davaları hakkında, aynı dairece verilen ve ka-
rar düzeltme talebleri de reddedilen i k i karar arasında aykırılık bulunması sebebiyle 
içtihatların birleştirilmesi gerektiğine oybirliği ile karar verildikten sonra işin esası 
tetkik edildi. 

MEVZUATIN İNCELENMESİNDE : 
1803 sayılı Af Kanununun 1 - B maddesi «12 yıl veya daha az hürriyeti bağlayıcı 

bir cezaya yahut bu miktarı aşmayan hürriyeti bağlayıcı bir ceza İle birlikte veya 
müstakillen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar veyahut mahkemelerden baş
ka mercilerce haklarında para cezası tayin edilenler, «9 ncu madde hükmü saklı kal-
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mak şartiyle» fer'i ve mütemmim cezalarıyla ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da 
kapsamak üzere affedilmişlerdir» hükmünü getirmiştir. 

20 nci maddesi: «Genel afla tamamen ortadan kalkan mahkûmiyet hükümlerine 
ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil 
tesis edilmemiş olanlar için sicil varakası tesis edilmez. Ancak 7 nci maddenin (B) 
bendinde yazılı suçlara ilişkin sabıka kayıtlarında bu hüküm uygulanmaz. "Ve anılan 
bentte gösterilen hizmetlerle ilgili olarak yetkili mercilerce istendiği takdirde bildi
rilir. 

Bu maddede öngörülen işlemlerin uygulanmasına ilişkin hususlar Adalet Bakan
lığınca bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde düzenlenecek 
yönetmelikle belli edilir.» demektedir. 

1803 sayılı Af Kanununun hazırlanmasına esas alman Af Kanunu tekliflerindeki 
«7 Şubat 1974 tarihine kadar işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren fiiller-
den dolayı kanunlar, tüzükler bakanlıklarca ve kamu tüzel kişiliklerince çıkarılmış 
yönetmelikler uyarınca verilmiş veya verilecek disiplin cezalarının bütün sonuçlarını 
da kapsamak üzere affedildikleri, bunlara ait kayıtların sicil dosyalarından ç ıkanla 
cağı, bu hükümlerin subay, askeri memur ve astsubaylar hakkında, kanun tüzük ve 
yönetmeliklere göre verilmiş ve verilecek idari kararlar veya yapılmış ve yapılacak 
idari işlemlerle, bunlar hakkında mahkemelerce hükmedilen cezaların hukuki sonuç
larından olan rütbenin kaybedilmesi ve T. S. Kuvvetlerine subay, askeri memur ve 
astsubay olarak kabul olunmamak ve askeri nisbetin kesilmesi... işlemlerini kapsamaz 
şeklindeki hükmü, Millet Meclisi Adalet Komisyonu metninde ve Millet Meclisi Genel 
Kurulunca 13 ncü madde ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 14 ncü madde 
olarak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kabul edildikten sonra. Cumhuriyet Se-
natosu değişikliğinin Millet Meclisi Genel Kurulunda benimsenmemesi (üzerine, 
Millet Meclisinde; Karma Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metinlerinin oylanıp kabul 
edilmediği, Anayasanın 92 nci maddesinin «Cumhuriyet Senatosunca üye tam sayısı
nın salt çoğunluğuyla kabul edilmiş olan madde değişikliklerinde Millet Meclisinde 
kendi ilk metnini benimsemesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu gerek-
lidir. Bu yolda açık oya baş vurulur.» hükmü karşısında Millet Meclisinin ilk metni
nin ad okunmak suretiyle yapılan oylamasında 224 kabul oyu alıp, 226 salt çoğunluk 
oyunu sağlayamaması ile kabul edilmeyip, düştüğü, 11803 sayılı Af Kanununda yer a la 
madiği. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tutanak dergilerinin tetkikinden anla 
silmiştir. 

AF HAKKIMDAKİ T. C. KANUNU HÜKÜMLERİ : 

T. C. Madde 97 — «Umumi af, hukuku Amme davasını ve hükmolunan cezaları 
bütün neticeleriyle birlikte ortadan kaldırır.» 

T. C. K . Madde 98 — «Hususi af havi olduğu sarahate göre cezayı ortadan kal
d ı m veya azaltır veya değiştirir ve daha ağır bir cezadan mübeddel olan cezaya ka-
nun-n ilâve edilmemiş bulunmak şartıyle, mahkûmun kanunî mahcuriyetini de ref 
eder. Ancak kanun veya kararnamesinde hilafı yazılı olmadıkça fer'i ve mütemmim 
cezalara tesir etmez. Hususi affı tazamun eden kanun veya kararnamede sarahat bu
lunan ahval müstesnadır.» 

T. C. K . Madde 100 — «Umumi ve hususi aflar ve suçtan zarar görenin davadan 
veya şikâyetten Vazgeçmesi, ne zaptolunan eşyanın ne de mal sandığına tediye olunan 
ağır ve hafif para cezalarının istirdadını icap etmez» demektedir. 

926 sayılı T. S. K . Personel Kanununun, davalara konu olan idari işlemin yapıl-
masma olanak veren, kazai ve idari kararlar neticesi nasıp düzeltilmesinin yapılış şek 
liyle zamanım düzenleyen 36 nci maddesi: (a) bendi; kısa hapis veya tecil edilen ce
zalar hariç olmak üzere; subayların mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti bağlayıcı ce 
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zaları, açığı gerektiren bir suçtan mahkûmiyetle neticelenen açıkta, para cezasına çev
rilme halinde tutuklulukta geçen süreleri ile firar veya izm tecavüzünde geçen süre
lerin kıdemlerinden düşüleceğini; kıdemden düşülme işleminin; firar, izin tecavüzü 
açıkta geçen süre, cezanın paraya çevrilmesi halinde tutukluda geçen süreler bakımın
dan hükmün kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın 
(kısmen veya tamamen infaz edilmesini müteakip, infazda geçen süre nazara alınarak, 
son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhal yapılmasını; 

(b) bendi de; Silâhlı Kuvvetler hesabına veya izinde olarak yurt içinde ve dı
şında herçeşit öğrenim, kurs ve staja gönderilen subaylardan öğrenim, kurs ve staj
larını bu Kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelikte gösterilen süre ve şart-
lar içinde bitiremeyenlerin öğrenim, kurs ve stajda kaldıkları süre kadar bekleme 
sürelerinin uzatılacağım amirdir. 

926 sayılı kanunun 43 ncü maddesi, subayların terfi şartları arasında ilk ve ön 
şart olarak «rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmayı» saydığı gibi, 83 
ncü maddesi astsubayların nasıplarının düzeltilmesi hakkında, 36 ncı madde (a), (b), 
(e) bentleri hükümlerinin uygulanacağını, 85 nci madde ile de, bunların terfi şartla
rının ilki olarak «rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmayı» kabul etmiş-
tir. 

926 sayılı (Kanunun 30 ncu maddesiyle subayların barış zamanına ait normal 
bekleme süreleri tesbit edilip, 31 nci maddesiyle enaz bekleme süreleri, 32 nci mad
desiyle en çok bekleme süreleri saptandığı gibi astsubayların barış zamanına ait bek
leme süreleri aynı kanunun 1718. en az bekleme Süreleri 79. en çok bekleme süreleri de 
80 nci maddeyle düzenlenmiştir. 

926 sayılı Kanunun, bu Kanunda yer alan bazı kavramların anlamlarım göste
ren 3 ncü maddesi; (b) bendi «nasıp: ilk subaylığa astsubaylığa ve bir rütbeden son
raki rütbeye terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihidir.» 

(d) bendi; «Normal bekleme süresi: subayların ve astsubayların rütbe terfile-
rine hak kazanabilmeleri için her rütbede bekleyecekleri süredir.» 

'(e) bendi; «En az bekleme süresi: subayların ve astsubayların normal bekleme 
süresinden noksan bekleyecekleri süredir.» 

(f) bendi; «En çok bekleme süresi; subayların ve astsubayların bulundukları 
rütbede en çok kalabilecekleri süredir.» şeklinde tarif etmektedir. 

Bu tarifler ve hükümlerin bir arada değerlendirilmesinde; Ceza mahkümiyeti 
sebebiyle hizmette geçmeyen bir sürenin Af Kanununda idari işlemler ve bekleme sü
releri hakkında açık bir hüküm (bulunmadıkça, hizmette sayılacağına ve dolayısiyle 
geriletilen nasbin emsalleri düzeyine getirileceğine olanak veren bir netice çıkartmak 
mümkün değildir. 

(Birinci Dairenin 7 Ocak 1976 günlü davanın reddine dair olan kararıyla, Baş-
kanunsözcüsünün düşüncesinde açıklandığı üzere; Genel affın; asli ceza ile feri ve 
mütemmim cezaları kapsayıp, bunların da, ceza kanunlarında belirlenenlerden iba-
ret bulunmasına, ceza mahkûmiyetinin neticeleri tabirinden, T.C..K.nun 31-43 ncü 
maddeleriyle Askerî Ceza Kanununun 29 ve müteakip maddelerindeki cezaî neticelerin 
anlaşılması gerektiği, kanun koyucunun 1803 sayılı Af Kanunu metnini düzenlemede 
takip ettiği sıra ve müzakerelerde izhar ettiği görüşler ile kabul ettiği metnin, tümü
nün birlikte değerlendirilmesiyle de meydana çıkmaktadır. 

Zira kanun koyucu, bir fiil veya cezaya bağlı olarak, idari kanunlara göre tesis 
edilen idari işlemlerle, verilen disiplin cezalarının, affın birinci maddesi (B) bendi şü-
mulüne girdiği görüşünde olsaydı, komisyonlarda ve Millet Meclisiyle Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurullarında uzun müzakere ve tartışmalara yol açan fakat kanun yap
ma usul ve tekniği bakımından kanunlaşamayan; Devlet Memurlarının disiplin cezala-

Yargı Bölümü Sayfa : 99 



RESMÎ GAZETE 30 Mart 1977 — Sayı: 15894 

rının affını ve subaylar, astsubaylar hakkında yapılmış ve yapılacak idarî işlemlerin 
affedilmemesini gören metin üzerinde uzun emek sarfına gerek görmezdi. 

Kaldı k i , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve müteakip maddelerin
de mahiyetleri, uygulama şekil ve halleri sayılan disiplin cezalarının da 1803 sayılı 
Af Kanununda sarahat bulunmadığından, Af Kanunu şümulüne girmediği, bunların 
affı yolunda halen yapılan çalışmalar bulunması ve kanunun metninden ihtilafsız bu
lunmaktadır. 

Anayasanın 64 üncü maddesinin genel ve özel af ilânına yetkili kıldığı T. B. M . 
Meclisinin, affın kapsamım da tespite yetkili olduğunda şüphe yoktur. 

Nitekim; «Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hak
kında kanun» başlığını taşıyan 1803 sayılı Kanunla; ceza kanunlarında tespit edilen 
ceza ve cezaî neticelerden başka; idarî kanun ve yönetmeliklerin yüklediği bazı mü
kellefiyetlerden bir kısım rişileri istisna kılmak, kaybedilmiş bazı idarî hakları ye
niden tanımak, bir kısım devlet alacaklarından vazgeçmek ve hatta tahsil olunmuş 
devlet parasının tahsil edilen şahıslara iadesi gibi bir yol seçilmiş olmasıyla da, af 
kanununda, affedilmek istenen hususların açıkça belirtilmesi esasının benimsendiği 
görülmüştür. 

idare; kanunları, kanun koyucunun maksadına uygun şekilde ve olduğu gibi 
uygulamakla mükelleftir. Millî Savunma Bakanlığının HUKMÜŞ.: 4/7/1974 gün 
826-5/D-1974 sayı ile, 1803 sayılı Af Kanununun uygulanması hususunda yayınladığı 
tamimindeki «1803 sayılı Af Kanununun yürürlük tarihinden önce nasıp düzeltme iş
lemine tabi tutulup da Af Kanunundan önce, nasbi düzeltilen rütbeden bir üst rüt
beye terfi edenlerin, 1803 sayılı Af Kanunundan yararlanamayacağından, geriye götü
rülen nasıplarının düzeltilemeyeceği; nasıp düzeltilen rütbede iken 1803 sayılı Af Ka
nununun uygulanmasına rastlayan subay ve astsubayların düzeltilen nasıplarının Af 
Kanunu ile iade edileceği» yolundaki, kanun koyucunun iradesine ve eşitlik ilkesine 
ters düşen ik i l i uygulamasının, nasıp düzeltme işleminden sonra, rütbe terfi yapma
yanlar hakkındaki kısmının hukukiliğini kabule imkân yoktur. Çünkü 926 sayılı Ka
nuna göre yapılan nasıp düzeltme işlemi; subay ve astsubayların rütbelerinde muteber 
bekleme sürelerini tespit için getirilen bir esas olup, personel için bu sürelerin hiz
mette veya hizmetten sayılacak şekilde geçmesi bir mükellefiyet ve rütbe terfi için 
asgarî bir şarttır. 

Nasıp düzeltilmesi işlemine tabi tutulan subay ve astsubaylardan; düzeltme iş-
lemi üzerinden rütbe terfi geçenlerle, rütbe terfi geçmeyenler bakımından her ikisi
nin de hizmet noksanı bulunması sebebiyle hiç bir hak bulunmamaktadır. Her iki 
halde de hizmet noksanı mevcuttur. 

Bunların, hizmetini, kanun ve nizamlara uygun olarak tam yapanlarla bir tu
tulması, personel statüsü ve meslek menfaatleriyle de bağdaşmaz. Hizmetini kusurlu, 
noksan yapanın, bunun etkisini meslekî hayatında maddî ve manevî olarak görmesi 
asıldır. Aksini kabul ve tatbik, yani hizmeti kusursuz ve tam yapanlarla, kusurlu, ek
sik yapanların, eşit duruma getirilmeleri meslek menfaatine aykırı düşer, meslek di
siplinini bozar ve nizamsızlığı bir nevi mükâfatlandırmak olur ki , kanun koyucu bunu 
kabul etmemiştir. 

Gerek doktrin, gerekse tatbikat ve yasama organınca benimsenen genel görüş; 
Devlet Memurlarına uygulanan disiplin cezalarıyla 926 sayılı Kanuna istinaden yapı
lan nasıp düzeltme işlemlerinin, mahkemelerce verilmiş bir ceza veya ceza mahkû
miyetinin cezaî neticesi olmadığı yolundadır. Bu nedenlerle, affedildikleri hususunda 
Af Kanununda sarahat bulunmadıkça Af kapsamına giremez. 

Daha önce çıkarılan af kanunlarında; disiplin cezaları ve idarî işlemlerin af 
dışı bırakıldığı yolunda açık hüküm bulunduğu halde, 1803 sayılı Af Kanununda yu-
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sarıda izah edilen sebeple böyle bir kaydın bulunmaması; 1803 sayılı Af Kanununun 
idari işlemleri de kapsamına aldığı neticesine götürmediği gibi, önceki af kanunların-
daKi, yapılmış ve yapılacak idarî işlemlere affın şümulü olmadığı yolundaki açıklığa 
rağmen, istisnaî mahiyette ve kanun koyucunun iradesine aykırı şekilde verilmiş kazai 
karar ile buna dayanılarak yapılmış idarî işlemlerin bulunması da, idareye 1803 sayılı 
Af Kanununa aykırı olarak işlem yapmaya olanak vermediği gibi, idarî yargı merciine 
de bu yolda karar vermeye yetki ve olanak vermez. 

Kanuna rağmen, aykırı olarak verilmiş bir karar ile buna dayalı uygulamanın 
idare hukukunda istikrar sağladığından ve bunun devamlılığından da bahsedilemez. 

İçtihadın birleştirilmesi istenen her iki karar, menfaati ihlâl olunduğunu öne 
süren ilgilisi tarafından açılmış olan iptal davası sonucu verilmiştir. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevleri 1602 sayılı Kanunun 20 nci mad
desinde sayılmış, 21 inci maddesi ile de; asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete 
ilişkin idarî eylem ve işlemlerden dolayı; yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönle
rinden bir i ile hukuka aykırı olduklarından bahisle menfaatleri ihlâl edilenler tara-
fından açılacak iptal davalarının doğrudan doğruya ve kesin olarak Askerî Yüksek 
idare mahkemesinde çözümlenip karara bağlanacağı saptanmıştır. Bu hükümden; 
yargı organının, idarî işlemin hukuka uygun olup olmadığını araştıracağı ve sonuca 
göre, iptal istemini kabul veya red edeceğinden başka bir manâ çıkarmaya imkân 
yoktur. Kanuna rağmen eşitlik ilkesinin ihlâlinden, hukuka aykırı eski ve yeni uygu
lamadan bahisle, yanlış yapılan idarî işlem doğrultusunda karar verilemez. 

1803 sayılı Af Kanununun 20 nci maddesi; 4664 sayılı Adlî Sicil Kanunu hüküm-
lerine göre aslî ve fer'i cezalar ile emniyet tedbirleri ve bunların infazı için Adalet 
Bakanlığınca tutulan Adlî Sicil varakalarının adlî sicilden çıkarılmasıyla ilgili olup; 
özel kanunlarına göre devlet memurlarına uygulanan ve bunların görevli oldukları 
kurumlarındaki şahsî dosyasında muhafaza edilen disiplin cezaları ve dolayısiyle 
926 sayılı Kanuna göre yapılan nasıp düzeltme ile hiç bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

Nitekim, adlî sicil kayıtlarının adlî sicilden çıkarılma işlemlerinin, af kanu
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde Adalet Bakanlığınca düzenlene
cek yönetmelikle belli edileceği hükmü de, 20 nci maddenin yalnız adli sicil kayıtla-
rıyla ilgili olduğunda şüphe bırakmamaktadır. Ayrıca disiplin cezalarının affı ve bun
lara dair kayıtların dosyasından çıkarılacağına dair metnin kanunlaşmadığı da bilin
mektedir. 

Bu izah ve görüşlerin bir arada değerlendirilmesinden; 926 sayılı Kanuna göre 
subay ve astsubaylar hakkında yapılan nasıp düzeltme işlemleri, herhangi bir ceza 
mahkûmiyeti veya mahkûmiyetin cezaî neticesi olmayıp; subay ve astsubayların ter-
filerinde muteber hizmet sürelerini saptayan, idarî bir işlem olmakla, af kanununda 
ilgililerinin yararlanacağı yolunda açık bir hüküm bulunmadıkça af kanunu kapsa
mına girmemektedir. 

SONUÇ: 
Açıklanan nedenlerle, içtihadın 1803 sayılı af kanununun subay ve astsubaylar 

hakkında 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununa göre yapılan nasıp düzeltme işlem
lerim kapsamadığını benimseyen, 1 inci Dairenin 7/1/1976 gün 1975/2111 Esas ve 
1976/343 sayılı kararı doğrultusunda birleştirilmesine, 1602. sayılı Kanunun 19, 29 uncu 
maddeleri gereğince 9 muhalif oya karşı 17 oyçokluğuyla 24 Ocak 1977 tarihinde 
karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye 
(Muhalif) 

İsmet Küçüktüzen Bülent Savaşal Faruk Alptekin Semahattin Devrim 
Tümgeneral Hâk. Alb. Top. Alb. Hâk. Alb. 
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Üye 

Turgut Akan 
Dz. Hâk. Alb. 

Üye 

Mustafa Çopur 
Hâlk. Alb. 

Üye 
(Muhalif) 

Saim Dönmez 
Ord. Alto. 

Üye 

Ahmet Tetik 
Hâk. Alb. 

Üye 

Siyamı Ülger 
Dz. Alb 

Üye 
(Muhalif) 

Sahabettin Karakoç 
Tnk. Alb. 

Üye 

Niyazi Sertçelik 
Hâk. Alb. 

Üye 

Mustafa Şahin 
Hâk. Alb. 

Üye 
(Muhalif) 

Hakkı İnlice 
Hâk. Alb. 

Üye 

Şahap Erenel 
Hâk. Alb. 

Üye 
T. Necdet Armay 

Hâk. Alb. 

Üye 
(Muhalif) 

H. Avni Türeli 
Hv. Fz. Alb. 

Üye 

Zeki Güngör 
Hv. Hâk. Aüb. 

Üye 

Hülâgû Sakar 
Hâk. Alb. 

Üye 
(Muhalif) 

Mesut Gültuna 
İs . Alb. 

Üye 

Mehmet Karaaslan 
Hâk. Alb. 

Üye 
Mustafa Ucuz 

Prs. Alb. 

Üye 

M. Necati Kartal 
J. Alb. 

Üye 
(Muhalaif) 

Kemal Okumuşoğlu 
Hâk. Alb. 

Üye 
(Muhalif) 

Rüştü Günal 
Hâk. Alb. 

Üye 

Muharrem Erus 
Hv. İs, Alb. 

Üye 
(Muhalif) 

Hulusi Özbakan 
Hâk. Alb. 

KARŞI OY YAZISI 
Davacı, 18/5/1974 tarihinde yürürlüğe giren 1803 sayılı af kanunundan önce 

işlediği bir suçtan dolayı hapis cezası ile tecziye edilmiş ve bu cezanın infaz edil
mesi üzerine 926 sayılı T. S. K . Personel Kanununun 36/a maddesi gereğince kıde-
minden düşülerek son rütbe nasbinin bir sonraki tarihe alınması sonucu, rütbe yük-
selmesi emsallerine nazaran bir yıl gecikmeli olarak yapılmıştır. 

Davacı dilekçesinde, 1803 sayılı af kanunundan yararlandırılarak nasbinin dü
zeltilmesi talebinde bulunmaktadır. 

Davanın mahiyeti icabı, bundan önceki af kanunlarının davanın konusu ile il-
gili hükümlerini, 1803 sayılı Af Kanunu ile mukayese etmekte, daha önce af kanun
larının idarece ne şekilde uygulanmış olduğunu gözden geçirmekte ve bilâhare, mev
zuat muvacehesinde durumun tahlilini yapmakta fayda mülâhaza olunmaktadır: 

1 — AF KANUNLARININ İLGİLİ HÜKÜMLERİ : 
18 Mayıs 1974 gün ve 14890 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak aynı 

gün yürürlüğe girmiş olan 1803 sayılı Af Kanununun l / B maddesi, 7/2/1974 tarihine 
kadar işlenmiş suçlardan «12 yıl veya daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya yahut 
bu miktarı aşmayan hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya müstakilen hükme
dilmiş para cezasına mahkûm olanlar veyahut mahkemelerden başka mercilerce hak
larında para cezası tayin edilenler, 9 uncu madde hükmü saklı kalmak şartıyle, fer'i 
ve mütemmim cezalarıyla ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere 
affedilmişlerdir.» hükmünü getirmiştir. 

1803 sayılı Af Kanunu dahil bundan önce çıkmış olan diğer af kanunlarında 
müşterek olan husus « ....fer'i ve mütemmim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin 
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sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmişlerdir.» ibaresinin mevcudiyetidir. Bununla 
beraber müşterek olmayan bazı hükümler de bulunmaktadır. 

