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YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUNLAR 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26/4/1961 

Tarih ve 298 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun 

Kanun No : 2181 Kabul Tarihi : 20/2/1979 

M A D D E 1. — 26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna aşağıda yazılı bir geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde. — 26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 24/3/1973 tarih ve 
1700 sayılı Kanunla değişik; 35 ve müteakip maddelerine göre bütün Türkiye'de 1979 
yılının Mart ve Nisan ayları içinde yapılması gereken seçmen kütüklerinin denetimi 
bir ay ertelenmiştir. Bu denetim işlemi 1979 yılına münhasır olmak üzere sadece Cum
huriyet Senatosu üçte bir yenileme seçimlerinin yapılacağı (C) Grubu illeri İle boşa
lan Cumhuriyet Senatosu üyelikleri ve milletvekillikleri İçin ara seçimi yapılacak i l 
lerde yapılır. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

26/2/1979 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun 

Kanun No : 2182 Kabul Tarihi : 20/2/1979 

M A D D E 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici mad
deler eklenmiştir. 
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E K GEÇİCİ M A D D E 1. — Bu Kanun ve Ek Geçici Maddelerine göre aylık al
makta olan personelin bu Kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir defaya 
mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın 
bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulundukları kademede geçen 
süre, üst derecedeki kademede geçmiş sayılır. 

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler 
kapsamına giren personelin, emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine ek
lenir. 

Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre kazanılmış hak aylığının üstünde 
bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış hak aylığı ile 
emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır. 

E K GEÇİCİ M A D D E 2. — Kanunun yürürlük tarihinde askerlik görevini yap
makta olanlar bu Kanun hükmünden faydalandırılır. 

E K GEÇİCİ M A D D E 3. — Bu Kanun hükümleri, birinci madde kapsamına giren
lerden yürürlük tarihinden önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü 
aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımım takip eden ay başından itibaren yürürlüğe 
girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

26/2/1979 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 43 üncü Maddesinin (a) ve (b) 
Bentlerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 

Kanun No : 2183 Kabul Tarihi : 20/2/1979 

M A D D E 1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 Sayılı Yasa İle deği
şik 43 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 43. — a) 36 ncı maddede yazılı Genel İdare Hizmetleri ve Mi l l i İstih
barat hizmetleri sınıflarının ve Emniyet hizmetleri sınıfından Emniyet Müdürü rütbe
sini ibraz edenlerin 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerine dahil bazı görevler İçin ilgili memuri
yetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem gözönünde bulundurul
mak suretiyle derecelerde işgal edilen kademelerin gösterge rakamlarına 50, 100, 150 
veya 200 rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerinden 
ödeme yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin yukarıda belirtilen ek göstergeler, hangilerinin 300, 400 
veya 500 ek göstergeler üzerinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve Bakanlıklar Müsteşarları. 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterine bulundukları derece ve kademelerin gösterge ra
kamlarına 600 rakamı eklenerek bulunacak gösterge rakamları üzerinden ödeme ya
pılır. 

Gösterge rakamlarına ek gösterge rakamları eklenmek suretiyle yapılacak öde
meler, memurlar İçin terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 

b) 36 ncı maddede yazılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfında, 9 ve 8 ine 
derecelerin kademelerinden maaş alanlara o kademelerin gösterge rakamlarına 150, 7 
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ve 6 ncı derecelerin kademelerinden maaş alanlara o kademelerin gösterge rakamla
rına 200, 5, ve 4 üncü derecelerin kademelerinden maaş alanlara o kademelerin gösterge 
rakamlarına 300, 3 ve 2 nci derecelerin kademelerinden maaş alanlara o kademelerin 
gösterge rakamlarına 400, birinci derecenin kademelerinden maaş alanlara o kademe
lerin gösterge rakamlarına 500, müsteşarın ve valilerin işgal ettiği derece ve kademe 
gösterge rakamına 600 rakamının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamı üze
rinden ödeme yapılır. 

M A D D E 2. — 29/6/1978 gün ve 2162 sayılı Yasa uygulamaları, bu kanunla ge
tirilen değişiklikler kapsamı dışında kalmak üzere 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü 
maddesinin (a) bendinin birinci fıkrasında yazılı en yüksek gösterge rakamı esas alı
narak yürütülür. 

M A D D E 3. — Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 

M A D D E 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

26/2/1979 

1475 Sayılı İş Kanununa Bir E k Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun 

Kanun No : 2184 Kabul Tarihi : 22/2/1079 

M A D D E l . — 1475 sayılı İş Kanununa aşağıdaki ek ve geçici maddeler eklen
miştir. 

Ek Madde — Bu Kanunun 5 inci maddesinin (e) fıkrasında sözü geçen kalori
ferli konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden konut ka
pıcılarının işvereni konutun maliki veya ortaklarıdır. 