Bir defa; 28/10/1933 tarih ve 2330 sayılı Af Kanununun 12 nci; 15/7/1950 tarihli 
5677; 28/10/1960 ve 22/11/1960 tarihli 113 ve 134 sayılı ve 23/2/1963 tarih ve 218 sayılı 
Af kanunlarının 7 nci ve 3/8/1966 tarihli 780 sayılı Af Kanununun 16 nci maddele-
rinde «Bu kanunun... Hâkimler ve memurin kanunları ile bunlara ek kanunlara 
vesair hususî kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idarî ve inzibatî karar veya 
yapılmış veya yapılacak işlemlere şümulü yoktur.» hükmü bulunduğu halde, 
18/5/1974 tarihli 1803 sayılı Af Kanununun müzakeresi esnasında aynı hükmün ko
nulması mevzubahis edilmişken bilâhare sarfınazar edilmiş ve dolayısıyle 1803 sayılı 
Kanunda « . . . . idari ve inzibatî karar veya yapılmış veya yapılacak işlemlere şumulü 
yoktur.» şeklinde engelleyici bir hüküm yer almamış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 1933 yılından itibaren çıkmış olan Af kanunlarında, olmayan bir 
hükme de 1803 sayılı Af Kanununun 20 nci maddesinde yer verilmiştir. Bu maddede 
aynen «Genel afla tamamen ortadan kalkan mahkûmiyet hükümlerine ait sicil vara
kaları Adlî sicilden çıkarılır » hükmü vazedilmekle önceki af kanunlarına naza
ran çok daha ileri bir gaye istihdaf edilmiştir. 

2 — AF KANUNLARININ İDARECE UYGULANMASI: 
A) 113 ve 134 sayılı Af kanunlarının tatbikatı ile ilgili olarak Mi l l i Savunma 

Bakanlığınca yayınlanan 8/3/1961 tarihli tamimde; «evvelce kıdemden tenzil edilen 
müddetler dolayısiyle askerî şahıs, emsalinden geri kalmak suretiyle terfi etmiş, mua
mele tam ve kâmil anlamda neticelenmiş ise, bu gibilerin 113 ve 134 sayılı kanun
lardan istifade ettirilmek suretiyle kaybettikleri kıdemlerinin iadesine imkân yok
tur.» denilmiş iken açılan bir dava dolayısiyle Danıştay 8 inci Dairesi tarafından 
28/3/1962 tarihinde oyçokluğu ile verilen E : 1961/4496, K : 1962/1814 sayılı kararda 
aynen: «Davacının 1950 senesinde ika eylemiş olduğu suç mevzuunun 113 ve 134 sa-
yılı Af kanunlarının şümulüne girdiği hususu ihtilafsızdır. Bu durum karşısında 
umumî af ile, işlenmiş olan fiilin suç olma vasfı ortadan kalkınca buna bağlı aslî ve 
fer'i bütün cezaların ve bunların neticelerinin ortadan kalkacağı af kanununun âmir 
hükmü ve ceza hukukî umumî prensipleri icabıdır. Bu sebeple davacı hakkında itti
haz olunan muamelenin iptaliyle kaybettiği bir senelik kıdem farkının nasbına tesir 
ettirilmesine » denilmek suretiyle idarî işlemin iptal edilmesi karşısında Millî 
Savunma Bakanlığı ilk tamimim değiştirerek 3/5/1962 tarihinde yayınladığı yeni uy
gulama emrinde kesinleşmiş ve yerine getirilmiş bir mahkûmiyet kararına istinaden 
kıdem indirimi nedeniyle geçmiş rütbelerinde emsallerinden geri kalmış ve bu su
retle gecikmeli terfi etmiş personelin geçmiş rütbelerindeki kıdem indirimlerinin iade 
edilmesi gerekeceğini belirtmiş ve silahlı kuvvetlerde uygulama bu emre göre icra 
kılınmıştır. 

B) 1803 sayılı Af Kanununun tatbikatına dair Millî Savunma Bakanlığınca ya-
yınlanan 4/7/1974 gün ve HUK. MÜŞ.: 826-5/D-1974 sayılı emrin 2 nci maddesinde bu
lundukları rütbelerde kıdem indirimi yapılmış olanların kıdemlerinin iade edileceği 
belirtilip 2/d bendinde ise aynen: «Af kanunları, ceza mahkûmiyetlerinin hukukî ne 
ticelerini sadece istikbale bağlı olarak kaldırabileceğinden ve ceza mahkûmiyetleri
nin daha önce meydana getirmiş olduğu neticelerin kaldırılmasını gerektirmediğin-
den, kıdem indirimi nedeniyle geçmiş rütbelerinde emsallerinden geri kalmış ve bu 
suretle gecikmeli terfi etmiş personelin geçmiş rütbelerdeki kıdem indirimleri iade 
edilmiyecektir.» denilmek suretiyle halen silahlı kuvvetlerde görevli bulunan bu kabil 
personeli af kanununda mesnedi olmadığı halde ik i gruba ayırmış bulunmaktadır. 

3 — MEVZUAT MUVACEHESİNDE DURUMUN TANLİLİ: 
Görülüyor k i muhtelif zamanlarda çıkan af kanunlarının idarece uygulanmasın

da farklılıklar olmuştur. Son uygulama, idarenin kendim hukuk kurallarına bağlı say-
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ması ve dolayısiyle idari istikrar prensibine aykırılık teşkil ettiği gibi kanunların ob
jektiflik, genellik ve eşitlik prensiplerine de aykırılık teşkil etmektedir. Demokratik 
bir toplumda idarenin, kendini hukuk kurallarına bağlı sayması, bu kuralların dışına 
çıktığında, kendini bir müeyyide karşısında bulması hukuk devleti anlayışının zo
runlu bir unsuru ve aynı zamanda doğal bir sonucudur. 

113 ve 134 sayılı Af kanunlarında «İdarî işlemlere şümulü yoktur.» şeklinde açık 
bir hüküm olmasına rağmen yukarda 2/A maddesinde açıklandığı üzere Danıştay 8. 
Dairesinin iptal kararına uyan davalı idare geçmiş rütbelerdeki kıdem indirimlerini 
iade etmek suretiyle yanlış yaptığı işlemleri düzelttiği halde, yıllarca sonra, 1803 sa
yılı Af Kanununun tatbikatında hak, eşitlik ve nasafet kurallarının daha mütekâmil 
hedeflere doğru ilerlediği zamanında, demokratik hukuk kurallarına bağlılıktan uzak-
laşmaktadır. 

Halbuki 1803 sayılı Af Kanunu lafzıyla ve ruhuyla af kanunlarından daha başka 
mahiyet arzetmektedir. Bu konuda «idarî işlemlere şümulü yoktur.» şeklinde mani 
bir hüküm bulunmayışı gözönünde tutularak l / B ve 20 nci maddeleri bir bütün ha
linde mütalâa edildiğinde : 

a) Fer'i ve mütemmim cezaların affedildiği, 
b) Ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarının affedildiği, 
c) Tamamen ortadan kalkan mahkûmiyet hükümlerine ait sicil varakalarının 

Adlî sicilden çıkarıldığı, müşahade olunacaktır. 
Dava konusu işlem, davalı idarenin davacıya, 1803 sayılı Af kanunundan önceki 

rütbesinde bulunuyorken işlemiş olduğu bir suçtan dolayı aldığı ceza nedeniyle 926 
sayılı T. S. K . Personel Kanununun 36/a maddesi gereğince kıdeminden düşülerek 
nasbinin emsallerine nazaran bir yıl geri bırakılmış olunmasıdır. 36 ncı maddenin (a) 
fıkrası: «Subayların mahkûm edildikleri şahsî hürriyeti bağlayıcı cezaları bek
leme sürelerinden düşülür » hükmünü vazetmek suretiyle kıdem indirimini ceza 
mahkûmiyetinin bir sonucu olarak kabul etmiş bulunmaktadır. 

1803 sayılı Af Kanunu ile ceza mahkûmiyetlerinin sonuçları da affedildiğine ve 
hatta mahkûmiyet hükümlerine ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılmak suretiyle 
cezaya mesnet teşkil eden fiil hiç işlenmemiş kabul edildiğine göre davacının duru
munun da Af Kanunu kapsamına dahil bulunduğu vazıhan görülecektir. 

1803 sayılı Af Kanunu, Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle hazırlanmış ve 
yüce meclislerce kabul edilerek kanuniyet kesbetmiş, gerek affettiği kişiler, gerekse 
bünyesine aldığı, suç ve cezalar bakımından çok şümullü bir kanundur. Müebbeden 
amme hizmetlerinden memnuiyet gibi kıdem indirimine nazaran daha ağır sonuçlar 
tevlit eden bir ceza mahkûmiyetinin neticesini affeden bir kanunun, çok daha masum 
nitelikteki, kaldıki ceza mahkûmiyetinin sonucu olduğu yukarıda belirtilen bir kıdem 
indirimini affettiğini kabul etmemek kanunun vâzı maksadına ve genel amacına ay
kırı düşer. 

Hal böyle iken, davalı idare, bulundukları rütbelerdeki kıdem indirimi yapıl
mış olanların kıdemlerinin iade edileceği ve geçmiş rütbelerdeki kıdem indirimleri-
nin iade edilmiyeceğini kabul ederek, yukarda açıklandığı üzere 1803 sayılı af kanu
nunda mesnedi bulunmayan bir ik i l i uygulama sistemi ihdas etmiştir. Davalı idare 
savunmasında belirttiği g ib i : «926 sayılı kanunun kıdemi, belli bir rütbeye nasıp ta
rihinden itibaren o rütbede hizmet sureleri veya aynı nasıplılar arasında yeterlilik 
bakımından üstünlük sırasıdır, şeklinde tanımlamıştır. Aynı kanunun 43 üncü mad
desi, üst rütbeye terfi için aranan şartlar arasında rütbeye mahsus bekleme süresini 
tamamlamış olmayı da öngörmektedir. Bu hükümler karşısında bir subay ve astsu
bayın üst rütbeye terfi edebilmesi için, bulunduğu rütbede, kanunun tespit ettiği as-
gari bekleme müddetince eylemli olarak hizmet etmesi ve ehliyetinin usulüne göre 
tespit edilmiş olması gerekmektedir.» 
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«1803 sayılı Af Kanunu, davacının mahkûmiyetini de kapsamına almakta ise de, 
önceki rütbelerde noksan ifa edilmiş olan hizmetin yapılmış telakki edilerek, terfi
lerde meydana gelen bir yıllık gecikmeden mütevellit uğranılan kaybın telafisine im
kân veren herhangi bir hüküm ihtiva etmemektedir.» 

«Şu vaziyet karşısında davacının son rütbe nasbinin bir evvelki 30 Ağustos 
tarihine götürülmesi suretiyle düzeltilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır.» 

Seklinde idarece yapılan savunma ve ayrıca Mi l l i Savunma Bakanlığının 
4/7/1974 tarihli 1803 sayılı af kanununun uygulama emrinin (2/d) maddesinde açık
lanan : «Af kanunları, ceza mahkûmiyetlerinin hukukî neticelerini sadece istikbale 
bağlı olarak kaldırabileceğinden ve ceza mahkûnüyetlerinin daha önce meydana ge
tirmiş olduğu neticelerin kaldırılmasını gerektirmediğinden, kıdem indirimi nedeniyle 
geçmiş rütbelerinde emsallerinden geri kalmış M; bu suretle gecikmeli terfi etmiş per
sonelin geçmiş rütbelerdeki kıdem indirimleri iade edilmiyecektir.» şeklindeki açıkla-
maları; af kanunlarının lafzını ve ruhunu bir arada mütalâa etmeden, dar mânada dü
şünüp af kanununun yorumunu, vazıı kanunun esprisinden ters !bir istikamette, sadece 
926 sayılı Kanunun terfi ve nasıp esaslarım çıkış noktası ittihaz eder.k, Af Kanununu 
bu esaslara uydurmaya çalışmak olduğundan bu şekildeki bir uygulama da hukuk anla-
yışına ters bir düşünüş olacaktır. Zira idarenin yargı yolu ile denetimi yapılırken, ida
renin eylem ve işlerinin hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığı sorunu üzerinde 
durulmak iktiza eder. İdarenin eylem ve işlemlerinin ihtiyaca uygun olup olmadığı 
sorunu yargı denetiminin dışında kalır. 

1803 sayılı Af Kanununun halen idarece yapılan uygulaması kanunun eşitlik i l 
kesine de aykırı bulunmaktadır. Bunu bir misalle müşahhas hale getirmek müm
kündür. Şöyleki, aralarında bir sene kıdem farkı olan ve 30/8/1972 tarihinde terfi sıra-
sında bulunan (A) ile, 30/8/1973 de terfi edecek olan (B) şahsının birbirlerine karşı 
işledikleri suçlardan dolayı birincisi asta müessir fulden 7 gün, ikincisi ise üste fiilen 
taarruz suçundan 6 ay hapis cezasına mahkûm edilecek olursa, ceza mahkûmiyetinin 
sonucu olarak 926 sayılı Kanunun '36/a maddesine göre nasıpları 1 yıl geriye getirile-
ceğinden (A) şahsı 30/8/1973 de (B) şahsı ise 30/8/1974 tarihinde terfi durumuna gi
recektir. Bu sırada 1803 sayılı Af Kanunu 18/5/1974 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 
7 gün hapis cezası almış olan (A) şahsı sadece rütbesi değiştiği için af kanunundan 
istifade ettirilmiyor; 6 ay hapis cezası almış ve bu cezası infaz edilmiş olan (B) şahsı 
ise henüz aynı rütbede bulunduğu gerekçesi ile Af Kanunundan istifade ettirilerek 
nasbi düzeltilip (A) şahsı ile olan bir senelik fark da ortadan kaldırılarak bir nevi 
taltif edilmiş oluyor. 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 52 nci maddesinin 3 üncü bendinde özel
likle, «Umumî af ilânında mahkûm bulunan askerî şahsın nişan, rütbe ve madalya ve 
tekaütlük hakkının geri verilmesi, ancak umumî af kanununda yazılı olmaya bağlı-
dır.» denilmekle olup 1803 sayılı Af Kanununda bu husus yer almadığından ceza mah
kûmiyeti nedeniyle tard, ihraç veya rütbenin geri alınması suretiyle silahlı kuvvetler
den ilişiği kesilmiş bulunan subay, astsubay ve uzman çavuşların tekrar orduya alın-
mıyacakları tabiî bir keyfiyettir. Ancak, 1803 sayılı Af Kanununda halen siahl ı kuv
vetlerde bulunan asker kişileri, (bulundukları rütbelerinde kıdem indirimi yapılmış 
olanların kıdemlerinin iade edileceği) ve (geçmiş rütbelerinde kıdem indirimine tabi 
tutulanların aftan yararlanmıyacakları) şeklinde ikiye ayıran bir madde ve anlayış 
mevcut değildir. Davalı idare, silahlı kuvvetlerde halen görevli olanları bu şekilde 
kanunî mesnetten yoksun olarak ikiye ayırmış bulunmakla eşitsizlik yaratmıştır. Hal
buki halen silahlı kuvvetlerde görevli olanlar bir statü içinde ve Askerî Ceza Kanu
nunun 52/3 üncü maddesine tabi olup silahlı kuvvetlerden ilişiği kesilmiş bulunanlar 
ise ikinci statü içerisindedirler. 1803 sayılı Af Kanunu ayırım gözetmeden birinci sta
tüde bulunanları kapsamı içerisine almıştır. 
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4 —.SONUÇ : 
Yukarıda açıklanan durum muvacehesinde: 

a) 1803 sayılı Af Kanununun 1/B ve 20 nci maddeleri bir bütün olarak mütalâa 
edildiğinde «Ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarının affedildi» hükmü karşısında 926 
sayılı Kanunun 36/a maddesine göre tesis edilmiş olan kıdem indirimin hukukî 
dayanağının ortadan kalkmış olması. 

b) 1803 sayılı Af Kanununda Silahlı Kuvvetler statüsünde bulunanlar için ayı
rım yapılmayıp davacının durumu da Af Kanunu kapsamına dahil bulunduğu halde 
davalı idarece mezkûr kanunda mesnedi olmayan iki l i bir ayırıma gidilerek uygulama 
yapılıp davacının af dışı bırakılmasının hukukun eşitliği prensibine aykırılık teşkil 
etmesi. 

c) Amacı, istikrarlı bir statü hukukunu yerleştirmek olan idare hukukunda, 
davalı idarenin, yıllarca önce riayet ettiği hukukî uygulama esaslarından ayrılarak, o 
zamanki Af kanunlarına nazaran lafzıyla, ruhuyla ve halihazır tatbikatıyla daha ileri 
mahiyette neticeler getiren 1803 sayılı Af Kanununun uygulanmasında önceki idarî 
istikrar ilkesinden ayrılmış olması. 

Sebepleriyle davacının 1803 sayılı Af Kanunundan önce ika eylediği bir suçtan 
dolayı bir önceki rütbede iken infaz edilmiş olan mahkûmiyet hükmünün 1803 sayılı 
Af Kanununun şümulüne girmesiyle ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsa
mak üzere affedilmiş olması gerekeceği ve dolayısiyle içtihatların Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi 1 inci Dairesince müttehaz 6 Ocak 1976 gün ve Esas ; 1975/14, Ka-
rar : 1976/390 sayılı «Davanın kabulü ile işlemin iptali» kararı doğrultusunda birleş
tirilmesi icap edeceği kanaatinde olduğumuzdan, 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunca verilen, «içtihatların Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi 1 inci Dairesinin 7 Ocak 1976 gün ve Esas: 1975/2111, Ka-
rar: 1976/343 sayılı davanın reddi kararı» doğrultusunda birleştirilmesine dair 24 
Ocak 1977 gün ve Esas : 1976/1, Karar: 1977/1 sayılı kararma karşıyız. 

24/1/1977 

Üye 
Faruk Alptekin 

Top. Albay 

Üye 
Sahabettin Karakoç 

Tank Albay 
H. Avni Türeli 
Hv. Pz. Albay 

Üye 

Üye Üye 
Saim Dönmez 
Ord. Albay 

Üye 
Kemal Okumuşoğlu Rüştü Günal 

Hâk. Albay Hâk. Albay 

Üye 
Hakkı İnlice 
Hâk. Albay 

Üye 
Mesut Gültuna 

lis. Albay 

Üye 
Hulusi Özbakan 

Hâk. Albay 
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İLAN BÖLÜMÜasas 

İLANLAR 
Tavas Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Tavas K ı z ı l c a b ö l ü k Bucağından Hüseyin kızı Saniye Üzelce tarafından 
davalı aynı yerden Süleyman oğlu Ömer Lütfi Üzelce aleyhine ikâme olunan Tavas 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 1976/284 sayılı boşanma davasının yapılan duruşmasın
da: 

Davalı Ömer Lütfi Üzelce adına çıkarılan tebligat ve adresinin tespiti için yazı
lan müzekkere cevabında adresinin meçhul olduğu anlaşılmış olmakla davalı Ömer 
Lütfi Üzelce'ye ilânen gıyap kararı tebliğine ve duruşma günü olan 9/5/1977 günü 
saat 9.00 da Tavas Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması için gıyap kararı ye
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 4541 

Arapkir Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1975/30 
K . No : 1976/10 
Tarihi : 14/4/1976 
16/4/1975 tarihinde 1219 sayılı kanuna muhalefet suçundan sanık lar: 
1 — Ağrı İli Satkiye Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen aynı yerde oturan 

Hakkı oğlu Kezziban'dan doğma 1949 doğumlu Muharrem Çelik, 

2 — Aynı yer nüfusuna kayıtlı ve aynı yerde mukim Ahmet oğlu Sultan'dan 
doğma 1312 doğumlu Hakkı Çelik, haklarında yapılan duruşma sonunda suçları sa
bit görülmüş olmakla 

1219 sayılı Kanunun (talebet ve şuabatın sanatlarının tarzı icrasına dair) 34 
maddesi delaletiyle 41. maddesi uyarınca her iki sanığın neticeden onbeşer gün ha-

ı pislerine, 8 kalem olarak tesbit edilen dişçilik malzemelerinin ve yediemin olarak 
hakkı Çelik'e teslim olunan malzemelerin T. C. K . nun 36. maddesi gereğince müsa
deresine karar veri lmiş olup, sanıkların gıyabında verilen bu karar bütün arama
lara rağmen tebliğ edi lememişt ir . 

} 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğine ve aynı kanunun 28, 29, 
30 ve 31. maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edi lmiş 
sayılacağı ilân olunur. 4574 

T.C. 
Resmî Gazete 
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Muş Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/250 

Davacı Köy İşleri Bakanlığına izafeten Muş Hazine Avukatlığının davalılar Muş 
Taşoluk Köyünden ölü Rıza Gürtürk mirasçıları El if Gürtürk, Ayşe Gürtürk, Fatma 
Gürtürk, Selahattin Gürtürk, Emine Gürtürk, Saddettin Gürtürk ve Gülhanım Gür-
türk aleyhlerine açtığı tapu iptali davasının yapılan açık duruşması sonunda: 

Verilen karar yukarıda adları yazılı davalıların adresleri bulunamadığından 
kendilerine tebliğ edilememiştir. İlân tarihinden başlıyarak 15 gün içinde Yargıtay 
yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere 
ilân olunur. 37(10 

1975/43(1 
Davacı Köy (İşleri Bakanlığına izafeten Muş Toprak İskân Müdürü Yılmaz Tu-

raylar'm davalılar Muş Yoncalıöz Köyünden Necmiye Denizli, Esmergül Denizli, Mük-
kerrem Denizli ve Cemile velâyeten Annesi Necmiye Denizli aleyhine açtığı tapu ipta-
l i davasının yapılan açık duruşması sonunda: 

Verilen karar yukarıda adları yazılı davalıların adresleri bulunamadığından 
kendilerine tebliğ edilememiştir. İlân tarihinden başlıyarak 15 gün içinde Yargıtay 
yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere 
ilân olunur. 3717 

1975/506 
Davacı Köy İşleri Bakanlığına izafeten Muş Toprak İskan Müdürlüğünün da

valılar Muş'un Taşoluk Köyünden Telli Çiçek, Ayhan Çiçek, .Narin Çiçek, Yalçın Çiçek 
ve Tülay Çiçek aleyhlerine açtığı tapu iptali davasının yapılan, açık duruşması sonunda: 

Verilen karar yukarıda adları yazılı davalıların adresleri bulunamadığından 
kendilerine tebliğ edilememiştir. İlân tarihinden başlıyarak 15 gün içinde Yargıtay 
yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere 
ilân olunur. 37(18 

Merzifon Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/212 
Merzifon Uzunyazı Köyü 25 hane de kayıtlı olup Merzifon Hacıbalı Mahallesi 

Sancaktar Sokakta mukim Ali oğlu Hanefi Yöndem vekili Avukat Necmettin Coşkun 
tarafından davalı Suluova İlçesi Kulu Köyünde Sami Öztürk yanında Remziye Yön-
dem aleyhine açılan geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının duruşmasında: 

Davalı gösterilen adreste bulunmamış olduğundan hakkındaki davetiyer-.in ilâ-
nen tebliğine ve duruşmanın 24/5/1977 günü saat 9.0O a talikine karar (verilmiştir. 
Keyfiyet davalıya davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4683 • 
Beyşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Beyşehir Üstünler Kasabası 173 hanede nüfusa kayıtlı Mehmet ve Şerife'den ol
ma 1946 doğumlu Dursun TunçeTin 15 senedir Gaip olduğu çalışmak üzere İzmir'e 
gidip bir daha dönmediği bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisinden her
hangi bir haber alınamadığı bu nedenle Gaipliğine karar verilmesi Babası Mehmet 
Tunçel tarafından talep ve dava edildiğinden, adı geçen Gaip Dursun Tunçel'in ölü 
veya sağlığı hakında malumatı olanların ilân tarihinden itibaren bir yıl içinde Mah
kememiz 1976/58 sayılı dosyasına bildirmeleri Medeni Kanunun 32/2 maddesi uya
rınca ilân olunur. 4682 
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Kayseri 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1974/436 
K . No : 1975/369 
Sanık: Necdet Dinç, Vahdettin oğlu Ümüş'den doğma 1950 D. lu Kozaklı Kazası 

Dörtyol Köyü hane 18 de kayıtlı ve aynı yerde mukim. 
S u ç : Hırsızlık. 
Suç tarihi :, 28/6/1974 
Hırsızlık Suçundan Necdet Dinç'in Mahkememizin 21/6/1975 tarihinde TCK. nun 

491/llk, 522. '525. maddeleri gereğince 6 ay hapis ve emniyeti umumiye nezaret ceza 
larına hükmedilmiş işbu giyabi ilâm sanığa şimdiye kadar tebliğ edilememiş olmakla 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ve 
aynı Kanunun 29 ve Tebligat (Nizamnamesinin 4.71/11. maddelerine göre Kayseri/de mün 
tesir gazetelerin birinde ilânına ve ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31. madde uya-
rınca ilânın yapıldığı tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağına ve ilânın 
bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi. 4724 

Karaisalı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/275 
Davacı Tevfik Günaştı vekili Avukat 'Servet Özeroğlu ile davalılar Osman Dön

mez Karaisalı Kaşoba Köyü, Fatma Dönmez Karaisalı Kaşoba Köyü, Ümmü Dönmez 
Karaisalı Kaşoba Köyü, Ömer Dönmez Karaisalı Kaşoba Köyü, Ahmet Dönmez Fevzi 
Paşa Mahallesi 939 Sokak No. 128 Adana, Mustafa Dönmez Karaisalı Kaşoba Köyü, 
Huri Dönmez Karaisalı Kaşoba Köyü, Döndü Dönmez vede Türkan Dönmez, İlhan 
Dönmez, Al i Dönmez "e velâyeten Karaisalı Kaşoba Köyü aleyhine açtığı paydaşlığın 
giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen karar gereğince: 

Davalıların dilekçede gösterilen adresine davetiye çıkartılmış olup bilâ tebliğ 
iade edilmiş, C. Savcılığınca yaptırılan tahkikatta tebligata yarar adresi temin edile
memiş olup davetiyenin Resmî Gazete ile ilânen yapılmasına karar verilmiş oldu
ğundan yargılamanın atılı bulunduğu 10/5/1977 günü saat 10.10'da davalıların Mahke-
memizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi tak
dirde yargılamanın gıyab kararı tebliğ edilmeksizin Hukuk Yargılama Usul Yasası 
Madde 509 gereğince gıyabında yürütülüp hüküm verileceği meşruhatlı davetiye yerine 
kalm olmak üzere ilân olunur. 87119 

Çivril Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/479 
Davacı Çal - Denizler Kasabasından Hüseyin Gülsen vekili Avukat Yaşar Gen-

cer tarafından davalılar Çivril - Kızılcasöğüt Köyünden Osman Taşdemir ve Sadık 
Yağlı aleyhlerine ikame edilen alacak davasının icra kılman açık muhakemesi sıra-
sında : 

Davalı Osman Taşdemir adına çıkarılan davetiyede adresin de bulunmadığı ve 
adresinin meçhul olduğu bildirildiğinden davetiyenin ilânen tebliğ edilmiş davalı mah
kemeye gelmediği gibi kendisini bir vekillede temsil ettirmediğinden gıyap kararının 
da ilânen Resmî Gazete ile tebliğine karar verilmiş olmakla davalının bu kere duruş-
manın bırakıldığı 18/5/1977 tarihinde saat 9.35 de mahkememizde hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde hakkındaki muhakemenin gı
yabında yürütüleceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4684 
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Milas Asliye Hukuk Hâkimliğnden : 

Esas No : 1975/73 
Karar No : 1977/72 
Davacı Hatice çevik vekili Avukat Abdurrahim Soykan tarafından Hüseyin Çe

vik aleyhine yapılıp bitirilen boşanma davası sonunda; 
Adresi meçhul davalıya kararın hüküm fıkrasının Resmî Gazete ile ilânen teb-

liğine karar verildiğinden; Milas Gümüşlük Mahallesi 30 hanede nüfusa kayıtlı Ha-
san ve Hatice'den olma 1955 doğumlu Hatice ile Halil ve Mahni'dan olma 1946 doğum
lu Hüseyin Çevik'in boşanmalarına davalının bir sene evlenmekten memnuiyetine 
davacı vekiline takdir edilen 600 Lira vekalet ücreti ile 789 lira mahkeme masrafının 
davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine davacı vekilinin yüzüne karşı davalının gı
yabında kanun yolları açık olmak üzere karar verilmiş olup ilânen tebliğ olunur. 

4680 

Çaykara Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Esas No : 1976/208 
Davacı Çaykara İlçesi Yukarı Kumlu Köyünden Ahmet Cemal kızı Cemile Al-

bayrak tarafından aynı yerden Kamil oğlu Necati Albayrak aleyhine açılan şiddetli 
geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının yapılan açık duruşması sırasında davalı adı 
na çıkarılan davetiyenin adresinin meçhul olduğundan bahisle bila tebliğ iade edildiği 
anlaşılmakla duruşmanın talik edildiği 20/5/1977 Cuma günü saat 9.00 da Mahkeme 
mizde hazır bulunması hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 4685 

Ankara 6. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/7 Nafaka 
Davacı: Ferüze Gül tarafından Hasan Gül aleyhine açılan nafaka davasının ya-

pılan duruşması sırasında: 
Davalı: Hasan Gül adına çıkartılan davetiyenin bilâ tebliğ iade edildiği, zabı-

tacada adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilânen teb
liğine karar verilmiştir. 

Hasan G ü l ü n : Duruşmanın atılı bulunduğu 3/5/1977 günü saat: 9.40'da mah-
kemede bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi tak-
dirde M . K . 509 ve 510. maddesi uyarınca duruşmanın gıyabında devam edeceği, husu
su illanen teb l iğ olunur. 4669 

»— 
•Ankara '8. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/1837 
Davacı Ankara Belediyesi Başkanlığı vekili Av. Leman Karahan tarafından da

valı Akköprü Hurdacılar Sitesi No. 33 Ankara adresinde oturan Ahmet Kalfaoğlu 
aleyhine açılan Akde Muhalefetden dolayı tahiley davasının yapılan açık duruşmasında : 

Davalının adresinin bilinemediğinden dava dilekçesi ve davetiyenin ilânen tebli
ğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşmanın bırakılmış olduğu 3/5/1977 Salı günü saat 10.30'da 
Mahkememize varsa delillerinizle birlikte 'gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil 
ettirmeniz aksi takdirde hakkınızda gıyap kararı çıkarılmaksızın H . U. M . K . nun 
509 ve 510. maddeleri gereğince duruşmanın gıyabınızda devam olunacağı dava dilekçe
si ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 4671 
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Demzii Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1975/51(1 
K , N o : 1975/568 
Davacı: K . H . 
Sanık : Davut Demirci : Mehmet oğlu Huriye'den olma 1956 D.lu Eskişehir Kara

pınar Mah. 497 Sokak No. 6 
S u ç : Hırsızlık 
Hüküm özeti: Eylemine uyan . C. K . nun 491/ilk, 62, 522/1, 525. maddeleri ge-

reğince neticeten 1 ay 10 gün müddetle hapsen tecziyesine ve aynı süre kadar emniyeti 
gözetim cezası altında bulundurulmasına, 647/6. maddesi gereğince verilen cezanın 
teciline, 4/4/1975 günü sanığın yokluğunda karar verilmiştir. 

Sanığın adresi meçhul kaldığından ilânen tebligat yapılmasına ilân tarihinden 
itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına dair tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilan olunur. 4576 

İL. NO : 1975/668 
K . No : 1975/1206 
Davacı: K . H . 
.Sanık: Hüseyni Bayram: Mehmet oğlu Hatice'den olma 1389 D.lu Denizli Gü-

müşçay Köyünde oturur. 
Suç : Ölçüler Kanununa muhalefet. 
Hükmün özeti: Eylemine uyan 1782 sayılı Kanunun 24/C maddesi gereğince 25 

lira hafif para cezası ile tecziyesine, iş bu paranın Denizli Belediyesine aidiyetine, 
13/8/1975 günü sanığın yokluğunda evrak üzerinde karar verilmiştir. Sanığın adresi 
meçhul kaldığından ilânen tebligat yapılmasına, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra 
tebligat yapılmış sayılmasına tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4577 

Adana 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1976/1043 
K . N o : 1976/804 
Hâkim : M . Sermed Tazebay 12419 
Başkâtip : Tamer Yıldırım 
6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan sanık Sait ve Leyla'dan olma 1949 do

ğumlu Karlıova Köyü hane 26 da nüfusa kayıtlı olup, Adana Mutlu Dolmuş Durağı 
yanında 3 No.da mukim Abdullah Ateş hakkında Mahkememizin 8/12/1976 tarih ve 
Esas 1976/1043, Karar 1976/804 sayılı ilâmiyle, 6136 sayılı kanunun 1308 sayılı kanun
la değişik 15. maddesi gereğince 6 ay hapis ve 250 lira ağır para cezası ile tecziyesi
ne, suç aleti bıçağın T.C.K. nun 36. maddesi gereğince müsaderesine, sanığa tayin 
olunan cezanın tecili halinde bir daha suç işlemiyeceğine mahkemeye kanaat geldi
ğinden 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince teciline sanığın gıyabında hü
küm verilmiş sanığa, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesindeki esaslar dai
resinde tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ yapılamadığı gibi zabıta marifetiylede 
adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından mezkür kanunun 28, 
29, 30 ve 31. maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, 

îlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su
retinin Mahkeme divanhanesine asılmasgına karar verilmiştir. îlânen tebliğ olunur. 

4566 
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Ordu Sulh Hukuk Hâkimliğinden 

1976/799 
(Davacı Türkiye İ ş Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü taraflından davalı Ahmet Gü-

ven aleyhine ikame eylediği alacak davasının yapılan duruşmasında : 
'İstanbul 6. İcra memurluğunun 1976/8289 sayılı takip dosyasından dolayı Mercii 

hakimliğinde açılan itirazın ref'i 1 davasının kabulünden dolayı mercii hakimliği davalı 
Ahmet Güven aleyhine '550 lira vekalet ücreti takdir ettiğini bunun icra masrafları ile 
birlikte cem'an 600.50 lira miktarında olup bunun tahsili İçin davalı aleyhine alacak 
davası ikame eylemişler bu nedenle davalının bu güne kadar tebligata salih açık adresi
nin bulunamadığından dava dilekçesinin ilânın tebliğine karar verilmesi Üzerine 
H . U . M . K . nun 507,609 ve 5(10 ncu maddeleri gereğince duruşmada bulunmanız gel
mediğiniz takdirde gıyap kararı çıkarılmaksızın gıyabınızda davanın neticeleneceği ve 
duruşmada delilerinizi hazır ütmeniz hususu dava dilekçesi, tebligat yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 4653 

Malatya Sulh Hukuk HâkimliğiMden: 

'1976/469 
Davacı Abdulvahap Kazanç ve Mehmet Al i Kazanç vekili Avukat Basri Barut 

tarafından, davalılar Abdulvahap ve Zehra Hasan Çavuşoğlu kızı ile Mustafa kızı Raife, 
Fatma ve Gülbeyaz adına izaleyi suyu davasının yapılan duruşması sonunda: 

Davalıların adresleri meçhul bulunduğu, Mahkemece 16/9/1977 gün ve 1977/209 
sayılı kararla tarafların müşterek malik bulundurdukları Malatya'nın İzzetiye Mahallesi 
Kütük 43, Sayfa 214, Parsel 63, Ada 126 da tapuya kayıtlı gayrimenkulün taksimi 
mümkün olmadığından satılarak paydaşlığın giderilmesin, davalılar vekili için 1000 lira 
vekalet ücreti ile 832 lira US kuruş mahkeme masrafı ve satış bedeli üzerinden binde 
beş ilam harcı alınmasına karar verildiğinden karar tebliğ yerine geçerli üzere ilân 
tarminden itibaren onbeş gün sonra bir hafta içerisinde temliz olunmadığı takdirde 
hükmün kesinleşeceği tebliğ ve Mân olunur. 4564 • 

Uzunköprü Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

E : 1974/788 
K : 1977/30 
Şevket Tülümen vekili Av. Sıtkı Onaran taraf nidam Kamile Ergen Saadet Öztülü 

men, Veda Başaran, Remzi Öztülümen, Dinç er Öztülümen, ve Fahri Kös- aleyhine açmış 
olduğu İzaleyi Şuyuu davasında: 

Dava konusu Uzunköprü Merkezi Muradiye Mahallesi Pafta 37. ada 115, Parsel 
3 numarada kayıtlı taşınmanız satılarak bedelinin paydaşlar arasında dağıtılmasına 
8/2/19717 günü karar verildiğinden hissedarlardan Saadet Öztülümen'in duruşmaya 
gazete ile ilânen rağmtn gelmemiş ılması sebebiyle Saadet Öztülümen'e tebligat yerine 
kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

4555 • 
Kütahya Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: 

Esas: 975/280 
Karar: 977/85 
Davacı Belliye Özbay ile Taşlıçay İlçesi Geçitveren Köyü 84 hanede kayıtlı Do

ğan Özbay'ın 3/3/1977 tarihinde boşanmalarına .karar verildiği ilâm tebliği yerine ka
im olmak üzere ilân olunur. 4530 
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Karşıyaka Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1976/350 
K . No : 1976/2181 
Hâkim : A l i Nazmi Salman. 12120 
Başkâtip Y . : Akın Bacak 862 
Hırsızlık ve biterek satın almaktan sanık ve Mahkememizin 22/12/1976 tarihli 

ilâmiyle ve T. C. K . 491/4 525 madde 40. maddeleri gereğince (1 sene 6 ay hapis) 
(1 sene 6 ay Emniyeti umumiye nezareti) cezasına hükümlü Rüstem ve Ayşe oğlu 1933 
Doğ. İzmir-Bergama Zeytindağ Mah. H . 241 de kayıtlı, halen, K . Yaka 16126 Sok. No. 

11 de oturur. Hüsmen Opsar bunca aramalara rağmen gıyabi hüküm tebliğ edilememiş 
olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 cu maddesi gereğince ilânen tebliğine 
ve hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağına karar verilip, ilân olunur. 41575/1 

E . No : 1976/2027 
K. N o : 1976/1885 
Hâkim: Al i Nazmi Salman 12120 
Başkâtip Y . : Akın Bacak 862 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık ve Mahkememizin 11/11/1976 tarihli 

ilâmiyle ve T. C. K . 565/1, '647/4, 566/2 (maddeleri gereğince (5110 lira hafif para 
cezası ve (10) (gün meslek ve sanatının tatili cezasına hükümlü (Akif ve Mergüz 
Oğ. 1935 Doğ. Çanakkale-Ezine-Yeniköy. H . 97 de kayıtlı, İzmir 426 Sok. No. 38 de 
oturur. Mümin Çolak bunca aramalara rağmen gıyabi hüküm, tebliğ edilememiş oldu
ğundan, 7201 sayılı tebligat Kanunun 29 cu maddesi gereğince ilânen tebliğine ve hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağına karar verilip, ilân olunur. 41575/2 

E . N o : 1976/1713 
K . N o : 1976/1611 
Hâkim : A l i Nazmi Salman 12120 
Başkâtip Y . : Akın Bacak 862 
Hakaret, M . Fi i l ve mütecaviz sarhoşluktan sanık ve Mahkememizin 22/10/1976 

tarihli İlâmiyle ve T. C. K. 456/4, 482/2 647/4 72. maddeleri gereğince (600) lira ağır 
para cezası ile tecziyesine hükümlü Mustafa Süreyya ve Nesibe Oğlu 1341 
Doğ. Eyüp - Göğmeciler - Kurukavak <- (Mah. H-4'6 da kayıtlı, İsmail Hakkı Özkan-
demir, 1688 Sok. 'No. 28 de oturur bunca aramalara rağmen gıyabi hüküm tebliğ edi
lememiş olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ncu maddesi gereğince ilânen 
tebliğine ve hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ 
edilmiş sayılacağına karar verilip, ilân olunur. 4578/9 

E. N o : 1976/1769 
K . N o : 1976/17124 
Hâkim: Al i Nazmi Salman 12120 
Başkâtip Y . : Akn Bacak 862 
Bıçakla yaralamaya teşebbüs suçundan sanık ve Mahkememizin 1/11/1976 tarihli 

İlamiyle ve T. C. K . 456/4- 61-,457/1. maddesi gereğince (400) lira ağır para cezasına 
hükümlü Niyazi ve Şerife Oğ. 1950 Göçeri Doğ. Konya - Beyşehir - Hüyük- Göçeri K . 
H- 6 da kayıtlı, Tahsin Tecim, 166/46 Sok. No. 1 de oturur, bunca aramalara rağmen 
gıyabi hüküm tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 cu mad
desi gereğince ilânen tebliğine ve hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilip, ilân olunur. 4575/4 
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Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi Hâkimliğinden: 

977/325 
Rahime Ecin vekilli Av. Galip Uğur tarafından konkordatosuna karar verilmesine 

istediğini kapsayan dosya ve ekleri Mahkememize gelmekle, 15/3/1977 tarihli ara 
karan gereğince; 

Konkordatoya itirazı olanların bütün belgeleriyle birlikte duruşma günü olan 
11/4/1977 günü saat: 10.30'da delilleriyle birlikte Mahkememizde hazır bulunmaları 
ilânen tebliğ olunur. 

4583 

977/324 
Kadriye Ecin Vekili Av. Galip Uğur tarafından Konkordatosuna karar veril

mesi isteğini kapsayan dosya ve ekleri mahkememize gelmekle, 15/3/1977 tarihli ara 
karan gereğince; 

Konkordatoya itirazı olanların bütün belgeleriyle birlikte duruşma günü olan 
11/4/1977 günü saat 10.30'da delilleriyle birlikte mahkememizde hazır bulunmaları 
ilânen tebliği olunur. 

4584 

Ağrı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/240 
Davacı M.S.B. lığı Adına Hazine vekili Av. Nazan Ferah Tarafından Davalı 

Diyarbakır İnönü Caddesi No: 16 da mukim Tufan Sezen aleyhine ikame edilen 
103.210,10 TL. nin faizi ile birlikte tahsili davasının yapılan duruşmasında; 

Davalıya dava dilekçesinin tebliğ edilemediği ve Adresinin meçhul bulunduğu 
anlaşılmakla dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla Davalının Du
ruşmanın bırakıldığı 18/4/1977 günü saat 9.00 da Ağrı Asliye Hukuk Mahkemesinde 
duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi duruşmaya gelmediği 
takdirde hakkında giyap kararı davetiyesi çıkarılacağına dair işbu ilânın Davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 3660 

Akyazı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

976/443 
Davacı Mustafa Tomar vekili tarafından davalı Cafer Kesecek aleyhine açılan 

tazminat davasının yapılmakta olan açık duruşması sırasında, davalı Cafer Kesecek'in 
tebligata yarar sarih adresi tesbit edilemediğinden davetiyenin Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine karar verilmiş olduğundan, duruşmanın bırakıldığı 4/5/1977 günü saat 9.00 
da Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat kendiniz veya. kmdinizi bir vekille 
temsil ettirmeniz lüzumu davetiye yerme kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

4535 

1976/444 
Davacı Zehra Tomar vekili tarafından davalı Cafer Kesecek aleyhine açılan taz

minat davasının yapılmakta olan açık duruşması sırasında, davalı Cafer Kesecek'in 
tebligata yarar sarih adresi tespit edilemediğmilen davetiyemin Resmî Gazete ile ilâ
nen tebliğine karar verilmiş olduğundan, duruşmanın bırakıldığı 4/5/1977 günü saat 
9.00 da Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat kendiniz veya kendinizi bir vekille 
temsil ettiımeniz lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

4532 



ßaiühüii C. Savcılığından : 

Muh. Bedeli 
Lira 

347.480 
240.000 
302.375 

Muvakkat Teminatı 
Lira 

26.061 
18.000 
29.428 

İhale günü ve Nev'i 

Kapalı zarf. 18/4/1977 Saat 10.00 da 
» » H8/4/1977 » .W.0O de 
» » 18/4/1977 » 14.00 de 

Satın alınacak maddeler Miktarı 

1 — Ekmek (600) Gramlık 146.000 Adet 
2 — Üç nev'i E t 4.800 Kğ. 
3 — 33 kalem yiyecek 33 Kalem 
4 — Kırılmış ve kuru 

palamut odunu 300.000 Kg . 210.000 15.750 » » 18/4/1977 » 15.00 de 
Salihli cezaevinin 1977 Mali yılındaki yukarıda cinsi ve miktarları ile tutarları yazılı ihtiyaç maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31. 

maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
İhale günü ve saati yukarıdadır. Bu işlemlere ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde Salihli C. Savcılığı ve cezaevi mü

dürlüğünde görülebilir. Taliplerin usulüne uygun olarak hazır uyacakları teklif mektuplarını ihaleden bir saat evvel Salihli C. Sav 
oılığı odasında toplanacak, İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri ve postada vaki gecikmenin nazara alınmıyacağı, ilân olunur 

4371 /4-4 
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Bıyıklı Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz amme hizmetlerinde kullanılmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesine tevfikan 79 beygir takatında orijinal kasnak ve ağırlık takımları ile bir
likte bir sene garantili ve 205.000 lira muhammen bedelli jonndere merke bir adet 
traktör kapalı zarf usulü ile satın alınmak üzere 29/3/1977 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

İhale: 13/4/1977 Çarşamba günü saat 10.00'da Belediye daimî encümen huzu
runda yapılacaktır. Geçici teminatı : 15.375 liradır. İlân olunur. 4771 / 4-1 • 

T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkan
lığından : 

9 adet 3 tip karkürer'in Dünya Bankası kredisine istinaden 5 Nisan 1977 günü 
saat 15.00'de dış piyasadan teklif alma yöntemi ile satın alınacağı 17 ve 19 Şubat 1977 
tarihli Resmî Gazete'lerde ilân olunmuştur. 

Bü konuda yapılacak eksiltme, görülen lüzum üzerine 5 Mayıs 1977 Perşembe 
günü saat 15.00'e eılelenılsiştir. 