Konut yöneticisi işveren vekili olup, mali sorumluluklar işverene ait olmak 
üzere, yargı uyuşmazlıklarında ve bu Kanunun uygulanması bakımından işverenin tem-
sücisidir. 

Kapıcı konutları için kira istenemez. 

Kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile günlük çalışma sürelerinin, hafta 
tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları 
İle ilgili hususların düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar bu Kanunda 
tanınan haklar saklı tutularak Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte belirtilir. 

Geçici Madde — Ek maddede belirlenen tüzük, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç altı ay içinde düzenlenir. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

26/2/1979 
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Cumhuriyet Senatosu Kararı 
1 Mayıs 1977 Tarihinde İstanbul - Taksim Cumhuriyet Alanında 

Meydana Gelen Olaylar Hakkında Bir Senato Araştırması Komisyonu 
Kurulmasına Dair 

Karar N o : 191 

1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul-Taksim Cumhuriyet Alanında meydana gelen 
olaylar hakkında inceleme yapmak üzere Anayasa'nın 88 inci ve içtüzüğün 133 üncü 
maddeleri uyarınca bir Senato Araştırması Komisyonu kurulmasına, bu Komisyonun 
11 üyeden oluşmasına ve görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere ik i 
ay olmasına, gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine Genel Kurul'un 
22/2/1979 tarihli 43 üncü Birleşiminde karar verilmiştir. 

22/2/1979 
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YÜRÜTME V E ÎDARE BÖLÜMÜ 

Atama Kararları 
Mill i Eğitim Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 2201(5 
1 — Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Da

lında açık bulunan l inç i derece kadrolu Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tarafından 
seçilen ve seçimi üniversite Senatosunca kabul edilen, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji 
Bilim Dalı Doçenti Dr. Hakkı Atun'un, 1750 sayılı Üniversiteler Yasasının 24 üncü 
maddesine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak naklen atanması uygun görül
müştür. 

2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
22/2/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
B. ECEVİT N. UĞUR 

Karar Sayısı: 22046 
1 — Hacetepe üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Da

lında açık bulunan 1. derece kadrolu Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tarafından seçilen 
ve seçimi üniversite Senatosunca kabul edilen, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı 
Doçenti Dr. Muzaffer Baykal'ın, 1750 Sayılı Üniversiteler Yasasının 24 üncü madde
sine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
22/2/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
B. ECEVİT N. UĞUR 

Karar Sayısı: 22047 
1 — Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Anesteziyolojl ve Reanl-

masyon Bilim Dalında açık bulunan 1 inci derece kadrolu Profesörlüğe, Fakülte Ku
rulu tarafından seçilen ve seçimi üniversite Senatosunca kabul edilen, Tıp Fakültesi 
Anesteziyolojl ve Reanimasyon Bil im Dalı Doçenti Dr. Kemal Erdem'in, 1750 sayılı 
Üniversiteler Yasasının 24 üncü maddesine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak 
naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
22/2/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
B. ECEVİT N. UĞUR 

Karar Sayısı: 22048 
1 — Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Patoloji Bilim Dalında 

açık bulunan 1 inci derece kadrolu Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : t 



Sayfa - 6 RESMİ G A Z E T E 28 Şubat 1979 — Sayı : 16564 

seçimi üniversite Senatosunca kabul edilen, Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı Doçenti 
Dr, Bedri Uzunalimoğlu'nun, 1750 sayılı üniversiteler Yasasının 24 üncü maddesine 
göre alabileceği aylıkla Profesör olarak naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
22/2/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
B. ECEVİT N. UĞUR 

• • 
Yönetmelikler 

Ticaret Bakanlığından: 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ile 
«Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği» Memurlarının Kazanç Getirici Uğraşılarda Bulanma Yasağına 

ilişkin Yönetmelik 
Madde 1 — Bu Yönetmelik, 5590 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin 3/13070 

sayılı Tüzüğün 10/5/1978 tarih ve 7/15718 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiş
tirilen Tüzüğün 103/c maddesi hükmü uyarınca Ticaret Bakanlığınca hazırlanmıştır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları, Ticaret Borsaları ile «Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği» nde çalışan memurların kazanç getirici 
uğraşılarda bulunma yasağını kapsar. 

Madde 3 — Yapılması yasaklanan kazanç getirici uğraşılar aşağıda gösteril
miştir .-

Memurlar, Yasalara göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek uğraşı
larda bulunamaz, ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alamaz, ticarî mümessil veya 
ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite 
ortak olamazlar. (Görevli oldukları kuruluşun iştiraklerinde, kuruluşlarını temsllen 
alacakları görevler ile gençlik ve spor hizmetlerinde verilecek görevler hariç) 

Memurların üyesi bulundukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile 
Kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri gö
revleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. 