İlgililere duyurulur. 4769/2-1 • 
Denizli 1. Asliye Hukuk Hâkhnhğînden : 

Davacı Denizli Hazine vekili Avukat Şadiye Argun tarafından davalı Süleyman 
Bahçıvan aleyhte açılan alacak davasının yapılan duruşması sonunda davanın reddine 
dair Denizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 121/7/1974 tarih ve 1974/107 esas ve 1974/383 
sayılı ilâmı ile karar verilmiş olup davalının semti meçhulde bulunması sebebiyle işbu 
karar kendisine tebliğ edilememiş bulunduğundan, 

Tebligat! yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 4536 

Adana 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1976/143 
K . No : 1976/680 
Hâkim : Al i Ki l i s l i 13808 
Başkatip Mv : Tamer Yıldırım 
Halkı alenen suç işlemeye tahrik suçundan sanık Hasan ve Sakine oğlu 1959 

doğumlu Sarız Kırkkısrak Köyü nüfusuna kayıtlı olup Adana Dumlupınar Mah. 
911 Sokak 48 No.da oturur îsmet Korkmaz hakkında Mahkememizin 25/11/1976 ta
rih ve 1976/143-680 sayılı ilâmiyle T.C.K. nun 312. maddesi gereğince 3 ay hapis 50 
lira ağır para cezası ile tecziyesine, aynı maddenin son fıkrası gereğince cezanın bir 
misli arttırılarak 6 ay hapis 100 lira ağır para cezası ile tecziyesine, sanığın yaşı se
bebiyle T.C.K. nun 55/3. maddesi gereğince cezasının 1/3 indirilerek sanığın 4 ay 
hapis ve 66,60 lira ağır para cezası ile tecziyesine 647 sayılı kanunun 4 ncü maddesi 
gereğince hapis cezasının paraya çevrilmesi gerektiğinden 4 ay hapis cezası yerine 
24 DO lira ağır para cezası ile tecziyesine sanığın neticeden 2466,60 lira ağır para cezası 
ile tecziyesine, 647 sayılı kanunun 6 ncı maddesi gereğince cezasının teciline, sanığın 
gıyabında hüküm verilmiş olup, bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediği ve mes
keni meçhul kaldığından 7201 sayılı tebligat kanunu gereğince hükmün ilânen teb
liğine, ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi. İlânen teb
liğ olunur. 4567 
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Çankırı Cumhuriyet Savcılığından: 

1 — Çankırı Kapalı Cezaevinin 1977 mali yılı ihtiyacı için aşağıda cins, mik
tar, bedel ve muvakkat teminatı yazılı dört gurup yiyecek ve yakacak maddeleri 
ayrı ayrı olmak üzere karşılarında yazılı usul ile satın alınacaktır. 

2 — îhale 29 Nisan 1977 Cuma günü saat 15.00 de Çankırı. Cumhuriyet Savcılığı 
odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — isteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre teklif mektuplarının 
ve lüzumlu belgelerinin ihaleden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lazımdır. 

4 — Şartname mesai saatlerinde Çankırı Kapalı Cezaevi Müdürlüğünde gö
rülebilir. 

Miktarı Tutarı Muv. Tem. 
C i n s i Kilo Lira Lira îhale şekli 

30 kalem bakkaliye 15.230 Kğ. 75.000,— 5.625,— Kapalı zarf usulü 
4.500 Ad. 

Ekmek (600) Gr. lık 60.000 Ad. 144.000 — 10.800,— Kapalı zarf usulü 
Sığır Et i (Kemikli) 4.000 Kğ. 160.000,— 12.000 — Kapalı zarf usulü 
Çam odunu 130 Ton 117.000 — 8.775,— Kapalı zarf usulü 

4618 /4-2 
a 

Köy İsleri (Bakanlığı Yol , Su ve Elektrik İsleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda Cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı Ve ihale tarihi ile 
saati yazılı olan malzeme 2490 sayılı Kanunun (51. maddesi gereğince müteahhit nam 
ve hesabına açık eksiltme usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Cinsi : Dozer Uç Bıçak, Miktarı: 3 kalem, Tahmini bedeli: 125.300, Geçici temi
natı : 7.516,—, İhalenin tarihi saati: 14/4/1977 15.00. 

2 — Açık eksiltme Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında Y S E 
Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak Satınalma Ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnameler dilekçe (karşılığında bedelsiz verilir. 
4 — İsteklilerin, şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat mektup veys* 

makbuzlarım (koymak suretiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihaleden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslimi etmeleri şarttır. 
(9 nolu oda) 

5 — Firmalar Dozer Orta ve Uç foiçak İmal ettiklerine dair Makina Mühendis
leri Odasından Kalite Belgesi almış olacaklardır. Bu belge ihale tarihinde geçerli ola
caktır. 

6 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edlmeyeceği 
ilân olunur. 4399 / 4-3 • 
1 Smdırgı Belediye Başkanlığından : 

Mülkiyeti Belediyemize ait 1000 kişilik kışlık ve yazlık sinema bir yıl müddet
le kapalı zarf usulü art t ı rma suretiyle 8/4/1977 Cuma gthıü saat 15.00 de Belediye 
Encümeni huzurunda 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kiraya verilecektir. 

Sinemanın aylık muhammen kira bedeli 4000,— liradır. B i r yıllığı 48.000,— lira 
olup geçici teminatı 3600,— liradır. İhaleye iştirak edeceklerin ihale saatinden bir 
saat evveline kadar geçici teminatlarını yatırıp tekilf mektuplarını Belediye Baş
kanlığına vermeleri şarttır. 

Postada gecikmeler dikkate alınmaz. 4193 /4-4 
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Osmancık Belediye Başkanlığından : 

2490 sayılı kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usuliyle 7000 M 3 yol stab-
lize malzemesi ile 5000 M 3 elenmiş elek altı asfalt malzemesi çektirilecektir. 

A. 1 — 7000 M 3 stablize yol malzemesinin 8 kilometreden beher M 3 ünün 
nakliye muhammen bedeli 19 lira 13 kuruş olup tamamının keşif bedeli 133.910,— 
TL. dır. 

2 — Yükleme ve boşaltma beher M 3 pünün muhammen bedeli 766 kuruş olup 
7000 M 3 pünün lamammın keşif bedeli 53.620 TL. olup Jıer ikisinin geçici teminatı 
11.250,00 TL. dır. 

B. 1 — 5000 M 3 elenmiş elek altı asfalt malzemesi 18 klometreden nakliye
sinin beher M 3 pünün muhammen bedeli 25 lira 31 kuruştur tamamının keşif be
deli ise 126.500,00 TL. dır. 

2 — 5000 M 3 malzemenin yükleme ve boşaltma beher M 3 pünün muhammen 
bedeli 766 kuruş olup nakliye ve yüklemenin geçici teminatı 9.888.00 TL. dır. 

3 — İdarece yer teslimi yapıldıkça peyderpey çektirilecek ve Fen Müdür
lüğü tarafından yol standartlarına elverişli olmayan malzeme teslim alınmayacaktır. 

4 — İhale A. ve B. blokları halinde ayrı ayrı yapılacak her ikisine girmek 
isteyen talipli ayrı ayrı teklif verecektir. 

5 — Teklifler ihaleden en az bir saat evvel teminatları ile birlikte Komisoyn 
Başkanlığına teslim edilmiş olacak posta ile yapılan müracatlar nazara alınmaz. 

6 — İhale 8/4/1977 günü saat 14.30 da yapılacak olup daha fazla bilgi almak 
isteyen şartnameyi mesai saatleri içinde her gün belediye Muhasebesinde görüle
bilir. 4374 /4-4 

• 
Alaca Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizin yeni inşaa ettireceği sebze hali inşaatı yalnız işçiliği 2490 sayılı 
Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf suretiyle yapılacaktır. 

1 — İşin muhammen bedeli 845.153,91 TL. olup geçici teminatı ise 35.556,12 
TL. dir. İhaleyi mütakip bu miktar ik i katma çıkarılır. 

2 — İhale 12/4/1977 Salı günü saat 15.00'de Belediye Encümenince yapılacak
tır, teklif zarfları ihaleden bir saat öncesine kadar Yazı İşlerine verilmesi şarttır. 

3 — Taliplerin belirtilen gün ve saatte ihalede hazır bulunmaları, postadaki 
gecikmeler nazara alınmaz, şartname Belediyeden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

4493 / 4-3 

• 
Pazarcık Yatılı Bölge Okulu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Cins i : Francalı ekmek, Muh. Bedeli: 475.416 lira, Geçici teminat ı : 22.766 lira, 
İhale günü : 18/4/1977 Pazartesi, Saati: 11.00de. 

1 — Yukarda cinsi muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati 
belirtilen ekmeğin 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü Ya
tılı Bölge Okulunda ihalesi yapılacaktır. 

2 — İstenilen şartnameler mesai saatlerinde okul idaresinde görülebilir. 
3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunda belirtilen belgeleri, teklif mektuplarını 

en geç ihale saatinden bir saat önce Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri 
şarttır. 

4 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İlân olunur. 4619 / 4-2 
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Köy İşleri Bakanlığı Yol , Su, ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda yazılı malzeme 620O sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tat
bik edilen esasların 54. maddesi gereğince müteahhit nam ve hesabına kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Malzemenin cinsi : Oksijen tüpü, Dosya N o : 76-3805-2, Miktar ı : 830 adet, 
Tahmini bedeli 1.660.000— TL. Şartname bedeli: 75,— TL. Geçici teminat ı : 63.550,— 
TL. İhalenin Tarihi : 20/4/1977, Saati: 15.00. 

2 — Eksiltme ve ihalesi yukarıda karşısında gösterilen tarih ve saatte An
kara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında Y S E Genel Müdürlüğü Teknik 
Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartname dilekçe karşılığında aynı yerden temin edilebilir. Şartname be
delinin Y S E Genel Müdürlüğü adına ihale konusu belirtilerek Mal Müdürlükleri 
veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alınan makbuz aslının ve posta pulunun 
gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir 

4 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat mektup veya 
makbuzlarını koymak suretiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını ihaleden biı 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri 
şarttır. (9 No.lu oda) 

5 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılan tekliflerin kabul edilmeyeceği 
duyurulur. 4505 / 2-2 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Milessesesinden : 

11 K A L E M C E M ' A N 9171,5 M E T R E DİKİŞSİZ ÇELİK BORU 
SATINALINACAKTIR 

1 — Milessesemiz ihtiyacı olan 11 kalem cem'an 9171,5 metre dikişsiz çelik 
boru ihtiyaç listesi, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla ek
siltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Ekesiltmesi 12/4/1977 tarih Salı günü saat 15.00 de Milessesemz Alım 
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının yüzde 7 sidir. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım 

eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri ve
ya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — E. L. M . S. Eksiltme ve artt ırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip 
etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir 4231 / 2-2 

Denizli Belediye Başkanlığından : 

İşletmemizin yeni su şebekesinde kullanılmak üzere 5.585.540,— lira muham
men bedelle muhtelif su boru ive bağlantı malzemeleri alımı 2490 sayılı kanunur. 
31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhalesi 19/4/1977 Salı günü saat 16.00 da Belediye Encümeninde yapılacaktır 
Geçici teminatı 181.325,— lira olup, şartnamesinin her gün mesai saatleri içe 

risinde ESOT İşletmesi Müdürlüğünde görülebileceği, teklif mektuplarının ihale 
saatinden bir saat önce verilmesi postada vaki olacak gecikmelerin kabul edilmiye-
ceği ilân olunur. 4366 /4-4 
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Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Bölgemiz Besni-Araban yolunun Alt yapı, sanat yapılan, üst yapı işleri 
1978 yılma sari sözleşmeli olmak üzere 2490/31. maddesine göre kapalı zarf usulü 
eksiltme suretiyle ihalesi yapılacaktır. 

2 — İşin keşif bedeli 30.000.000,— lira olup geçici teminatı 913.750,— liradır, 
iş in ihalesi 21/4/1977 Perşembe günü saat 11.00 de Bölge ihale Komisyonunda ya
pılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin 1977 yılı vizeli Ticaret odası belgesi, geçici 
teminat ve Müdürlüğümüzden bu iş için alınmış yeterlik belgesini kapalı zarflannda 
ibraz etmeleri şarttır. Kapalı zarflar ihale saatından bir saat öncesine kadar Ko
misyon Başkanlığına makbuz karşılığında verilecektir, ihale Kanununa göre tanzim 
edilmemiş kapalı zarflarla postadan komisyona geç gelen kapalı zarflar komis
yonca kabul edilmiyecektir. 

3 — ihaleye iştirak edeceklerin Müdürlüğümüzden yeterlik belgesini alabil
meleri için numunesine uygun müracaat dilekçelerine; 

1 - Enaz bu işin keşif bedeli kadar iş yaptıklanna dair (B) grubu müte
ahhitlik karnesinin aslı veya iştirak belgesi Komisyon Başkanlığınca tasdik edil
miş örneği, 

2 - Yapı araç bildirisi, 
3 - Teknik persinel bildirisi, 
4 Taahhüt bildirisi (müteahhit son beş yıl içinde yaptığı işleri gösterir bir 

liste bildiriye eklenecektir.), 
5 - isteklilerin noter tasdikli gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, 

şirket olması halinde ise şirket sirkülerini, 
6 - İşyeri görme belgesi, (İşyerince emanet çalışmalar devam etmekte olup 

bu belge Besni-Araban yolu şantiyesinden alınacaktır, 
7 - Gerekiyorsa vekâletname, 
8 - Keşif bedelinin % 10 nunun altına düşmemek kaydıyla banka referans 

mektubu adı geçen mektup müracaat tarihinden en fazla 3 gün önce alınmış ol
ması kaydıyla), 

9 - Ticaret Odası kayıt belgesini noksansız ekliyerek son müracaat günü 
olan 15/4/1977 günü mesai sonuna kadar müracaatla yeterlik belgesini almalan 
şarttır. (Umumî evrak kaydı muteberdir.). 

4 — ihale dosyası hergün mesai saatlerinde malzeme servisinde görülebilir, 
isteklilere müracaatları halinde ihale dosyası paralı veya parasız gönderilmiyecek-
tir. Duyrulur. 4616 / 4-2 

Gediz Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemizin ihtiyacı olan 1 adet BACKHOE' lu paletli yükleyici 2490 
sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Yükleyicinin ödeme şekli 500.000,— TL. sı peşin olarak ödenecek geri 
kalan kısmı anlaşmaya göre ödenecektir. 

3 — Yükleyicinin ihale tarihi 11 Nisan 1977 Pazartesi günü saat 15.00 de Be
lediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 — ihaleye girmek istiyenlerin 6 Nisan İ977 tarihine kadar müracaat et
meleri ve yeterlik belgelerini almalan, şartnameyi görmek istiyenlerin her gün 
mesai saatleri dahilinde Belediye Başkâtipliğine müracaat tan ilân olunur. 

4617 / 4-2 
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Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 

Aşağıda cinsi, maktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (8) te
lem tezgâh kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonu
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve is
tanbul Levazım Amirliğinde gerinebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazıriı/acakla-
rı teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko
misyon Başkanlığına Vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda ayn, 
ayn istekliye ihale edilebilir. 

Miktarı M . bedeli Geç. Tem. İ h a l e 
C i n s i adet l i r a Lira Günü Saati 

1 Mt. lik üniversal torna 
tezgâhı 
Hava kompresörü 
50 lik marangoz kalınlık tez. 
40 lık marangoz vlanya tezgâhı 
Sabit dikrektifiye tezgâhı 
Sübap taşlama tezgâhı 
Seyyar tip jenaratörlü 
kaynak makinası 
Saç kenet makinası 

TAMAMI : 

520.000 

72.000 
68.000 
70.000 

630.000 
95.000 

55.000 
75.000 

3.585.000 

24.550 

4.850 
4.650 
4.750 

28.950 
6.000 

4.000 
5.000 

61.300 

7/4/1977 
Perşembe 11.00 

3963 / 4-4 

Denizli Belediye Başkanlığından: 

ESOT işletmesine 5000 adet su sayaç alımı 2.100.000,— lira muhammen be
delle 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

ihalesi 26/4/1977 Salı günü saat 16.00 da Belediye Encümeninde yapılacak
tır. 

Geçici teminatı 76.750,— lira olup, şartnamesinin hergün mesai saatleri içe 
risinde ESOT. İşletmesi Müdürlüğünde görülebileceği, teklif mektuplannm ihale 
saatinden bir saat önce verilmesi, postada vaki olacak gecikmelerin kabul edilmi-
yeceği ilân olunur. 4367 / 4-4 

Diki l i Cumhuriyet Savcılığından: 

Miktarı Müh. Bedeli G. Teminatı İhalenin yapılacağı 
C İ N S İ Adet Lira Kr . Lira Kr . Tarih Saat 

ero Gram ekmek 18.250,— 1.368,75~ 11/4/1977 15.00 
Çiğ gıda 7 Kalem 43.800,— 3.285,— 11/4/1977 15.80 

Dikil i Kapalı Ceza ve Tevkifevinin 1977 malî yılı yiyecek ihtiyacı ekmek ve çiğ 
gıda maddeleri ayn ayn kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

İhale belirtilen gün ve saatlerde Savcılık makamına yapılacaktır. Geçici teml-
eatlarm Dikili MalmUdürlüğÜne yatırılarak teklif mektuplarının ihale saatlerinden 
bir saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. 

Posta gecikmelerinin nazari itibare alınmayacağı ilân olunur. 4372/4-4 
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T. C. Devlet Demiryolları istanbul Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından; 

MUHTELİF MALZEME ALINACAKTIR 
1 — Aşağıda yazılı malzeme hizalarındaki gün ve saatlerde Sirkeci'deki komis

yon binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Tekliflerin en geç ihale saatine 
kadar komisyona verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

2 — Geçici teminatı teklif edilen bedelin yüzde beşi olup şartnameler komis
yondan bedelsiz alınabilir. 

3 — TCDD. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği 
talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

C İ N S İ Miktarı Günü Saati 

1 - 2 Kalem kompresör 8 Ad. 15/4/1977 15,00 
2 - Sıva püskürtme makinası 2 Ad. 26/4/1977 15.00 
3 - Karfiçe çivisi 15 Ka l . 3/5/1977 15.00 
4 - Çinko levha 3 Kal . 5/5/1977 15.00 
5 - Tavlanmış demir tel 5 Kal . 9/5/1977 15.0O 

4610 / 2-2 

MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
1 — Aşağıda yazılı hurdalar hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Sirkeci'deki 

komisyonumuzda kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 
2 — Tekliflerin arttırma saatinden yarım saat evvel komisyons verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 
3 — Muvakkat teminatı teklif edilen bedel tutarının yüzde beşidir. 
4 — Şartnameler komisyondan bedelsiz alınabilir. 
5 — TCDD. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği 

talibe yapmakta tamamen serbesttir. 
C İ N S İ Miktarı Günü Saati 

1 - Muhtelif kırpıntı ve parça kumaş 5 Ka l . 12/5/1977 i 15.00 
2 - Muhtelif hurda lâstik 6 Ka l . 16/5/1977 15.00 
3 - Maden muayene röntgen cihazı 2 Ad. 18/5/1977 15.00 
4 - 5000 Ad. saç varil, 30 ton cam kırığı 2 Ka l . 23/5/1977 15.00 

4611 / 2-2 • 
Sankaya Babayağmur Belediye Başkanlığından : 

1. Sankaya Babayağmur Kasabasına ait Mezarlık ihate taş duvar isi 2490 sayın 
Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü öe ihaleye konulmuştur. 

2. Mezarlık ihate duvan için keşif bedeli 284.350,65 TL. olup, geçici teminatı 
14.310 liradır. 

3. Eksiltme 21/4/1977 Perşembe günü saat 15.00 de -Belediye Ibinasında Encü
men huzurunda yapılacaktır. 

4. B u işe ait dosya mesai saatleri içinde Belediye Muhasipliğinde görüiebiliniT. 
5. isteklilerin bu' üş için keşif fa:deli kadar bir iş yapmış olduklarım gösterir iş 

bitirme belgelerini ve 1977 yılı vizeli Ticaret Odası vesikasını dilekçelerine ekliyerek 
Bayındırlık Müdürlüğünden iştirak vesikası alması şartır. 

6. Giriş vesikası için Vilayet Makamı kanalı file yapılacak son müracaat tarihi 
19/4̂ /1977 günü mesai sonuna kadardır. 

7. Taliplilerin teminat mektuplarını 21/4/1977 günü saat 14,00'e kadar makbuz 
mukabilinde ihale komisyon başkanlığına vermeleri gerekir. 

8. Telgrafla müracaatlar ve postada gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 4461/ 4-3 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Ankara-Ayaş Ayrimı-Kmlcahamam Yolu K m : 29+000—51+600 arası Sanat 
yapıları 50+200—51+500 toprak temini ve nakli işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine 
göre taşeronlardan Teklif almak usulü ile yaptırılacaktır. 

2 — Teklifler 4/4/1977 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10.00 da Ankara'da 
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisi Odasında açılacaktır. 

3 — Bu işe ait Keşif ve Şartnameler Ankara'da Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 
Yapım Servisinde tetkik edilebihr. 

4 — İştirak Belgesi alabilmek için isteklilerin aşağıda tesbit edilmiş olan mü
racaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile müdürlüğümüze müracaat 
etmeleri (Müracaatta Bölge evrak kaydı tarihi muteberdir.) 

5 — Bildirilerine (C) Grubundan enaz bu işin keşif bedeli miktarında Müteah
hitlik Karnesinin aslı (veya Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tasdik edilmiş 
örneğinin.) ile benzeri iş yaptıklarına dair tasdikli belgeyi. 

6 — Yapı Araçları Bildirisini, 
7 — Mali Durum Bildirisini, 
8 — Teknik Personel Büdirisini, 
9 — Taahhüt Bildirisini, 

10 — İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde şirket sirkülerini, 
11 — İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgüi şantiye şefliğinden alınmış 

12 — Vekaletnameyi (Gerekiyorsa) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak 
belgesi almaları (6, 7, 8, 9,) yazılı Belgelerin bizzat taşeron tarafından imzalanması 
şarttır. (Vekâleten imza edenler geçerli sayılmaz.) 

13 — Teklif ve Taahhüt Mektubu vereceklerin iştirak belgeleri ile birlikte 1977 
yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi ile Şirketlerin hali faaliyette olduğunu 
gösterir belgeyi aşağıda gösterilen kesin teminat miktarı Bölge Veznesine yatırdıkla
rına dair tasdikli makbuzu özel Şartnamenin 30. Maddesinin 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 İş : :Ankara-Ayaş Ayr. Kızılcahamam yol. K m : 29 + 000—51+600 

Sanat yap. 50+ 200—51+500 arası toprak tem. ve. nak., 1. Keşif Bedeli TL. : 2.855.980,—., 
yatırılacak kesin teminat 65.000,— TL., Belge için son müracaat tarihi: 31/3/1977, 
Son teklif verme saati: 15.00, tarihi: 4/4/1977 4491 /2-2 • ! 

Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığından: 

Şebinkarahisar Kapalı Cezaevi'nin ihtiyaçlarımn temini gereken aşağıda yazdı 
yedi kalemden ibaret satın alma ve taşıt kiralama isi 2490 sayılı Kanun hükümle
rine göre kapalı zarf usulü eksUtmeye çıkarılmıştır. 

Bu ihalelere ait şartnameler mesai saatlerinde C. Savcılığında göı^ebfür. İstek
lilerin geçici teminatlarını, teklif mektupları ile*birlikte ihale saatinden bir saat 
evveline kadar mal sandığına yatırılarak makbuzları ile birlikte teklif mektuplarını 
Komisyona ibraz etmeleri şarttır. Postada olacak gecikmeler nazara alınmaz. 

M . bedeli G. Tem. İ H A L E 
C İ N S İ Miktarı Lira K r . Lira K r . Tarihi Saati 

Taşıt kiralama Sefer üzeri 30.000,— 2.250,— 14/4/1977 " 1 Ö 3 Ö -

Yakacak odun 60 Ton 52.500.— 3.938,— 14/4/1977 11.00 
Linyit kömürü 60 Ton 78.000,— 5.850,— 114/4/1977 11.30 
Sığır eti 600 Ki lo 21.000,— 1.575,— 14/4/1977 15.00 
Ekmek 32.850 Adet 78.840,— 5.913,— 114/4/1977 15.30 
Margarin yağı 950 Küo 15.675,— 1.176,— 14/4/1977 16.00 
Yiyecek maddesi 16 Kalem 120.215,— 9.016/— 14/4/1977 16.30 

4216 /4-4 
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TCDD Eskişekir Lokomotif ve Motor Sanayii Milessesesi Alım Satım Komis
yonu Başkanlığından: 

YETERLİK BİLGİSİ HAKKİNDA DUYURU 
1 — Milessesemizde soğutma işlerinde kullanılmak üzere 1 adet soğutma ku

lesi işinin eksiltme suretiyle yapılacak ihalesi için müteahhit seçimi yapılacaktır, 
2 — İhaleye girecek firmaların yeterlik isteme dilekçesine aşağıdaki belge

ler eklenecektir. 
a) Daha önce yapılan bir ihalede asgari 500.COO— TL. lık aynı cins işin ima

lâtı yapmış ve bu ihaleyi sözleşmesine uygun olarak neticelendirmiş olduğuna dair, 
iş yaptığı milesseselerden alman belge ile dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulu
nan işler, 

b) Ticaret ve Sanayi Odasından veya sair bir resmi makamdan, bu işe ait 
olmak üzere, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğunu kanıtlayan 
belge, (bu belgenin, bildiri ilân tarihinden sonraki bir tarihli olması şarttır.) 

c) Sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan mali durum belgesi, 
d) Üretim kapasitesini oluşturan araç, gereç ve teknik personel sayısını bi l 

diren belge. 
e) Mühendis Odalarından alınmış, benzer işe ait kalite veya yeterlik bel

gesi, 
f) Türk Loydu tarafından benzer işlere ait tanzim edilen belge, 
g) TSE tarafından tanzim edilen kalite belgesi, 
3 — Yeterlik isteme dilekçesinde, firmanın kanuni ikametgâh adresini açık 

olarak belirtmesi lâzımdır. 
4 — Eksik belgeli dilekçe ile yapılacak müracaatlar, bu belgeler sonradan gön

derilse dahi tetkike alınmayacaktır. 
5 — istekliler gerçek veya tüzel kişi olacaktır. Özel veya resmen tescil edi !-

memiş ortaklıklar kabul edilmez. 
6 — Söz konusu iş bütün masraflar müteahhide ait olmak üzere ELMS'ye 

teslim edilecektir. 
7 — İşin kapsamı Mevcut teknik şartnamesine göre 1 adet soğutma kulesi 
8 — İşin ikmâl süresi en geç bir yıl olarak saptanmıştır. 
9 — Yeterlik belgesi, ancak kapasite ve mali imkânları ile tecrübeleri bakı

mından ELMS'ce yeterli görülen firmalara verilir. 
10 — Yeterlik belgesi almak isteyen firmalar yukarıda belirtilen bilgi ve bel 

geleri 19/4/1977 günü saat 14.00 e kadar E L M S Malzeme Müdürlüğü Iç Alımlar 
Şefliğine makbuz karşılığında ve yazı ekinde vermelidir. 

Postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz. 
Yeterlik belgesi verilmesi kararlaştırılan firmalara bu işe ait eksiltmeye işti

rakleri için durum bir yazı ile kanuni ikametgâhına bildirilir. 
11 — Müteahhidin bildirdiği kanuni ikametgâha vaki olacak her nevi tebli

gat müteahhidin şahsına yapılmış sayılacaktır. 4260 /2-2 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 _ 3600 metre 1x35 m m 2 lik 34,5 Kv . lık protothen- X yeraltı kablosu ile 
başlık malzemesi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ısatın alınacaktır. 

2 — ihale 5/4/1977 günü saat 15.00 dedir. 
3 — Muhammen bedel 844.800,— TL. olup geçici teminatı 33.792,— TL. dır. 
4 — Şartnamesi Satmalına Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir. 
5 — Tekliflerin ihale gün ve saatine kadar verilmesi şarttır. Postadaki gecik

meler nazara alınmaz. 
6 — Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 3621 / 2-2 
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İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda yer, keşif bedeli, geçici teminatı, karne grubu ve iş bitirme 
belgesi ile ihale gün ve saati belirtilen deprem konut inşaatları 7269-1051 sayılı 
Kanunun 27. maddesi (a) bendine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

İşin yeri ve a d ı : Van-Muradiye Merkez 506 adet deprem konutları inşaatı, 
Keşif bedeli: 8O.96O.C00,— TL., Geçici teminat ı : 2.442.550— TL., İhale tarihi : 
5/4/1977, Saat: 15.00 

2 — Eksiltme Ankara'da Tuna Caddesi No. 17 deki Afet İşleri Genel Müdür
lüğü 2. katta Merkez İhale Komisyonunda yukarıda belirtilen gün ve saatte yapı
lacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Afet İşleri Genel Müdürlüğü 2. 
kat Merkez İhale Komisyonunda mesai saatleri içinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) Yukarıda miktarı bildirilen teminatı (Teminat banka mektubu ise se-

lâhiyetli kişilerin imzalan tasdikli ve limit içi olacak) 
B) 1977 yılı vzeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi aslı veya Noterden tas

dikli sureti. 
C) Yeterlik belgesi (yeterlik belgesini alabilmek için isteklilerin müracaat 

dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne 
uyun 

a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini ve bunu 
belirten banka referans mektubunu, 

b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Yapı araç lan bildirisini, 
d) Taahhüt beyannamesi, 
e) İşin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Bayındırlık Bakanlığından al

mış oldukları işin keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi, ile en az işin 
keşif bedelinin yarısı kadar Ibu işe benzer bir iş bitirdiğini gösterir iş bitirme bel
gesinin asıllarını vermeleri gereklidir. îş bitirme belgesi tutan, Bayındırlık Ba
kanlığından karne almak için yapılan müracaatlarda senelere göre her yıl Ba
yındırlık Bakanlığınca kabul edilen katsayı ile çarpılarak bulunacak miktardır. 
Ancak işbitirme belgesinin tarihi ihale tarihinden geriye doğru 5 (Beş) yılı geçemez, 

5 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 1/4/1977 Cuma günü me
sai saati sonuna kadardır. 

6 — İstekliler teklif mektuplannı yukarıda yazılı gün ve ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar makbuz mukabilinde merkez İhale Komisyonu Başkanlığına 
vermeleri şarttır. 

7 — Vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık ol
duğu takdirde şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini (Fotokopi kabul edilmez). 

8 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
9 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta 

en uygun bedeli tespitinde ve tercih ettiğine vermekte serbesttir. 
İlân olunur. 4626 / 2-2 

'Bartın Belediye Başkanlığından: 

Muhtelif ebatlı ftl adet Dış VĞ lîç lastik aıl/4/19777. günü saat 15.00'd© kapalı zarf 
eksiltme suretiyle 'satın alınacaktır. Muvakkat teminat '&8S5,— liradır. Teklif mektup
ları o ıgün saat H2'ye kadar Belediye Başkanlığına verilecektir. Şartname Belediyede 
görülür veya alınır. İlân Olunur. 

4215 4-4 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ekonomik Ömrünü doldurmuş vasıtalarla ihtiyaç dışı, kullanılmış malzeme 
satışı yapılacaktır. 

Kurumumuzun muhtelif işlerinde mevcut bulunan ekonomik ömrünü doldur
muş vasıtalar ile ihtiyaç dışı, kullanılmış malzemelerin kapalı teklif usulüyle satışı 
yapılacaktır. 

Satış konusu, vasıta ve malzemelerin satış yerlerinin açık adresleri ile satış 
günleri aşağıda behrtilmiştir. 

1 — Ankara'da Makina İkmal ve Satış Dairesi Başkanlığı «Bayındır Sokak No : 
3» de 4 Nisan 1977 Pazartesi günü, 

2 — Ankara - Akköprü'de Orta Anadolu Bölgesi İşletmesi Müdürlüğü AkkÖprü 
Tesisleri İdare Amirliğinde 7 Nisan 1977 Perşembe günü, 

3 — Tavşanlı - Kütahya'da, Tunçbilek Tesis Grup Müdürlüğünde 11 Nisan 1977 
Pazartesi günü, 

4 — SeyitJömer - Kütahya'da, Seyitömer Tesis Grup Müdürlüğünde 14 Nisan 
1977 Perşembe günü, 

5 — Gediz - Kütahya'da, Kayaköy H . E . S. İşletme Müdürlüğünde 18 Nisan 
1977 Pazartesi günü, 

6 — Sakarya'da, Kuzeybatı Anadolu Şebeke İşletmesi Müdürlüğünde 2 Mayıs 
1977 Pazartesi günü, 

7 — Eyüp - istanbul'da, Silahtarağa Termik Santralı İşletmesi Müdürlüğünde 
5 Mayıs 1977 Perşembe günü, 
saat 9.00 da satışa arzedilecektir. 

Kapalı teklif mektupları ve muvakkat teminatlar : 
Yukarıda belirtilen satış günlerinde saat 9.00 - 12JO0 arası satış yerlerinde top

lanacak olan Satış Komisyonumuza verilmiş olacaktır. 
Satış şartnameleri : 
—- Ankara'da, «Yenişehir - Bayındır Sokak N o : 3» de TEK Makina İkmal ve 

Satmalma Dairesi Başkanlığı Stok Kontrol Şube Müdürlüğümüzden, 
— istanbul'da, «Tophane - Salıpazarı İşhanı Kat 8» de T E K Ticaret Müdürlü

ğümüzden, 
— İzmir'de, «Cumhuriyet Bulvarı No. 79/401» de T E K Ticaret Müdürlüğümüz

den, 
— Mersin'de, «Yaşat Işhanı C. 3 No. 321 - 322» de T E K Ticaret İrtibat Bürosu 

Şefliğimizden, 
Ayrıca, satış yerlerimiz ilgüilerinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

4510 / 1-1 • 
Sümerbank Alım ve Satım Milessesesinden : 

Bahçekapı/ISTANBUL 

İTHALATI TARAFIMIZDAN YAPILMAK ÜZERE 15.000 ADET ATKI VATER 
İĞİ (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR. 

1 — İhaleyle ilgili teknik resim AL/1 gruptan alınabilir. 
2 — Teklifler en geç 2/5/1977 günü saat 17.30'a kadar Alım ve Satım Milesse

sesi veya Sümerbank istanbul Şubesi Hollerindeki Teklif Atım Kutusuna atılması 
veya yukarıda belirtilen tarihte elimizde olacak şekilde postalanması lâzımdır. 

3 — Kapalı zarfm üzerine AL/1 Dos: 17093/Nazilli işareti konulacak ve teklif 
verme son günü yazılacaktır. 

4 — Milessesemiz 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, teklifler ara
sında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir. 

4262 / 1-1 
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Ankara Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden : 

Muhataplar : 1 — Hasan Kösten, 2 — Latife Erkan, 3 — Hacı Tokat, 4 — Mus
tafa Deveci, 5 — Satılmış Saygılı. 

Adresleri : Meçhul 
Müştereken mülkiyetine sahip olduğunuz Ayvalı Kadastro 1759 ada 12 parseli 

üzerinde ruhsatsız ve kaçak olarak yaptırdığınız binadan dolayı haklımızda 4/8/1975 
tarih 35/1702 sayılı tesbit zaptı tanzim edilmiş ve bu konuda Belediye Encümenince 
verilen 11/3/1976 tarih 2128/2962 sayüı kararla söz konusu binanın yıktırılmasına ve 
yıkım işlemi kesinleşinceye kadarda 6785 sayılı İmar Yasasının 21. maddesi gereğince 
tahliye edilerek, İmar Nizamnamesinin 9. maddesi uyarınca mühür altına alınmasına 
hükmolunmuştur. 

Ancak; Söz konusu Encümen kararı tarafınıza tebliğ edilmek istendiğinde, 
mevcut adreslerinizde Belediye Zabıtası tarafından yapılan bütün aramalara rağmen 
bulunamamamz sebebiyle Encümen kararının tarafınıza tebliği mümkün olamamış
tır. 

Bu nedenle; Bahse konu bina ile alâkalı olarak Belediye Encümenince hak
kınızda verilmiş olan 11/3/1976 tarih ve 2128/2962 sayılı karar 7201 sayüı tebligat 
Yasasının 28. maddesi gereğince tebliğ yerine kâim olmak üzere tarafınıza ilânen 
tebliğ olunur. 4454 / 1-1 

Muhatab : Celal Sontür 
Adres : Meçhul 
K . Ören Müh. Dur. Beşiktaş Sokak 21/4 noda ve İmarın 4115 ada 37 parselinde 

bulunan binanın mülkiyeti tarafınıza ait ola» 4 nolu dairesinin Yapı Kullanma İzin 
Belgesi alınmadan iskân edilmesi sebebi ile hakkınızda 6785 sayılı İmar Yasasının 
1605 sayılı Yasanın 1. maddesi île tadil edilen 16 ve 18, maddeleri gereğince Bele
diye Encümenince 1.500,— TL. para cezası 17/3/1976 tarih ve 5154/6944 sayılı ceza 
kararı ile ittihaz olunmuştur. 

Ancak, mevcut adreslerinizde bugüne kadar yapılan bütün aramalara rağmen 
bulunamamamz ve sarih adresinizde tesbit edilemediğinden dolayı kararın tarafmıza 
tebliği mümkün olmamıştır. 

Bu itibarla hakkınızda Belediye Encümenince verilmiş olan 22/7/1976 tarih 
ve 6212/8610 sayılı ceza karan 7201 sayılı tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince 
tebliğ yerine kaim. olmak üzere tarafınıza ilânen tebliğ olunur. 4455 / 1-1 

Muhataplar : Ali Mertkul, H . Hüseyin Avcı, Fadihe Özsan, Ruviye Akçabollu, 
H . Hüseyin Yurdabak, Latife Celâyir, Yılmaz Ceîâyir, Uğur Ceîâyir (Yazar) 

Adresleri : Meçhul 
Ulus, Işıklar Caddesi 14 numarada (Toptancılar Çarşısı) ve imarın 842 ada 

24 parselinde bulunan müştereken mülkiyetine sahip olduğunuz binada ruhsatsız 
olarak yapılan tâdil ve ilâvelerden dolayı hakkınızda 11/2/1976 tarih 19/928 sayılı 
tesbit zaptı tanzim olunarak yasal işleme tevessül edilmiştir. 

Ancak mevcut adreslerinizde PTT. vasıtasıyla yapılan bütün aramalara rağmen 
bulunamamamz ve açık adresinizde tesbit edilemediğinden dolayı zaptın tarafmıza 
tebliğ edilmesi mümkün olamamıştır. 

Bu nedenle; yukarıda bahsi geçen binada ruhsatsız olarak yaptırdığınız tâdil 
ve ilâvelerden dolayı hakkınızda tanzim edilmiş olan 11/2/1976 tarih ve 19/928 sayılı 
tesbit zaptı 6785 sayılı imar yasasının 19. maddesi gereğince tebliğ yerine kâim olmak 
üzere tarafınıza ilânen tebliğ olunur. 4456 / 1-1 
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Ankara Beledeye Başkanlığı Fen (işleri Müdürlüğünden: 

Muhatablar: Mehmet Kaya, Ü Gülsüm Demir, Tülay tçhan, G. Çetinkaya, Er
doğan Özbek, Oavit Güngör, M . Muhittin Cengiz, M . Recep Tezcan, H . Tarhan Eksl-
oğhı, Melahat Haspişiren, Katile Güreli, Al i Arslan, Gülen Gürel, Zarife Göker, Lemaa 
Capcıoğlu, Besime Ünlü, Zühal Gürel, Naciye Balkanoğlu. 

Adresleri: Meçhul. 
ıSeyranbağlar (Bağlar Cad. Üzüm Sokak 4 tntoda ve iîmarm '5329 lada 4 parselin

de bulunan iDinamn ön bahçesine kömürlük yapıldığından bina malikleri olarak hak
kında 23/1/1976 tarih ve 7/308 sayılı tespit zaptı, ilave kat yapıldığından dolayı H . 
Tarhan Ekşioğlu hakkında 00/1/1976 tarih 'ü/313 sayılı tespit zaptı ve Melahat Haspişi
ren hakkında 23/1/1976 tarih 7/314 sayılı tespit zaptı ve yine Söz konusu binanın bod
rum katında yapılan tadil ve ilavelerden dolayı Mehmet Kaya hakkında 23/1/1976 ta
rih 7/308 sayüı tespit zaptı; Al i Arslan hakkında 23/1/1976 tarih 7./312 sayılı tespit zap
tı; Hatice Güreli hakkında 23/1/1976 tarih 7/311 sayüı tespit zaptı; Ü. Gülsüm Demir, 
Tülay ilhan G. Çekmkaya hakkında 23/1/1976 tarih ve 7/310 sayüı tespit zaptı tanzim 
edilmiştir. 

Ancak; Mevcut adresinizde yaıpüan bütün aramalara rağmen bulunamamanız-
dan dolayı söz konusu tespit zaptının tarafınıza tebliği bu güne kadar mümkün ola
mamıştır. 

B u itibarla Yukarda tarih ve sayısı belirtilen tespit zabıtları 6785 sayüı imar 
Kanununun 19. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üaeree tarafınıza önemle 
tebliğ olunur. 4453 / 1-1 

Etibank Genel Müdürlüğünden : 

(NAKLİYE YAPTIRILACAKTIR) 
1 — Antalya limanından, Bankamız Seydişehir Alüminyum Tesisleri stok sa

hasına + % 20 tolaranslı 110.000 ton teknolojik hammadde naklettirilecektir. 
2 — Bu nakliye ile ilgüi şartname ve ekleri, 
a) Etibank Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında, 
b) Etibank Seydişehir Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığında, 
c) Etibank Alüminyum Tesisleri Antalya İthalat İhracat Bürosunda görülebilir 

veya 250,— TL. karşılığında alınabilir. 
3 — Bu işle Hfedli muvakkat teminat 675.000,— TL. dır. 
4 — Yeterlik belgesi verilebilmesi için istenen belgeler 11/4/1977 Perşembe 

günü mesai bitimine kadar Etibank Genel Müdürlüğü Genel evrak servisinde bulun
durulacaktır. 

5 — Iştirakçilere 2/5/1977 tarihinden itibaren Yeterlik Belgesi Etibank Genel 
Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından verilecektir. 

6 — îştlrakçiler kapalı zarf teklif mektuplarını 11/5/1977 günü saat 12.00'ye 
kadar Genel Evrak Servisinde bulundurması şarttır. Teklifler aynı gün saat 14.00 de 
açılacaktır. 

7 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
8 — Postada meydana gelecek gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

4088 / 3-1 • 
Ankara Lv. Amirlisi 4 No. lu Sat. Al . Kom. Bşk. lığından: 

Açık eksiltme suretiyle müteahhit nam ve hesabına 500 adet Vinblastin Amip. 
10 Mğ. lık satın alınacaktır. Tahmini bedeli 109.500 lira olup geçici teminatı 6.725 l i 
radır. İhalesi 18/4/1977 günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 

4512 / 4-1 

1 



30 Mart 1977 — Sayı: 15894 RESMÎ GAZETE Sayfa: 43 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kavak Ağacı satışı yapılacaktır. 
Kurumumuz Kayaköy Hidroelektrik Santralı eşletmemiz sahasında mevcut 

(takribi) 806 adet 0 6 cm. ilâ 0 140 cm. çaplarında dikili kavak ağacı, kapalı teklif 
usulüne uyularak 18 Nisan 1977 günü Kütahya - Gediz'de, Kayaköy Hidroelektrik Sant
ralı İşletmesi Müdürlüğümüzde satışa arz edilecektir. 

Kapalı teklif mektupları ve muvakkat teminatlar : 
ıl8 Nisan 1977 Pazartesi günü saat 14.00 de kadar Kayaköy Hidroelektrik S ant 

ralı İşletmemizde, Satış Koınisyonumuza verilmiş olacaktır. 
Satış şartnameleri ise: 
— Ankara'da, «Yenişehir Bayındır Sokak N o : 3» de Malana 'İkmal ve Satmal

ına Dairesi Başkanlığı Stok Kontrol Şube Müdürlüğümüzden, 
— istanbul'da, «Tophane Salıpazarı İşham K a t : 8» T E K Ticaret Müdürlüğü

müzden, 
— İzmir'de «Cumhuriyet Bulvarı N o : 79/401» T E K Ticaret Müdürlüğümüzden, 
— Mersin'de, «Yaşat İşham C. 3 N o : 321 - 322 de» T E K Ticaret Bürosu Şefli

ğimizden, 
— Kütahya - Gediz'de, Kayaköy Hidroelektrik Santralı İşletmesi Müdürlüğü

müzden, 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 4511 /1-1 > 

İller Bankasından : 

ELEKTRİK TESİSATI YAPILACAKTIR. 
Dosya 

Keşif bedeli Geç. teminatı Karne satış bedeli 
Kasaba adı l i r a K r . Lira Kr . grubu Lira Kr . 

Burdur (Merkez) 16^70.057,— 513.851,71 G 
Keşan (Edirne) 15.594.107,40 481.573,22 G 937,50 
Torul (Gümüşhane) 7.307.749,— 232.982,47 G 437,50 
Buldan (Denizli) 6.384.500,— 205.285,— G 375,— 
Bayındır (İzmir) 5.296.162,50 172J634,88 G 312,50 
Savcılı - Büyükoba (Kırşehir) 1.823.461,— 68.453,83 H 156,25 

1 —• Yukarıda adi yazılı tesislerin yapım işi kapalı -zarif /usulü ve birim fiyat 
esası ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Teklif vereceklerin Eksiltmeye girme b.lgesi almak için 19/4/11977 günü 
saat 17.00 ye kadar Bankaya dilekçe vermeleri ve dilekçelerine yüklenici karnelerini 
(yukarıda gösterilen keşif bedeli kadar) örneklerine uygun en son sermaye ve kredi 
olanaklarını açıklayan yüklenicinin kendisi taralıdan dblduruılacak malî durum bildirisi 
ve bankalardan alınacak malî durumu belirten banka mektubu, teknik personel bildirisi 
dilekçelenin verildiği tarihte yüklememin elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildi
risini eklemeleri lâzımdır. 

3 — Teklif mektuplarının 126/4/11977 (günü saat 1(2.00 (ye kadar 'tiler Bankası'na 
teslimi gerekmektedir. 

4 — Teklif zarfları 26/4/1977 günü saat 15.00 de Ankara'da İller Bankası Satın 
Alma Komisyonunda açılacaktır. 

5 —> Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından eksiltmeye girme belgesi 
verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya işin ihaleye girenlerden, dilediğine 
vermekte serbesttir. 