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan uğraşılarda bu
lunan memurlar, bu durumu 15 gün içinde mensubu oldukları oda, borsa ve birlik 
Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. 

Madde 4 — Bu Yönetmelik 1/3/1979 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

o 
Adana 1. T. I. Akademisinden: 

Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulları İle Kimya Mühendisliği 
Yüksek Okulları Yönetim ve Öğretim Yönetmeliğinin Değiştirilmesi 

Hakkında Yönetmelik 
Madde 1 — 1472 sayılı Kanuna göre açılmış Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 

Okulları ile Kimya Mühendisliği Yüksek Okulları Yönetim ve Öğretim Yönetmeli
ğinin 16. ve 26. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 16 — Yüksek Okulun bölümlerinde Lisans öğretimi; Dersler, proje
ler, uygulama, labaratuvar, atölye, seminer ve diploma çalışmalarından oluşur. 

Öğretim her bölüme ait öğretim planlarına göre yapılır. Her bölüme ait öğ 
retim planlan Akademi Senatosu tarafından onaylanır ve uygulamaya konulur. 

Akademi Senatosu öğretim planlarını ders yılı yada her ders yılını i k i dönem 
halinde düzenleyebilir. 

Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere ik i gruptur. Zorunlu dersler öğren
cinin almak zorunda olduğu, seçmeli dersler öğrencinin belli ders grupları içinden 
seçerek almak zorunda bulunduğu derslerdir. Yabancı uyruklu öğrencilerin «Türk 
Devrim Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi» dersini izlemeleri ve sınavına gir
meleri zorunlu değildir. 

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yüksek okulun ilgili bölümlerine kabul ve 
kayıt olunan öğrenciler I. sınıf programında yer alan derslere devam etmeye ve 
22. madde hükümlerini yerine getirmek koşulu ile ders yılı yada dönem sonlarında 
sınavlara girmeye hak kazanırlar. 

Birinci sınıf programında yer alan derslere devam eden ve sınava girme hak
kını elde eden öğrenciler sınavlardaki başarı durumlanna bakılmaksızın, bir son
raki yılda ikinci sınıf programında yer alan derslere devam etmeye ve 22. madde 
hükümlerini yerine getirmek koşulu ile ders yılı yada dönem sonlarında sınavlara 
girmeye hak kazanırlar. 

ikinci sınıf programında yer alan derslere devam eden ve sınava girme hak
kını elde eden öğrenciler, birinci ve ikinci sınıf derslerinin sınavlarındaki başarı 
durumlarına bakılmaksızın, bir sonraki yılda üçüncü sınıf programında yer alan 
derslere devam etmeye ve 22. madde hükümlerini yerine getirmek .koşulu ile ders 
yılı yada dönem sonlarında sınava girmeye hak kazanırlar. 

Üçüncü sınıf programında yer alan derslere devam eden ve sınava girme hak
kını elde eden öğrenciler, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf derslerinin sınavlarındaki 
basan durumlarına bakılmaksızın, bir sonraki yılda dördüncü sınıf programında 
yer alan derslere devam etmeye ve 22. madde hükümlerini yerine getirmek koşulu 
ile ders yılı yada dönem sonlarında sınava girmeye hak kazanırlar. 

Gece öğretimi yapılması halinde dördüncü sınıf programında yer alan derslere 
devam eden ve sınava girme hakkını elde eden öğrenciler; Birinci, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü sınıf derslerinin sınavlarındaki basan durumlarına bakılmaksızın, bir 
sonraki yılda beşinci sınıf programında yer alan derslere devam etmeye ve 22 
madde hükümlerini yerine getirmek koşulu ile ders yılı yada dönem sonlarında 
sınava girmeye hak kazanırlar. 

Ancak, üst sınıftaki bir derse devam edebilmek ve sınavına girmek için alt 
sınıf prosramlarında yer alan bazı derslerin sınavında başarılı olmak önkoşul ola
rak konulmuş ise, bu önkoşullu derslerin sınavında basarılı olmak zorunludur. 

Hangi derslerin önkoşullu olduğu her yılki öğretim planlarında belirlenir. 
MADDE 26 — B i r dersin sınavına. 22. madde hükümleri verine getirilmek ve 

30. maddeye göre okuldan ilişiği kesilmemiş olmak koşulu ile, en çok altı defa 
girilebilir. 

Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça girilmeyen sınav 
hakkı kullanılmış ve başarısız sayılır. 

Yönetmelisin yürürlüge girdiği tarihe kadar girilmek suretivle kullanılmış, 
ancak başarısız olunmuş sınav sayısı bu altı sınav sayısından indirilir. 