6 ~ (A) grubu karne hariç gerekli (karne grupları yukarıda (belirtilmiş olup, 
bunların dışındakilerin müracaatları dikkate almrmyacaktır. 4632 / 1-1 
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PTT Genel Müdürlüğünden : 

1 — 3.000.000,— TL. keşif bedelli (Beytüşşebap (Hakkâri) PTT binası inşaatı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı 103.750,— TL. dır. 
2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı îşleri Dairesi Başkanlığında 

ve Van PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltme 20/4/1977 Çarşamba günü saat 16.00 da Genel Müdürlük Eksilt

me Kurulunca yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin 18/4/1977 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar eksiltme şartna

mesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Mü
dürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

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. 4086 / 2-1 

1 — 3.000.000,— TL. keşif bedelli Çukurca (Hakkâri) PTT Binası İnşaatı ka
palı zarf usulü eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı 103.750,— TL. dır. 
2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında 

ve Van PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltme 20/4/1977 Çarşamba günü saat 16.00 da Genel Müdürlük Eksilt

me Kurulunca yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin 18/4/1977 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar eksiltme şartna

mesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Mü
dürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

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. 4087 / 2-1 • 

Etibank Genel Müdürlüğünden: 

1 — Bankamız mülkiyetinde bulunan Ankara, Demirlibahçe, Demirkapı Sokak 
11/8 no. da kâin 9457 ada, 5 parselde kayıtlı daire, kapalı zarf usulü ile, gerektiğinde 
İhaleye iştirak edenler arasında açık pazarlık suretiyle satılacaktır. 

2 — Satış Şartname hükümlerine göre yapılacaktır. 
3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, Ankara, - Demirlibahçe Demirkapı Sokak 

No. 11/8 deki daire için 20.000 TL. lık teminat akçesini Genel Müdürlüğümüz Muha
sebe Veznesine yatırmaları ve makbuzunu teklife ekli olarak Bankamız Umumi Mu
haberat Servisine ibraz etmeleri şartır. 

4 — Bu işe ait şartnameler Etibank Bankacılık Daire Başkanlığı Krediler Şu
besi, Maden Hakları - Emlâk Dairesi Başkanlığı ve Ankara'daki Etibank Bankacılık 
Şubelerinden temin edilebilir. 

5 — Bu işin ihalesi 4/4/1977 Pazartesi günü saat 15.00 de Sıhhiye Cihan Sokak 
No. 2 deki Etiıbaınk Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. 

6 — Tekilflerin engeç 4/4/1977 Pazartesi günü saat U.OO'e kadar Bankamız 
Umumi Muhaberat servinine tevdi edilmiş olması şarttır. 

7 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 3893 / 3-3 
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Ankara Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyenin mevcut 1951 Model Pıonner marka 101x56 cm. Merdane çaplı 
Skonder Konkasör Makinasına: 

Primer (Kırıcı) Konkasör Tesisi - Lastik Bandlı Konveyörler ve yedek parçaları 
yapımı ile elektrik motoru konması iıi 2 nci defa ihaleye çıkarılmıştır. 

a) Bu işin keşif bedeli: 2.000.000— liradır. 
b) Eksiltme, Ankara Belediye Encümeninde 15/4/1977 Cuma günü saat 15.00 de 

yapılacaktır. 
c) Bu işin Geçici teminatı: 73.750,— liradır. 
d) İhaleye iştirak edeceklerin müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri, (G) 

grubu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi veyahut ihale mevzuu ve buna ben
zer, keşif bedeli kadar makina imalât işlerinin bir defada kesin kabulünü yaptırdığı 
belgelyecek ve Makina Mühendisleri Odasından kalite belgesi ibraz edecektir. 

Bu iş içia 2CO.O0O,— TL. nakit mevduatlarını gösterir banka referans mektubu 
verecektir. 

Yukarıda açıklanan ihale işi 249C sayılı Yasa uyarınca kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye gireceklerin: 
1 — Geçici teminatlar için (Bloke çek kabul edilmeyecektir.) 
2 — 1977 yılı Ticaret Odası (belgelerini vereceklerdir. 
3 — Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, taahhüt be

yannamesi vereceklerdir. 
4 — Bu işe ait keşif - genel, teknik ve idarî şartnameler ile ihale dosyası Bele

diye Fen İşleri Müdürlüğünün Makina ve Tamirhane Amirliğinde her gün mesai saat
lerinde görülebilir. 

5 — İhaleye iştirak edecek olanlar Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonunda.! 
alacakları yeterlik belgelerini, tekUf mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — Yeterlik belgesi için müracaat en geç 11/4/1977 Pazartesi günü saat 17.30 a 
kadar Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

7 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz karşılığı Encürnen'deki İhale Komisycnu Başkanlığına vereceklerdir. '(Ve
rilen Teklif Mektupları geri alınmaz.) 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 4651 / 4-1 

Millî Eğitim Bakanlığından: 

ÇEŞİTLİ MAKİNA V E TEÇHİZAT ,SATIN ALINACAKTIR 
1 — Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları için 1977 malî yılı içerisinde teklif 

almak suretiyle dış piyasadan çeşitli makina ve teçhizat satın alınacaktır. 
2 — Gerekli döviz Bakanlığımızca sağlanacak ve ithalât tarafımızdan yapı

lacaktır. 
3 — Şartnameler Ankara'da Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğ-. 

retim İşletme ve Donatım Genel Müdürlüğünden, istanbul'da (Akşam ve Endüstri 
Pratik Sanat Okulu Müdürlüğü Refik Saydam Cad. Koytu Sokak No. 3 Tepebaşı-
Istanbul) adresinden temin edilecektir. 

4 — İdarî şartnamede belirtilen esasları uygun teklifler en geç 11 Mayıs 1977 
akşamına kadar Bakanlığımızda bulunacak şekilde gönderilecektir. 

5 — Şartnameler posta ile gönderilemez ve bu konudaki isteklere cevap ve
rilmez. 4409 / 4-2 
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Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
MüdürMğüncfcn: ANKARA 

«Kars Hava Meydalnı Alt yapı inşaatı» işinin ihalesine teklif verecek müteahhit
lerin seçürra ile ilgili ilân : 

Türkiye Cumhuriyet Bayındırlık Bakanlığınca '«Kars Hava Meydanı Alt yapı in
şaatı» işi 5367 sayılı (kanun hükümlerine göre (126.591 .¡500,— TL. tahmini keşif bedeli 
üzerinden ve kapalı zarf içinde, birim fiat teklifi almak suretiyle pazarlıkla ihaleyt 
çıkartılacaktır. 

1 — Bu ihaleye iştirak etme ikicin yeterlik 'belgesi almak isteyeni (A) gurubundan 
en az 126.591 J500,— TL. İrk ikameyi haiz firmalar ihaleye girebilme şartlarını kapsayan 
başvurma bildirilerini 7 Nisan günü ısaat 10.00'dan itibaren Resmî Tatil günleri hariç 
mesai saatleri dahilinde «Karayolları Sitesi l(B) Blok, ÎYücetepe - Ankara adresindeki 
D L H Genel Müdürlüğü Müşterek Teknik 'Hizmetler Dairesi Başkanlığına dilkece ile 
müracaat edsrek alabilirler. 

2 — İhaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen firmalar başvur
ma bildirisinde belirtilen Ibilgi ve (belgeleri 18 İNisan Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar 
aynı adrese yazı ekinde vermelidirler. Postada vaki olacak gecikmeler mazeret teşkil 
etmiyecektir. 

3 — Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye iştiraki uygun görülen firmalara 
gerekli tebligat yapılacak ve ihale evrakı verilecektir. 

Keyfiyet ilgililere ilâsı olunur. 4652 / 4-1 • 
TCDD İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından : 

4 Kalem (19500 rulo) çeşitli tip sür'at kontrol saat bandı satmalınacaktır. 
1 — Hariçten, teklif alma suretiyle 4 kalem çeşitli tip sür'at kontrol saat bandı 

satınabnacaktır. 
2 — Tekliflerin en geç 29/4/1977 Cuma günü saat 15.00 e kadar Ankara/da TCDD 

İşletmesi Genel Müdürlüğü binasındaki Malzeme Dairesi Başkanhğmda toplanacak 
Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

, 3 — Şartnameler Ankara'da Merkez ve istanbul'da Sirkeci veznelerinden 75,— 
lira bedelle temin ediletoüir. 

4 —. Tekliflerin zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
5 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği talibe 

yapmakta tamamen serbesttir. v 4633 / 24 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Sıra no : 1, Eksiltmeye Konan İşin Çeşidi ve Miktarı: Rafampicin 0,300 gr. kap
sül 500.000 adet, Muhammen bedeli: 3.000.000,— TL., Geçici teminatı : 103.750,— TL., 
İhalenin Tarihi günü saati: 11/4/1977 Pazartesi 15.00, İhalenin ne suretle yapılacağı: 
Kapalı zarf, (Müteahhit nam ve hesabına) Şartname bedeli: 50, —TL. 

1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile 
yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve istanbul Sağ
lık Müdürtüklerinde görülebilir. 

3 — Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Mü
dürlüğünde toplanacak Satmaüma Komisyonunda yapuacaktrr. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci madde
lerinde yazüı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarfları eksiltme saatinden bir saat 
evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 

5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmiyeceği 
İlân olunur. 



30 Mart 1977 - - Sayı: 15894 RESMÎ GAZETE Sayfa: 47 

Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden 

1 — Aşağıda yeri, konusu, keşif bedelleri, geçici teminatı, eksiltme tarihi günü 
ve saati yazılı işlerimiz 1977 yılı ıbirim fiyatları ile 5433 sayılı Kuruluş Kanunumuz ve 
Döner Sermaye Alım Satım Yönetmeliğimize göre kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı ek-
sütmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltmeler Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak INo: 62) Yenişehir - Ankara adresindeki) binasında 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltmelere girebilmek için istenilen belgeler ve şartlar ile müracaat usulü 
eksiltme dosyasında belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

4 — Eksiltme dosyaları, proje ve şartnameleri mes%i saatleri dahilinde 2. mad
dede belirtilen adresteki D. Ü. Ç. Genel Müdürlüğü Yapım ve Bakım Dairesi Müdür
lüğünde görülebilir. (Ayrıca ilgili çiftliklerde de görülebilir.) 

5 — Belirtilen saatlerden sonra verilecek zarflar, telgrafla yapılacak müracaat
lar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Teşkilâtımız döner sermye harcamalarında 1060 sayılı Muhasebei Umumiye 
ve 2490 sayılı îhale Kanununa tabi değildir. 

İştirak 
belgesi 

Eksiltmesi yapılacak Keşif bedeli G. teminatı için Mür. Eksiltme tarih, 
olan işin yeri ve adı l i r a Kr . Lira K r . son günü gün ve saati 

1 — Acıpayam D. Ü. Ç./De-
nizli 100 başlık inek ahırı 
ve 20 kişilik çoban koğuşu 

2 — Alparslan D. Ü. Ç./Muş 
2 adet 100 başlık inek ahin 
ve 200 başlık buzağılık ve 
doğumhane inşaatları 

3 — Ceylanpınar D. Ü. Ç./ 
Urfa 
a) 3 adet 250 başlık açık 
ahır 
b) 4 adet 500 lük koyun 
ağılı 200 başlık doğumhane 
ve buzağılık 1000 tonluk yem 
deposu ve 48 ünitelik sağım 
binası 

4 — DalamamD. Ü. Ç./Muğla 
1 adet açık ahır 

5 — İğdır D. Ü. Ç./Kars 
2 adet 150 şer başlık inek 
ahırı, 500 tonluk yem de
posu, tecrithane, çoban ba
rınağı ve mutfak înş. 

6 — Koç aş D. Ü. Ç./Aksaray 
Niğde 
500 tonluk yem deposu 
7 — Ulaş D. Ü. Ç./Sıvas 
200 başlık genç hayvanlar 
için müştemilâtlı ahır 
8 — Yalova D. Ü.Ç./istanbul 
Merkezi ısıtma tesisi 

2.200.000,-

4.800.000,— 

79.750,— 

157.750,— 

7.0CO.0C0 — 223.750,— 

6.700.000,— 

1.000.000,— 

4.900.000,— 

6OO.0CO,— 

2.20O.00O — 

999.997,44 

214.750,— 

43.750,— 

160.750,— 

27.750,— 

79.750,— 

43.750,— 

4/4/1977 5/4/1977 
P. tesi günü Salı günü 
Saat: 14.00 Saat: 14.00 

4/4/1977 5/4/1977 
P. tesi günü Salı günü 
Saat: 14.00 Saat: 14.00 

4/4/197'ı 5/4/1977 
Saat: 14.00 Saat: 14.00 
P. tesi günü Salı günü 

4/4/1977 5/4/1977 
P. tesi günü Salı günü 
Saat: 14.00 Saat: 14.00 

4/4/1977 5/4/1977 
P. tesi günü Salı günü 
Saat: 14.00 Saat: 14.00 

4/4/1977 5/4/1977 
P. tesi günü Salı günü 
Saat: 14.00 Saat: 14.00 

4/4/1977 5/4/1977 
P.tesi günü Salı günü 
Saat: 14.00 Saat: 14.00 

4/4/1977 
P. tesi günü 
Saat: 14.00 

4/4/1977 
P.tesi günü 
Saat: 14.00 

5/4/1977 
Salı günü 
Saat: 14.00 

5/4/1977 
Salı günü 
Saat: 14.00 

4650 / 2-1 



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

İ L İ 

Artvin 

Artvin 

Giresun 

İ ş i n A d ı 
Keşif Bedeli 

Lira Kr . 
G. Teminatı 

Lira K r . 
B. referansı 

Lira K r . 
(Müracaatın) 

son günü Saat 
(Arttırma ve Eksiltmenin) 

Tarihi Günü Saati 

Şavşat-Düzenli Köprüsü Mü
teahhidin nam ve hesabına 

Şavşat-Çayağzı köprüsü Mü
teahhidin nam ve hesabına 

Tirebolu-İlit köprüsü Mü
teahhidin nam ve hesabına 

226.222,11 12.561,11 

328.028,75 16.871,15 

457.291,53 24.114,58 

28.277,76 14/4/1977 16.00 18/4/1977 P. tesi 9.30 

41.003,59 14/4/1977 16.00 18/4/1977 P. tesi 10.30 

57.161,44 14/4/1977 16.00 18/4/1977 P. tesi 11.30 

1 — Yukarıda yazılı köprü inşaatları 2490 sayılı Kanunun 51. maddesine göre açık artt ırma ve eksiltme usulü ile 1977 yılma 
sari mukaveleli olarak açık ar t t ı rma ve eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhaleler hizalarında yazılı tarih ve saatte Trabzon Y S E 10. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu odasında yapılacaktır. 
3 — Bu işlere ait ihale şartnamesi ve diğer evraklar Ankara YSE. Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi Başkanlığında, ait ol

dukları illerin Y S E . Müdürlüklerinde ve Trabzon YSE. 10. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Açık arttırma ve eksiltmeye girebilmek için; 
a) İsteklilerin 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Şirketlerin hali faaliyet belgesi, İkâmetgâh belgesi ve bu işler 

için hizalarında yazılı teminatları vermeleri. 
b) Müracaat son günü olan 14/4/1977 saat 16.00ya kadar birer dilekçe ile Trabzon Y S E . 10. Bölge Müdürlüğüne müracaat 

ederek dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış (C) grubundan enaz yukarıda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarda 
müteahhitlik karnesi, veya yukarıda yazılı işler için o işin keşif bedeli kadar köprü işi yapmış olduğunu gösterir belge, Banka refe
ransı, Plân ve Teçhizat, Teknik personel ve taahhüt beyannamelerini eksiksiz Olarak bağlayıp bu işler için iştirak belgesi almaları 
şarttır. 

5 — İsteklilerin ihale saatinde Y S E . 10. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına gelmeleri duyurulur. 
4171 / 4-1 



M . E . B . Validebağ Hastanesi Prevantoryum - Sanatoryum Müdür V J Baştabipliğinden : 
. . — ı ; — . •-—•—• — 

Tah. bedeli Geç. teminatı i H A L E N İ N 
C i n s i TL. Miktarı TL. Tarihi Günü Saati Şekli 

1 — tlâç 800.000,— 342 Kalem 35.750,— 12/4/1977 Salı 10,30 Kapalı 
2 — Zeytin, Z. yağı, Ç. yağı 343.400 — 15.000 Kg. 17.486,— » » 10.45 » 
3 — Patates, kuru soğan 126.800,— 32.000 Kg. 7.590,— » » 11.00 » 
4 — Kuru erzak 1.496.705,— 30 Kalem 58.651 — » » 11.10 » 
5 — Kuru yemiş 240.020,— 7 Kalem 13.251,— » » 11.45 » 
6 — Meyva 337.500,— 19 Kalem 17.250,— » » 14.30 » 
7 — Ekmek 405.000,— 90.CCO Kg. 19.950,— » » 14.50 » 
8 — Sebze 464.050 — 30 Kalem 22.312,— » » 15.00 » 
9 — Beyaz ve kaşar peynir 402.900 — 9.000 Kg. 19.866,— » » 15.30 » 

10 — Tavuk - Hindi eti 240.000,— 6.0CO Kg. 13.250 — » » 15.30 » 

Yukarıda yazılı maddelerin hizalarında gösterilen gün ve saatte kapalı zarf usulüyle ihale edilecektir. Eksiltmeler, Validebağ Has
tanesi Prevantoryum - Sanatoryum'u Müdür ve Baştabipliği Üsküdar ikametgâhında yapılacaktır. İstekliler eksiltme evraklarım Ku
rum İdaresinde görebilirler. Eksiltmeye gireceklerin, usulüne uygun olarak hazırlayacakları kapalı zarflarına geçici teminatlarım yatır
mış olduklarına ait bir belge ile 1976 yılına dair ticaret odası belgesi koymuş olarak ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komis
yon Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Teminat olarak bloke, çek ve 
nakit, ancak Üsküdar 2 Sayılı Okullar Saymanlığından alınacak vezne alındısı ile mümkündür. Keyfiyet ilân olunur. 

4631 / 1-1 



Sayfa: 50 RESMÎ GAZETE 30 Mart 1977 — Sayı: 15894 

TCDD 5. İşletme Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 

BALAST ALINACAKTIR. 
Aşağıda mıntıkası, cinsi, miktarı ve geçici teminatı yazılı 6 kalem balast ihzar 

işi kapalı zarf usulü ile 13/4/1977 günü saat 15.00 de sırası ile ihale yaptırılacaktır. 
1) Her kalem ayrı, ayrı alınacaktır. 
2) Teklif mektupları 13/4/1977 'günü saat 14.00 e kadar Malatya TCDD 5. İş

letme Alım - Satım Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili teslim edilecektir. PTT 
ile gönderilen teklifler mezkûr gün ve saate kadar Alım Satım Komisyonunda bu-! 
lunmadığı 'takdirde kabul edilmiyecektir. 

3) İhaleye iştirak edecekler teklif mektuplarına; 
a - Teminat mektubu veya makbuzunu, 
b - TCDD'ye balast ihzarı ile a l i m i n i yaptığına dair bonservis, 
c - 1977 yılı tasdikli ticaret odası belgesini ekleyeceklerdir. 
4) İşletmemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma

makta, kısmen yapmakta veya tercih hakkını kulanmakta serbesttir. 
5) Bu işe ait mukavele ve şartname İşletme Alım-Satım Komisyonunda 

mesai saati içinde görülecektir. 
Alınacak 

Balast M 3 . Muh. Geçici 
Miktarı Kıymeti Teminatı 

Mıntıkası hattı Kim. Cinsi M?. Lira K r . Lira K r . 

1 - Elazığ-Van 128-131 Ocak 10000 81,70 32.680 — 
2 - P. Paşa - D. Bakır 438-468 Balastı 15000 81,70 49.000,— 
3 - D. Bakır-K. Alan 122-159 » 10000 81,70 32.680,— 
4 - P. Paşa-D. Bakır 147-149 » 5000 81,70 16.340,— 
5 - Elazığ-Van 251-280 » 5360 81,70 17.400 — 
6 - P. Pasa-D. Bakır 164-168 » 4000 81,70 13.000,— 

4765/2-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. dan: 

Giresun Belediyesince 1/3/1977 tarihinden itibaren, gemilere satılan su ücretlerine 
yapılan zammın tarifelere intikalim teminen, Liman İşletmeleri Tekel 'Tarifeleri 6-1 ve 
isteğe bağlı Kthtiyari) Hizmet Tarifeleri 2Ö9JI tatlı su verilmesi tarife cetvellerinin 
Giresun kolonu ücretlerine 1!2,— TL. sı ilâve yapılmıştır. 

15842 ve 440 sayılı Kanunlar uyarınca '1/3/1977 tarMlnıden itibaren muteber olmak 
üzere ilân Olunur. 4735 / M 

-• 
Nazimiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/58 
Davacı 'Nazimiye İlçesinin Günlüce Köyünden Kamer Çelik vekili dava takipçisi 

Hüseyin Demirçivi tarafından davalı Günlüce Köyünden Al i Çelik, Tapu İdaresini tem
silen Nazimiye Tapu Memurluğu, Hazineyi temsilen Nazimiye Malmüdürlüğü ve Gün
lüce köyü Muhtarlığı aleyhine ikame edilen tapu iptali ve tescil dav asırım yapılan açık 
yargüam asında: 

Davaya dahil edilen Nazamiye'nin Günlüce Köyünden Al i Hıdır Çelik'in uzun 
aramalara rağmen bulunmaması nedeniyle Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğ 
edildiği halde, duruşmaya gelmediğinizden bu fcerre duruşmanın bırakıldığı 27/4/1977 
Çarşamba günü saat 9.30'da kendinizin veya kendinizi temsilen bir vekil hazır bulun
durmanız gıyap karan yerine geçmek üzere ilân olunur. 36S4 



30 Mar t 1977 — S a y ı : 15894 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 51 

Türk iye Ziraî D o n a t ı m K u r u m u Ziraat Alet ler i ve Mafcinaları Fabr ika la r ı Mü
essesesi M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : A D A P A Z A R I 

Aşağıda "belirtilen iş ler kapa l ı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 
I. A) T r a k t ö r için şas i temizleme, kurutma, boyama ve alttan çekici konveyör 

tesisi, 
ıB) T r a k t ö r pa rça la r ın ın askı l ı konveyör ve kab in t es i sa t ı i le koruyucu yağın 

temizlenmesi; 
C) T r a k t ö r ive ımibzer saç aksamın ın temizlenmesi, b o y a n m a s ı ve fırınlan

mas ı ; is ler inin avan proje ve teknik ş a r t n a m e esas la r ına göre tesislerin projelendi-
ri lm£si, keşif özet ler inin ç ıkar ı lmas ı ve imal ettirilmesi. 

I I . S960 tonluk Puel - O i l yakı t t ank ın ın , Müessese t a r a f ından verilecek proje 
ve malzeme listesine göre ima l ettiri lmesi. 

I II . A ) <1'60 tonluk çift tesirl i tek sütunılu eksantrik presin yurt d ı ş ından 
i thal i , 

B ) Yaprak makas imalinde kul lanı lan b u r ç yuvas ı k ıv ı rma tezgahının yurt 
içi veya d ı ş ından temini isleri , 

1. B u iş ler in ihalesi 25/4/ıl9T7 Paazrtesi günü saat ,14.00 de Adapazar ı 'nda Mü
essesemiz Ya t ı r ım Komisyonu Başkanl ığında yapı lacakt ı r . 

2. B u iş lere ait teknik ve t icarî ş a r t name le r Müessesemiz Y a t ı r ı m Komisyonu 
Başkanl ığ ında görülebi l i r . 

3. Müessesemiz 2490 sayıl ı Kanuna tabi o lmayıp , ihaleyi y a p ı p yapmamakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 

4. ihaleye k a t ı l m a k isteyenlerin belir t i len gün ve saatten ö n c e mek tup l a r ın ı 
Müessese M ü d ü r l ü ğ ü n e tevdi etmeleri ve postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği 
i lân olunur. 4767 / 2-1 

Tokat Orman İ ş le tmes i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 

1 — İş le tmemiz in 1977 yı l ında aşağ ıda proje bedeli tve toplam tulu yazılı yollaı 
insaa ettirilecektir. 

2 — Yol la r ; metre tü l üze r inden tve her proje iç in ayr ı ayr ı teklif almak sure
tiyle emaneten pazar l ık la yapt ı r ı lacakt ı r . 

3 — Ş a r t n a m e l e r i ş l e tmemizde ve Amasya, Samsun ve Ç o r u m İ ş l e t m e Müdür 
lükler inden temin edilebilir. İ lgi l i lerin yollarımiBla i l g i l i s o r u ş t u r m a İve tetkiklerim 
yaparak en geç ö Nisan '1977 g ü n ü saat (17.00 ye kadar İ ş l e tmemize m ü r a c a a t l a r ı i lân 
Olunur. 

Proje adedi Top lam proje 
Bölgesi Adet tulu K m . T û i 

G ö k d e r e 2 6 + 500 
Yaylacık <2 6 + 000 

4762 / '1-1 

Bos tanc ı P T T Hastanesinden: 

D3TİJ&0O,— l i r a muhammen bedelle çeşit l i ev rak ı matbaa kapa l ı teklif almak su
retiyle bas t ı r ı l acak t ı r . B u işe ait kapa l ı teklif lerin veznemizden alacağınız B J İ T O , — l ira
lık geçici teminat makbuzu ve 1577 vizel i Ticaret Odası vesikası liflö bir l ikte ihalenin 
yapı lacağı 14/4/1977 P e r ş e m b e günü saat 11.00 den b i r gün evvel 'C13/4/1977 Ç a r ş a m b a 
günü saat 17.00 ye 'kadar) Sa t ına lma Satma Komisyonumuza tevdii, T e l f : 58 21 10 

4731 / M 
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Ayancık Devlet Orman İş le tmes i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 

S ı r a K o d 
No . Bölge ad ı No. 

1 Kepez 260 
2 » 261 
3 » 264 
4 » 265 
5 » 266 
6 » 269 
7 » 270 
8 İna l t ı 211 
9 » 226 

10 » 230 
11 Yemişl i 060 
12 » 081 
13 » 062 
14 Akgöl 152 
15 » 153 
16 » 172 
17 Göldağ 001 
18 Çangal 101 

Y o l u n baş langıç ve sonu 

Kavşak - Harami 
Oluğuns ı r t ı - Karaşıih 
Kepezal t ı - Yayladeresi 
Olucaksı r t ı - Ket l ice 
Yaylayamacı - Kepezkayas ı 
Ahmeto ldüğü - Subatan 
Baikırcık - K u r t ç u y u r t 
Duva r sökü - Sorgunelek 
Havaihat - Taşmar ih 
A k a l - Balcabaş ı 
Kı ranyo lu • Akkaya 
Karabalçı lc - Vaysıoğlu 
Hasankaya - Yörükmevk i 
Dör thavuz - K ı r ana rd ı 
Oğuz - Göğezderesi 
Gölgeriş - Saray 
Yılgmcıik - Çalış M a n . 
KuşlaT - Uluçayır 

Yapı lacak i ş T u l ü K m . 

Y e n i Y o l 1+0 
» 4+0 
» 2+0 
» 2+0 
» 2+0 
» 1+0 
» 2+0 
» 2+5 
» 1+0 
» 1+0 
» 1+0 
» 3+0 
» 1+0 
» 1+0 
» 8+0 
» 1+0 
» 7+5 
» 2+0 

1 — İş le tmemizin muhtelif bölgeler inde 1977 yılı ya t ı r ım p r o g r a m ı n d a bulu
nan 38+0 K m . yeni orman nakliyat yolu, yo l i n şaa t mak ina lan ü e K m . t u l ü b i r i m i 
üzer inden Devlet Orman İ ş le tmes i ve Döner Sermayesi Yönetmel iğine uygıun olarak 
teklif suretiyle pazar l ık la i n şaa edilecektir. 

2 — İs tekl i ler in yo l güzergâhla r ım ve işyer ler i iüe ş a r t n a m e y i gö rmek üzere 
teklif tarihinden ifci gün evveline kadar İ ş l e t m e Müdür lüğüne m ü r a c a a t eteneleri, 

3 — Ş a r t n a m e örneği ayr ıca Kastamonu B a ş m ü d ü r l ü ğ ü iş le tmeler i i le Ankara, 
is tanbul, İzmir , Balıkesir , K a r a b ü k , Kız ı lcahamam, Denizl i i ş l e tme le r inde görüle
bi l i r . 

4 — Müessesemiz 2490 sayı l ı Kanuna tabi o lmay ıp iş i verip vermemekte ser
besttir. 

5 — Tal ipler in yeterlik belgeleri i le bir l ikte tekl if m e k t u p l a r ı n ı (her yola ait 
teklif aynı mektupta a y n ayr ı belir t i lmek suretiyle 4 Nisan 1977 günü saat 17.00'e 
kadar İ ş l e tmemiz Müdür lüğüne vermeleri i lân olunur. 4763 / 1-1 • 

Niğde - Aksaray Asliye Ceza IHâkimliğinden: 

E . N o : 1975/322 
K . N o : 1976/4513 
H â k i m : M . Tevfik E r k a n 14639 
K â t i p : Mehmet A l i Ağırdıcı 
S u ç : Tedbirsizl ik dikkats izl ik neticesi ö l ü m e sebebiyet. 
S a n ı k : Mehmet Buğdaycı Mustafa oğ lu Meryem'den o lma 19315 Dİ. Antakya 

Se lçuk Mahallesi nüfusunda kayıtl ı olup adresi meçhul . 
H ü k m ü n ö z e t i : « an ığ ın T. C. K . nun 455/HSon, 59/Son 6085 S .K. 60/E. i le Yed i 

ay onbeş g ü n hepis ve 78 l i r a ağır para cezası ve 3' g ü n ehliyetinin geri a l ınmas ına 
647 8. K . 4/1-7 i le (hapis cezasının beher günü 20 l i radan para cezasına çevr i le rek 4.500 
l i r a ağı r para cezasiyle tecziyesine. 

Sanığın adresi meçhu l ka ld ığ ından adına i lânen tebligat yap ı lmas ına neş r i tari
hinden İS gün sonra tebl igat ın yap ı lmış sayı lmasına dair i şbu karar özeti tebl iğ yerine 
ka im olmak üzere i lân olunur. 

47122 
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Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz ihtiyacı olan- 2 adet 100 K g . hk yemek, 1 adet 1000 Kg. hfc yük 
asansörü şartnameleri esasları dahilinde iç piyasadan (Kapalı zarf) teklif alma usuliı 
ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 —• Bu iş için geçici teminat 40.000 TL. dır. 
3 — Teknik Ve idarî şartname Genel Müdürlük Malzeme Şube Müdürlüğü ile 

istanbul Bölge Müdürlüğü ve İzmit M . Yağ ve Gres Tesisleri Müdürlüğünden temin 
edilebilir. 

4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarım engeç l®/4/>1977 günü 
saat 14.00 e kadar dış zarf m üzerine (2 adet 100 Kg. hk yük, 11 adet 1000 kg. 'hk ye
mek asansörü işine ait tekliftir) ibaresini yazarak Genel Müdürlük Haberleşme Şube 
Müdürlüğüne posta ile gönderecek veya elden tevdi edeceklerdir. Postada vaki gecik
meler kabul edilmez. 

5 — Teklif mektupları 118/4/11977 günü saat 16.00 de featın 'Alma Komisyon 
Başkanlığında açılacaktır. 

Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 
6 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklif veren firmaya verip vermemekte serbesttir. 
4768 / 2-1 

« 
Antalya Pamuklu Dokuma ISanayii T. A.Ş. den : 

1 — Fabrikamız ihtiyacı olan 39 kalem dokuma yedek parçası imal ettirilecek
tir. 

2 — Bu işle ilgilenenlerin şartnamemizi ve yedek parçalara ait teknik resim ve 
orijinal parçaları Şirketimizde görebilirler. 

3 — Teklif Verme son günü 11/4/1977 Pazartesi günü saat 16.00 dır. 
4 — Muvakkat teminat 10.000 TL. olup kapalı zarf teklif mektubu ile birlikte 

verilec tetir. Teminat nakit Veya Banka teminat mektubu olabilir. (Zarf üzerine teklif 
mektubudur ibaresi konacaktır.) 

5 Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp işi dilediğine Verip vermemekte 
serbesttir. 4733 / 1-.1 

'1 — Tip dışı mamuller, pamuk telefi, stok fazlası malzeme ve makinaHar, üstüpü 
ve hurdaların 8/4/1977 günü saat 10.00 da açık pazarlık ile satışı yapılacaktır. 

2 — Teminat, açık pazarîıktan evvel Fabrikamız veznesine yatırılacağı gibi ko-
misyonada yatırılabilir. 

3 — Satışa arzedilecek malların listesi hergün 'mesai saatleri dahilinde Fabrika
mız Ticaret Şefliğinden temin edilebilir. 

4 — Fabrikamız satışı yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 
4733 / İni • 

Bodrum Asliye Hukuk Hâkimliğinden • 

1974/285 
Davacılar Fatma Kayacan ve Gülümser Gezer tarafından davalılar Hüseyin E r k a l , 
Abdülkadir Çorbacıoğlu, Turhan Hamdi Mergen, Orucay Şengür ve Hazine aleyhlerine 
açılan tapu iptali ve tescU davasında : 

Davacı Gülümser Gezer'in adresinin davalılar tarafından meçhul olduğundan ve 
kanunî yollada tesbit edilemediğinden ve gösterilen adreste bulunmadığından davacı 
Gülümser Gezer'e (Erkal) ilânen davetiye tebliğine ve duruşmanın 4/5/1977 gününe 
saat 09.00'za bırakıldığından kendisine ilânen davetiye tebliğ olunur. 3898 
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Afyon Şeker Paprikası Müdürlüğünden: 

1 — TL. 2.285.050,— l ira keşif 'bedelli fabrikaımız Üç Yolları Makina Holleri çev
resi ve sabalar için alt temel ı(Stalbilize) İhzar hakli figüresi işi 1977 biriım fiatlarına 
göre teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

2 — İhale 5/4/11977 gün ve saat '15.00 de fabrikamızda yapılacaktır. 
3 — 'İhaleye iştirak edecekler TL. 1114.250,—• lira geçici teminatı nakit veya ban

ka mektubu olarak teklif mektuplariyle birlikte en (geç 5/4/1977 gün saat 14.00 e ka
dar fabrikamız Muhaberat Servisine vermiş Olacaklardır. 

4 — Bu işe ait şartname fabrikamız Ticaret IServteinden TL. 150,- - Hra muka
bilinde temin edilebilir. 

5 — Fabrikamız 12490 sayılı Kanuna tabi değildir. 4734 /14 • 
Kayseri 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1978/918 
K . N o : 1976/955 
Sanık: Şahin Şahin, Ahmet oğlu (Fatma'dan olma 1945 J>.la Kayseri Eskibe-

desten Mah.si Çifteönü Caddesi No. 9 da mukim. 
Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak. 
Suç tarihi :• 28/10/1976 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Şahin Şah'~< hakkında yapılan du

ruşmada: Sanığın TCK. nun 565/1-2, 59. maddeleri gereğiı. g'~ı v ı£if hapis ve 10 
lira hafif para ve işbu hafif hapis cezası 647 sayılı Kanum-n r i aaddesi gereğince 
160 lira hafif paraya çevrilmekle işbu 31/12/1976 tarihli ceza kw&rnamesi şimdiye kadar 
sanık bulunup tebliğ edilemediği adresi meçhul olduğu anlaşılmakla 71201 sayılı Teb
ligat Kanunun 28 ve (29 uncu maddeleri gereğince 'Resmî Gazete ile ve aynı Kanunun 
29 ve Tebligat Nizamnamesinin 47/1 maddelerine göre de Kayseri'de münteşir gaze
telerden birinde ilân ettirilerek ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 3(1. maddesi uyarınca 
ilânın yapıldığı tarihden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına İlânın 
bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ 
olunur. 4723 

Antalya Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1975/1979 
K, N o : 1975/2110 
Gıyabi hükümlü olup, kendisine tebligat yapılamayan aşağıda açık kimliği yazılı 

sanık Zafer Alkan'a ilânen tebligat yapılabilmesi için 7201 sayılı Kanunun 128 ve 29 cu 
maddeleri uyarınca Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 ci maddesi 
uyarınca ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz veya temyiz edilmediğinde kesin
leşmiş sayılacağına karar verildi. 

İkametgâhı, adı soyadı: Zafer Alkan, İhsan ve Karten'den olma 1949 D.lu, Siv
rihisar Cumhuriyet Mahallesinde kayıtlı, Ankara Cebeci Merkez Komutanlığında asker 
iken halen ikameti belli değil. 

Suçu : Tehlikeli vasıta kullanmak. 
Verilen ceza: T. C. K . 565/1 ci maddesi gereğince ve takdiren üçgün süre Hf. 

hapis ve 10 lira Hf. para cezası ile tecziyesine, 647 sayüı Kanunun 4/1 ci maddesi ge
reğince birgün Hf. hapis cezası 10 lira hesabiyle üogünlük Hf. hapis cezasının 30 lira 
Hf. para cezasına çevrilmesine, para cezaları T. C. K . 72 ci maddesi ile içtima edilerek 
sanığın neticeten kırk lira Hf. para cezası ile tecziyesine, sanık şoför olmakla T.CJC. 
565/2 ci maddesi gereğince üçgün süre ile meslek ve sanatım icra etmekten menine. 

4705 
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Ankara Levazım Amirliği (1) No. lu Satın Alma Komisyona Başkanlığından: 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazdı (Sekiz) 
kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonu
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan h-
ğına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M . Bedeli G. Teminatı İ H A L E 
Cinsi Miktarı Lira K r . Lira K r . Günü Saati 

Çilek 70.000 Kg. 630.000,— 28.950,— 13 Nisan 1977 
Taze erik IOOJOOO K g . 500.000,— 23.750,— Çarşamba 11.00 

TAMAMI İJİ30.000 — 47.650,— 
Taze erik 10.000 Kg. 50.000,— » 11.30 
Taze kayısı 10.000 Kg . 65.000 — 
Taze patates 80.000 Kg. 120.000,— 
Taze fasulye 96.000 Kg . 216.000,— 
Hıyar {20.000 Kg . 120.000,— 
Taze baş soğan 4.000 Kg . 18.000.— 

TAMAMI 589.000,— 27.3110,— 
42117 44 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (İki) 
kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonu
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mek
tuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M . Bedeli G. Teminatı İ H A L E 
Cinsi Miktarı Lira Kr . Lira K r . Günü Saati 

Taze patates 240.000 Kg. 960.000,— 42.150,— 11 Nisan 11977 
Pazartesi 11.00 

Taze fasulye 225.000 Kg. 1.125.000,— 47500,— » 11.30 
4Ö1B/4-4 

— 

Osmancık Belediye Başkanhğından: 

2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince 30.000 metre 6 ATÜ sert poletilen plastik 
boru alınacaktır. 

1 — Alınacak boru 30.000 metre, metresinin muhammen bedeli 1 2 Ura olup ta
mamının muhammen bedeli 360.000 TL. dır. 

2 — Boru sert poletilen 6 ATÜ 500 plostik olacak 
3 — Borular içme su memuru tarafından beğenilecek 
4 — Yüklenici ihaleye müteakip ıborulan teslim etmeye başlıyacak, boruların 

ilâve malzemesi yükleniciye aittir. 
5 — ödeme işi Belediyemizce istenildiği zaman ödenecek. 
6 — ihaleye müteakip yüklenici teslim edemediği malzemeyi belediyemiz baş

ka yerden temin etmede serbest olup doğacak fark yükleniciden tahsil yoluna gidi
lecek. 

7 — Bu işe ait geçici teminat 21.600 TL. olup bu işten doğacak harç ve resim 
ler yükleniciye aittir. 

8 — İhale 8/4/1977 günü saat 15.00 de yapılacak, ihaleden en az bir saat evvel 
teklif mektupları ve 'teminatları ile Komisyon Başkanlığına verilmiş olacak posta İle 
yapılan müracaatlar nazara alınmıyacaktır. 4 4 1 0 / 4 4 



Mengen Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

Satışa çıkarılan emvaUn 

Bölgesi ve Deposu 

Yalakkuz-Bölgeönü 
Yalakkuz-Bölgeönü 
Geyikgölü-Apaca 
Coşur-Kiremitlik 
Coşur-Kiremitlik 
Geyikgölü-Karaşey. 
Gökcesu-Gökcesu 
Geyikgölü-Apaca 
Yalakkuz-Bölgeönü 
Daren-Pazarköy 
Yalakkuz-Bölgeönü 
Daren-Pazarköy 
Coşur-Kiremitlik 
Coşur-Kiremitlik 
Gökcesu-Gökcesu 
Pazarköy-Daren 
Yalakkuz-Bölgeönü 
Coşur-Kiremitlik 
Coşur-Kiremitlik 
Daren-Pazarköy 
Daren-Pazarköy 
Geyikgölü-Apaca 

Cinsi ve Nev'i 

I. SNB. 
I. SKB. 

II. SKB. 
II. SKB. 

III. SNB. 
III. SNB. 
III. SNB. 
III. SNB. 
III. SNB. 

Çam 
Çam 
Çam 
Çam 
Çam 
Çam 
Çam 
Çam 
Çam 

Tomruk 
Tomruk 
Tomruk 
Tomruk 
Tomruk 
Tomruk 
Tomruk 
Tomruk 
Tomruk 

III. SNB. Çam Tomruk 
III. SKB. Çam Tomruk 
III. SKB. Çam Tomruk 
III. SKB. Çam Tomruk 
Çam Sanayi 
Çam Sanayi 
Çam Sanayi 
III. SNB. Göknar Tomruk 
II. SNB. Kayın Tomruk 

III. SNB. Kayın Tomruk 
III. SNB. Kayın Tomruk 
III. SKB. Kayın Tomruk 
III. SKB. Kayın Tomruk 

Parti 
Ad. 

~ 3 ~ 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

13 
3 
2 
2 
2 

M I 
Adet 

K T A R I 
M 3 . Dm 3 . 

204 
27 
12 
16 

580 
265 
98 
73 

3497 
691 
346 
158 
374 
104 
61 

149 
443 

5 
47 
53 

101 
50 

175.753 
37.270 
11.358 
14.635 

216.412 
56.116 
26.921 
14.012 

1.123.154 
195.361 
133.762 
48.300 
78.163 
9.841 
5.032 

20.550 
118.714 

6.638 
25.384 
21.674 
34.701 
25.055 

M . Bedeli 
Lira Kr . 

1.150 — 
930 — 
755 — 
755,— 
755 — 
755,— 
755 — 
755 — 
755 — 
755 — 
445,— 
445,— 
445,— 
250 — 
250,— 
250,— 
755,— 
795 — 
515,— 
515,— 
440,— 
440 — 

% 7,5 
Teminatı 
Lira Kr . 

14.900,— 
2.500,— 

600,— 
800,— 

12.200,— 
3.000 — 
1.500 — 

795,— 
61.000,— 
10.942,— 
4.450,— 
1.600,— 
2.550,— 

185,— 
180 — 
400,— 

6.500,— 
400 — 

1.000,— 
900,— 

1.000 — 
800,— 

Yekûn: ParU 44 7354 2.398.806 128.202,— 
1 — İşletmemizin muhtelif istif yerlerinde mevcut Çam ve Göknar Orman emvalleri açık artırma suretiyle mal tutar bedeli

nin asgarî "Vb 50 si ile bakiyesinin % 9 faizi nakit olarak peşin ve mütabeki % 50 si müddetsiz banka mektubu karşılığı 3 ay vadeli 
olarak satışa çıkartılmıştır. 

2 — Kayın orman emvallerinde II. Sınıf emvaün % 50 si peşi n ve % 50 si '% 9 faizi ile üç ay vade ile müddetsiz banka mektubu, 
III. Sınıf Kayın emvallerinde ise % 25 i peşin ve bakiyesi 6 ay va de ile müddetsiz banka mektubu karşılığı % 9 faizi nakit olarak sa
tışa çıkartılmıştır. | 



3 — Açık artırması 4/4/1977 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de Mengen Belediye Salonunda teşekkül edecek ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — Bu satışa ait ilân Şartname ve müfredat listeleri, Orman Genel Müdürlüğü Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğü, Ankara, 
Kızılcahamam, Bolu, Düzce, Adapazarı, istanbul. Devre», Kdz. Ereğli, İşletme Müdürlüklerine İşletmemiz ve ilgil i Bölge Şefliklerinde 
görülebilir. 

5 — Taliplilerin saat 12.00'ye kadar teminatlarını yatırmaları gerekir. 

6 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 

4764 / 1-1 

Reyhanlı Teknik Ziraat Ortaokulu Müdürlüğünden : 

Cinsi Miktarı 

Kuru Gıda 
Sebze ve Meyve 
Ekmek 
Sığıreti 

24 Kalem 
28 Kalem 
27.500 Adet 
2.000 K g . 

T. Bedel 
Lira Kr . 

86.790,— 
15.775,— 
41.250,— 

100.000.— 

%7,5 
Lira K r . 

6.510,— 
1.183,— 
3.094 — 
7.500,— 

Gün Tarih ve İhale Yeri 
. . 

15/4/1977 Cuma Saat 10.00'da Okulda 
15/4/1977 Cuma Saat 11.00'de Okulda 
15/4/1977 Cuma Saat 13.30'da Okulda 
15/4/1977 Cuma Saat 15.00'de Okulda 

1 — Okulumuz iaşe ihtiyacı (53) kalem Yiyecek maddesinin ihalesi 2490 sayılı Kanun hülriimleri gereğince kapah zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 2-4-23-34. maddeleri gereğince gerekli belgeleri ile birlikte (15/4/1977) Cuma günü yukarı
da belirtilen gün ve saatte Okulumuzda bulunmaları ilân olunur. 

3 — İlân tarihinde talipli çıkmadığı takdirde ihale 25/4/1977 günü yukardaki saatlerde yapılacaktır. 4766 / 3-1 

I 
» 



Sayfa: 58 RESMÎ GAZETE 30 Mart 1977 — Sayı: 15894 

Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden: 

1 —• Bölgemizin 1977 işyılında yol onarımları için ihtiyaç duyulan 10 kişilik Mi
nibüsler aşağıda yazılı işyerleri ve miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale 
gün ve saati yazılı tarihlerde 2490/31. maddesine göre kapalı zarf usulü eksiltme sure
tiyle Bölge İhale Komisyonunca İş süresince çalıştırılmak üzere kiralanacaktır. 

2 — İhaleye iştirak etmek istiyenler kapalı zarflarında 1977 yılı vizeli ticaret 
odası helgesi veya esnaflık belgesi, geçici teminat. Minibüsler kendisine ait olduğuna 
dair noterlikten alınmış belge veya iş süresince çalıştırılacağına dair minibüs sahibin
den alınmış noterlik belgesini ibraz etmeleri şarttır. Kapalı zarflar ihale saatından bir 
saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında verilmiş olacaktır. 
İhale Kanununa göre tanzim edilmemiş kapalı zarflarla Komisyona geç gelen kapalı 
zarflar Komisyonca kabul edilmiyecektir. 

3 — İhale dosyaları hergün mesai saatlerinde Malzeme Servisinde görülebilir. 
İsteyenlere paralı parasız ihale evrakı gönderUmiyecektir. Duyurulur. 

4 — İhalesi yapılacak iş in: 

M . Bedeli G. Tem. İ H A L E 
l i r a K r . Lira K r . Tarihi Günü Saati Cinsi ve miktarı 

• Ayrım - Baskil - Muşar yol. 
şant. için bir adet minibüs ki
ralanması 
81. Şube Şefliği yol onarım
ları için bir adet minibüs ki
ralanması 

• 84. ŞıJbe Şefliği yol onarım
ları için bir adet minibüs ki
ralanması 

• Ayrım - Narince - Gerger - Ta-
raksu yol onarım için bir 
adet minibüs kiralanması 

• Bölge Hd. dahilinde yol ba
kım Etüd Ekibi için i k i adet 
minibüs kiralanması 

1150.000,— 8.7B0,— 18/4/1977 Pazartesi IU.00 de 

150.000,— 8.750,— 18/4/197? Pazartesi 15.30 da 

•150.000,— 8.750,— 19/4/1977 Salı 1U.00 de 

11150.000,— 8.750,— 10/4/1977 Salı 1550 da 

300.000,— 1İ5.750,— 20/4/1977 Çarşamba 11.00 de 

4219/44 

Muş Cumhuriyet Savcılığından: 

Miktarı M . Bedeli G. Tem. 
Cinsi Ki lo Adet Lira Lira İlân tarihi 

600 Gr. 80 Randımanlı 
Tektip ekmek 132000 380.160 38.160 14/4/1977 
Koyun E t i 6600 234.000 23¿100 14/4/1977 
15 Kalem Gıda 13 Kalem Gıda 
Maddesi Maddesi 1S0.62S 15.962 14/4/1977 

1 — Muş kapalı cezaevinin '1977 malî yılına ait yukarıda üç madde halinde göz 
terilen ihtiyaç maddeleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Her maddenin ihalesi ayrı ayn yapılacaktır. 
3 — Her üç maddeye ait ihale tarihi 14/4/1977 Perşembe günüdür verilen tek

lif zarfları aynı gün saat 16.00 da Cumhuriyet Savcılığı odasında satın alma komisyo
nunca alınacaktır. 

4 — İstekliler Shale şartnamelerini her gün mesai saatleri dahilinde cezaevi 
Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — İsteklilerin Kanunun aradığı belgelerle müracaat etmeleri postada vuku 
bulacak gecikmelerin nazara alınmıyaoağı ilân olunur. 4370 / 4 4 



Salihli Deviet Hastanesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 

Sıra 
No. İhale maddesinin cinsi 

ihale 
maddesinin 
Miktarı 

İhale Muvakkat 
Teminatı 
Lira K r . 

Muh. Bedeli 
Lira K r . 

| 

İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati İhale Sekli 

1 — Ekmek 1 Kalem 3.000 — 40.000,— 11/4/1977 09.30 Kapalı zarf usulü 
2 — Koyun eti 1 5.612,— 77.500,— » 10.00 » » » 
3 — Sığır eti 1 » 5.612,— 77.500,— » 10.30 » » » 
4 _ Tıbbî malzeme 9 » 7.988,— 106.512,— » 11.00 » 
5 — Temizlik malzemesi 9 2.032 — 27.100,— » 11.30 X » » 
6 — Kömür 1 İt 2.643,— 35.250,— » 14.00 » » » 
7 — Sebze ve meyva 38 > 4.101,— 54.687,— » 14.30 » » » 
8 — Bütangaz 1 » 2,520,— 33.600,— » 15.00 » » » 
9 — Oksijen gazı (büyük) a 375,— 5.000,— » 15.30 Açık eksiltme 

10 — Oksijen gazı (küçük) 1 844,— 11.250,— 16.00 » 

1 — Salihli Devlet Hastanesinin 1977 malî yılı ihtiyaçlarından 
leri, muvakkat teminatı, ihale tarih ve saati, ihale sekli belirtilen 
ailtrne usulüyle eksiltmeleri Devlet Hastanesi Baştabiplik odasında 

2 — İhale evraklarına ait dosyalan mesai saatleri dahilinde 

3 — İhaleye iştirak edecekler 1977 yılı ticaret odasına dair 
iştirak edecek taliplilerin ihale saatinden evvel teklif mektuplarını 
kümlerinde belirtilen şekUde ihale saatinden 1 saat önce Korniş 
edecekler, bu madde hükümlerine göre muamelelerini hazarlıyarak 

4 — Postada vaki gecikmeler nazan itibare alınmaz. 

bulunan yukarıda cins ve evsafı ile miktar ve muhammen bedel-
10 kalem halindeki ihtiyaç malzemelerinin kapalı zarf ve açık ek-
toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Hastane Baştabipliğinde görülebilinir veya temin edilir. 
belgelerini ihaleden önce ibraz etmeleri, kapalı zarf eksiltmesine 
diğer evraklan ile birlikte 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi bil

yon Başkanlığına vermeleri, 41, maddeye göre açık eksiltmeye İştirak 
Komisyon Başkanına ibraz etmeleri gerekir. 

4373/44 
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Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı 
Genel Müdürlüğünden: 

1 — Limanlar İnşaatı İzmir Bölge Müdürlüğü hudutları içinde Altınoluk Ba
lıkçı Barınağı inşaatı işi 527, 6237 ve 7305 sayılı kanunlar gereğince kapalı zarf içinde 
birim fiyatlar üzerinden eksiltme suretiyle, pazarlıkla ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İşin tahmini keşif bedeli 6.000.000 — TL. dır. 
3 — Eksiltme 21/4/1977 Perşembe günü saat 15.00 de Demiryollar, Limanlar 

ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe-
ANKARA adresinde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte (Müş. Tek. 
Hiz. D. Bşk. lığında) görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A — Bayındırlık Bakanlığı namına 193.750,— TL. lık geçici teminatlarım, 
B — 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde 

belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan); 
c. 1 - Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren mali durum bildirisi ve bunu 

belirten banka referansını, 
c. 2 - Teknik personel bildirisini, 
c. 3 - Yapı araçları bildirisini, 
c. 4 - Dilekçenin veriliş tarihinde (iş bitirme belgeleri ile beyan edilen) bi

tirmiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri durumları ile açıklayan taahhüt bildirisini. 
c. 5 - Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en az tah

mini keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini, 
İbraz etmelerini ve yukarıda c. 1 - 1. 5. maddelerinde zikredilen belgelerin 

tetkik neticesinde Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Mü
dürlüğü eksiltmeye girme belge komisyonundan alacakları eksiltmeye girme bel
gesini, 

Aşağıda 8. maddede verileceği bildirilen eksiltme dosyasının her sahifesini 
imzalayarak, 

Teklif mektupları ile birlikte kapalı zarfa koymaları lazımdır. 
6 — Eksiltmeye girme" belgesi alınması için son müracaat tarihi 7/4/1977 

Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 
7 — İştirak belgesi benzer bir işi yapıp bitiren ve mali imkânları ile tec

rübeleri bakımından Bakanlıkça yeterli görülen firmalara verilecektir. 
8 — İhaleye iştiraki yeterli görülen firmaların eksiltmeye girme belgesi ile 

bu işe ait ücretsiz verilecek eksiltme dosyası «Demiryollar, Limanlar ve Hava Mey
danları İnşaatı Genel Müdürlüğü (Müşterek Teknik Hizmetler Daire Başkanlığından) 
Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe-ANKARA» adresinden 12/4/1977 Salı günü 
saat 10.00 dan itibaren müracaat üzerine verilecektir. 

9 — İstekliler teklif mektuplarını 21/4/1977 Perşembe günü saat 14.00 e kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

10 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 4620 /4-2 

• — — 

T.K . l . Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — T .K . l . Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi ihtiyacı olan 25 - 40 Tonluk Lâstik 
Tekerlekli bir adet Vinç satınalınması ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işle ilgili Teknik Şartname T .K . l . Orta Anadolu Linyitleri İşletme
sinden (Çayırhan-Nalhhan) temin edilecektir. 

3 — İhale tarihi 7/4/1977 günü olup, bu tarihten sonra ve saat 15.00 den sonra 
gelecek olan teklif mektupları kabul edilmiyeceği gibi postada vaki gecikmelerde 
nazarı itibare alınmayacaktır. 

4 — İşletmemiz 2490 sayılı Kanununa tabi değildir. 4615 / 3-2 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Akçakoca-Melenağa I. B l . Hd. yoüu K m . 0+ 000-i,17 +000 ile Bolu Mu
durnu yolu K m . 404-000-50+000 arasına çekilecek alttemel ve temel malzemesi ihzar 
ve nakli işi 5539 sayılı kanunun 26. maddesine göre taşeronlardan ayrı ayn teklif 
almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Teklifler 6/4/1977 Çarşamba günü saat 11.00 ve 15.00 de 4. Bölge Müdür
lüğü Bakım Servisi odasında Komisyon Başkanlığınca açılacaktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da 4. Bölge Müdürlüğü Bakım 
Şefliğinde tetkik edilebilir. 

4 — İsteklilerden: 
a) (C) grubundan en az bu işin birinci keşif bedeli miktarında müteahhitlik 

karnesi veya keşif bedeli kadar benzeri tek bir iş yaptığına dair tasdikli iş bitirme 
belgesi, 

b) Ticaret ve Sanayi Odası vesikası (1977 yılı tasdikli), 
c) Aşağıda gösterilen kesin teminat miktarını Bölge veznesine yatırdıkla

rına dair tasdikli makbuzu. Özel ve Fenni Şartnamesinin 30. maddesinde belirtilen 
şekilde teklif ve taahhüt mektubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine 
kadar makbuz mukabilinde Emanet înşaat Komisyon Başkanlığına vermeleri lâ
zımdır. İlân olunur. 

Yatırılacak 
I. Keşif bedeli kesin teminat teklif verme 

Yapılacak İş Li ra Li ra tarih ve saati 

I) Akçakoca-Melenağzı I. B l . Hd. 
yolu K m . 0+ 000-17 + 000 arasına 
alttemel ve temel mal. ihzar ve nakli 

II) Bolu-Mudurnu yolu 
K m . 40+000-50+000 arasına alt
temel ve temel mal. ihzar ve nakli 

1.190.850,— 35.000,— 6/4/1977 
Saat 11.00 de 

578.018,— 19.000,— 6/4/1977 
Saat 15.00 de 

4607 /M 
• - — — 

Ankara Telefon Başmüdürlüğünden: 

il — Ümtemdz ihtiyacı olan 11 adet plaket yazma makinası satmalınacaktır. 
2 — İbateye ait şartname Ünitemiz Malzeme Müdürlüğünden temin edilir. 
3 — İhale 28/4/Iİ977 günü saat 16.00 de yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser

besttir. 4608 / 2-2 

Ankara PTT Bölge Başmüdürlüğünden : 

II) Bolu PTT ve Santral binalarının 107 penceresine tül, keten, kornej perdenin 
kapalı teklif alma usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2) Şartname her gün iş saatlerinde malzeme Müdürlüğünden bedeli karşılığında 
temin edilebilir. 

3) İsteklilerin Hö/4/1977 Cuma günü saat 16.00 şe kadar usulüne göre tanzim 
edilmiş kapalı teklif mektuplarım Ulus'taki Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğüne 
tevdi etmeleri ilân olunur. 

4) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest
tir. 4609 / 2-2 
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Simav Merkez Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz Encümeninin 17/3/1977 tarih 288 sayılı karan gereğince küçük 
sanayi sitesinde ik i blok inşa ettirilecektir. 2490 sayıü kanunun 31. maddesi gere 
ğince yapılacak bloklar tüm malzemeli anahtar teslimidir. 

1 — Bloklann keşif bedelleri 7. blok 962.019,66 lira, 7/A blok keşif bedeii 
887.192,79 lira olup tamamı (1.849.212,45) liradır Geçici teminat (69.225,00) liradır. 

2 — İşin kapalı zarf ihalesi 14/4/1977 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 
14.30 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu işlere ait şartname keşif ve planlar Belediye Fen Dairesinde mesai 
saatleri içerisinde görülebilir. 

4 — Yapılacak bloklar ayn ayrı ihale edilebileceği gibi iki blok birden bir 
kişiye ihale edilebilecektir. 

5 — Taliplerin kanuni ikametgâh sahibi olması, bu kabil işler yaptığını bil
dirir belgesi bulunması, herhangi bir yaptığı işten ceza almamış İhtan bulunmayan 
müteahhit olması şarttır. 

4 — İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ihaleden bir saat öncesi 
Encümen Kalemine vermeleri şart olduğundan, postada vaki gecikmelerin nazara 
alınmıyacağı ' ilân olunur. 4369/1 /4-4 

Belediye Encümeninin 17/3/1977 tarih 289, 290 ve 291 sayılı kararları gereğin
ce İlçemiz Cadde ve Sokaklarına kanalizasyon parke, döşeme malzemeli işleri adi 
döşeme malzemesi idareden 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince yaptırıla
caktır. 

1 — Kanalizasyonun keşif bedel: 87.772,84 lira olup geçici teminatı 5.639,00 
liradır. 

2 — Tüm malzemeli parke döşemenin keşif bedeli 349.743,90 lira olup geçici 
teminatı 17.740,00 liradır. 

3 — Malzemesi idareden adi döşeme keşif bedeli 155.427,90 lira olup geçici 
teminatı 9.022,00 liradır. 

4 — Bu işlerin kapalı zarf j a l e s i 14/4/1977 tarihine raslıyan Perşembe gü
nü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

5 — Bu işlere ait şartname V Î keşifler Belediye Fen İşlerinde mesai saatleri 
içerisinde her gün görülebilir. 

6 — Taliplilerin kanuni ikametgâh sahibi olması, bu kabil işleri yaptığıi" 
bildiren belgenin bulunması, herhangi bir yaptığı işten ihtar almamış müteahhit 
olması şarttır. 

7 — İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ihaleden bir saat öncesi 
Encümen Kalemine vermesi şar t olduğundan, postada vaki gecikmelerin nazara 
alınmıyacağt ilân olunur. 4369/2/4-4 • 

Manisa Kırkağaç - Bakır Belediyesinden : 

Belediyemizce kasaba içinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılan (1977 
yılı birim fiyatlanna göre hazırlanmış) 2.999.950, TL. keşif tutarlı çarşı inşaatının 
ihalesi 13/4/1977 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediyede toplanacak Komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 103.750,— TL. sidir. İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için 
geçici teminatlannı yat ırmalan dosyada istenilen belgeleri ibraz etmeleri ve 3 
gün evvel yeterlik belgesi almalan şarttır taliplilerin hazırlıyacaklan teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâ
zımdır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz dosya mesai saatlerinde Belediyede 
görülebilir duyurulur. 4368 /4-4 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Ankara 1. Bölge Hududu yolu Km. 70+ 000—73 + 860 arasında 8.197.383,42 
TL. keşif bedelli toprak kazısı ve nakli işi 5539 sayılı kanunun 26. maddesine gö
re taşeronlardan teklif almak usulü ile yaptırılacaktır. 

2 — Teklifler 6 Nisan 1977 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.00 de 
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisi odasında açılacaktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayolları 4. Bölge Müdür
lüğü Yapım Şefliğinde tetkik edilebilir. 

4 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin : 
a) Son müracaat tarihi olan 4/4/1977 günü mesai saati sonuna kadar bir di

lekçe ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, aşağıda yazılı belge
lerin eksiksiz olarak eklemesi lâzımdır. (Müracaatlarda genel evrak kaydı tarihi 
esas alınır.) 

b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) Grubundan 
ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, 

c) Teklif verecek firmanın bu işe ayırabileceği, işe uygun yeterli makine ve 
teçhizat listesi ile bunların 1976 yılına ait noterden tasdikli demirbaş, amortisman 
kayıtlan ve 1977 yılı için ana inşaat makinelerine sahip olduklannı belirten fatu-
ralann asıllan veya noterden tasdikli suretleri. (Proforma faturalan kabul edil
mez.) Fatura hangi firmadan alınmışsa o şahıs veya firmanın 1976 yılına ait No
terden tasdikli demirbaş amortisman kayıtları, (Bildirilen makinalann yaşlan 6'dan 
\azla olamaz. Bu iş için gerekli görülen asgari miktardaki makinalann cins ye ka
pasiteleri Bölgemizdeki dosyasında görülebilir.) 

d) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, 
e) Teklife esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış ve bu işe yetecek miktarı 

belirleyen banka referans mektubu (yetkili imza ve banka mühürü ile tasdikli.) 
f) Firmanın halen taahhüdünde bulunup da bitirilmemiş durumdaki- bütün 

işleri ve 1971-1976 yıllan arasında yapıp bitirdiği bu önemde ve buna benzer taah
hütlerini bildirir belgeleri, 

g) Taşeronun bu işte çalıştıracağı teknik personel bildirisi, 
h) Karayollan 4. Bölge Müdürlüğünden alınmış işyeri görme belgesi, 
5 — Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin : 
a) 170.000,— TL. lık kesin teminatın, 
b) 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Yeterlik belgesini, 
d) Vekaleten eksiltmeye gireceklerin vekâletnamelerini, 
e) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde şirketin imza sirküleri veya vekâlet

namesini, şirketin, birinci ilânımızdan sonra alınmış faaliyet belgesini teklif mek
tubu ile birlikte özel Şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taah
hüt mektubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet İnşaat 
Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

6 — Noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler kabul edilmez. 
Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 4504 / 2-2 • 
Dört divan Belediye Başkanlığından: 

[ 

Belediyemize ait bir adet 6 S 110 60 Ps 48 KvA lOOOd/d hava tazyiki ile çalışır 
elektrik jeneratörü 14/4/1977 Perşembe günü saat 14.00'de Belediye encümeni huzu
runda açık artırma suretiyle satılacaktır. 

Muhammen bedel 65.000,— TL. olup geçici teminatı 4.875,— TL. dır. Jeneratöre 
ait şartname Beleyidemizde görülebilir. 4770 / 4-1 
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Sayfa: 64 RESMÎ GAZETE 30 Mart 1977 — Sayı: 15694 

Türkiye ilemir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları 
Milessese Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamız Personel Sitesi Alt Yapı 3. Kısım İnşaatı işi; Bayındırlık 
Bakanlığı 1977 yılı birim fiyatları, İller Bankası 1976 yılı birim fiyatları ve İSDE-
MİR Özel Bir im Fiyatlarına göre kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihaleye çıka
rılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 115.433.546— TL. sidir. 
(Yüz onbeşmilyon dörtyüz otuz üçbin beşyüz kırkaltı lira) 

3 — Bu işe ait geçici teminat 3.473.000— TL. (Üç milyon dörtyüz yetmiş üç 
bin lira) dır. 

4 — İhaleye iştirak edecekler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 

5 — İhale dosyası 5/4/1977 Salı gününden itibaren Milessesemiz Yapım Grup 
Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebileceği gibi 
projeler de incelenebilir. 

6 — İhaleye iştirak edeceklerin en geç 15/4/1977 Cuma günü saat 17.00 ye 
kadar aşağıda yazılı belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile yeterlik belgesi almak 
için Milessesemiz Yapım Grup Başkanlığına müracaatları şarttır. 

a) Yapı araçları bildirisi 
b) Teknik personel bildirisi 
c) Halen taahhüdünde olan işlerin bildirisiyle son 5 yılda yapmış olduğu 

işlerin bildirisi ve bunların iş bitirme belgeleri 
d) Banka referans mektupları ile belirlenmiş sermaye ve kredi imkânlarını 

gösterir malî durum bildirisi 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları ve süresi dolmamış asgari 

seksen milyon değerinde (A) grubu veya jüz milyon değerinde (B) grubu müte
ahhitlik karnesi, 

f) 1977 yılında vize edilmiş Ticaret Odası vesikası 
g) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde: 
A) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî bir makamdan ortaklık siciline kayıtlı 
ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu ihalenin ilân gününden sonra alınmış 
bir belge, 

B) Ortaklığın srküleri ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin 
bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir onaylı vekâletname. 

7 — 6 ncı maddede belirtilen d, e, f ve g fıkralarında istenen belgelerin asıl
ları konacaktır. Noter tasdikli olmayan suret ve fotokopi kabul edilmez. 

8 — Yeterlik belgeleri 19/4/1977 Salı günü verilecektir. Bu tarihten sonra iha
le dosyası Milessesemiz Yapım Grup Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğünden 1.000,— 
TL. bedel mukabilinde satın alınabilir. 

9 — İhale, Milessesemiz Yapım Grup Başkanlığı Odasında 26/4/1977 Salı günü 
saat 15.30 da yapılacaktır. Teklif zarfları aynı gün saat 14.30'a kadar makbuz karşı
lığında Yapım Grup Başkanlığı Muhabert Servisine verilmiş olcaktır. 

Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
10 — Milessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, yeterlik belgesi verip 

vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği müteahhide yapmakta ser
best olduğu gibi yeterlik belgesi vermeme nedenini bildirmekle de zorunlu değildir. 

Keyfiyet ilân olunur 4230 / 3-2 
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Yasama Bölümü                                                                                                           Sayfa 

 

Kanunlar 

 

2086  Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma  
          Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun                                                1 
 
2087  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 16/7/1965 Tarihli ve 693 Sayılı Kanunla  
          Değişik Geçici 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Maddeye Bir Fıkra Eklenmesine  
          Dair Kanun                                                                                                                                     1 
 
TBMM  Kararları     

 
486  9/38, 9,/57, 9/59, ve 9/60 Esas Numaralı Dosyaları İncelemekle Görevli T.B.M.M.  
        Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının Görev Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar                    2 
 
487  9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50, 9/51, 9/52, 9/54,  
        9/55, 9/56, 9/58, 9/61, 9/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 9/68, 9/69, 9/70, 9/71, 9/72,  
        9/73 ve 9/74 Esas Numaralı Dosyaları İncelemekle Görevli T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık 
        Komisyonlarının Görev Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar                                                     2 
 
Yürütme ve  İdare Bölümü 
  
Yönetmelik             
 
Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi Yönetmeliği'nin Geçici 13 üncü Maddesinin (f)  
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik                                                                                     3 
 
Müşterek Kararnameler 
 
Ticaret ile İmar ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararları                                                                3 
 
Yargı Bölümü 

 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları 

 
Askeri Yüksek İdaresi Mahkemesince E:1974/3 K:1977/3 Nolu Kararı                                                5 
 
Askeri Yüksek İdaresi Mahkemesince E:1976/1 K:1977/1 Nolu Kararı                                                7 
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