Ancak, yazılı olarak başvurmak koşulu ile girilmeyen sınav haklarının saklı 
tutulmasını isteyen öğrenciler her dersin sınavına ençok bes defa girebilirler. Bu 
durumda olan öğrencilere bütün öğrenimleri süresince bir defadan fazla yararla
nılmamak koşulu ile yalnız bir ders için sınav hakkı daha verilir. 

Başarılan dersin sınavına yeniden girilmez. 

Yürütme ve İdare Bölümü Savfa 



Sayla: 8 RESMİ G A Z E T E 28 Şubat 1979 — Sayı : 16564 

Madde 2 — Bu hükümler, 1978-1979 öğretim yılı ile daha önceki yıllarda kayıt
larını yaptırmış öğrencilere uygulanır. 

Madde 3 — Bu değişiklik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu Yönetmeliği Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Baş

t a n ı uygular. 

Gümüşhane Valiliğinden : 

Gümüşhane özel İdare Müdürlüğü Memur Sicil Yönetmeliği 
Madde 1 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112. ve 121. maddeleri 

uyarınca sicil raporu vermeye yetkili amirler aşağıda gösterilmiştir. 

Memurlar I. Tezkiye Amiri II. Tezkiye Amiri III. Tezkiye Amiri 

Müdür 

Müdür Muavini 

Vali veya özel 
idareye bakan Yrd. 
Müdür 

Kontrolör ve Avukat Müdür 
Diğer Memurlar 
Hizmetliler 
İlce özel idare Me. 
ilçedeki diğer 
Memurlar 
ilçedeki Hizmet. 
Merkez ilçe Yerel 
Yönetim Büro Me. 

Müdür 
Müdür 

ilçe özel İdare Me. 
ilçe özel idare Me. 

Müdür 

Müsteşar Bakan 

Vali veya özel 
İdareye bakan Yrd. 

» » » 

Kaymakam Vali 

Kaymakam 
Kaymakam 

Kaymakam 

Madde 2 — Sicil i ş le r i : 
a) Sicil amirleri belli zamanlarda düzenliyecekleri sicil raporlarında memur

ların liyakat derecesini not esasına göre kıymetlendirerek tesbit ederler. 
b) Hakkında gizli tezkiye varakası düzenlenecek memurların tezkiyelerini 

dolduracak amirlerin maiyetlerinde en az 6 ay çalışmış olması şarttır. I. Sicil amirleri 
emrinde 6 aydan az bir süre çalışması memurların tezkiyeleri II. Sicil amirlerince 
tanzim olunur. Sicil amiri durumunda bulunan memurların, işe girişleri ve çalışma 
süreleri 6 ayı doldurmadıkça o amir hakkında gizli tezkiye varakası düzenlenmez. 

c) İlk sicil amirleri sicil raporu düzenliyeceği memurun hakkında tarih sı
rası ile bir memur sicil not defteri tutmakla mükelleftir. 

d ) İ l k sicil amiri memurun hizmetteki başarı derecesini veya başarısızlığını 
yapacağı denetlemeler sonunda sicil not defterine kaydeder. Sicil raporları dolduru
lurken bu kayıtlardan faydalanılır. 

e) Sicil amirleri maiyetlerindeki memurların sicil raporları ile birlikte bun
ların genel durumlan ve davranışları bakımından da olumlu veya olumsuz nitelikteki 
durumları hakkındaki mütalâalarım bildirirler. 

f) Birinci tezkiye amirleri gizli tezkiye varakalarını doldurduktan sonra bun
ları (Zata mahsus) işaretli kapalı zarf içinde ikinci tezkiye amirine verirler. Ve bir 
yazıya bağlıyarak gönderirler, ikinci tezkiye amirleri tezkiye edilecek şahıslar hak
kındaki kanaatlerini tezkiye varakaları üzerinde belirttikten sonra bunları (Zata 
mahsus) işretli kapalı bir zarf içinde ve bir yazıya bağlıyarak en geç her yılın Ocak 
ayı başında iade ederler. 

g) Tezkiye varakalarına eklenmesi lâzım gelen raporlar tabibler tarafından, 
tabib olmadığı yerlerde ise çevre sağlık ocakları tarafından tasdik edilir. 

h) Tezkiye amirleri tezkiye varakalarım kendi el yazılan ile doldurmaya 
mecburdur. 
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Madde 3 — Değerlendirme Kurulu : 
Memurların sicil ve özlük dosyalarını incelemek suretiyle sicil raporlarında ve

rilen notları da dikkate alarak ehliyetlerinin tespitine eass olmak üzere memurları; 
(1) Çok i y i 
(2) i y i 
(3) Orta 
(4) Yetersiz 
Olmak üzere 4 gruba ayırırlar. 
a) Memurların yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur 

ve eksiklikleri memurun uyarılması bakımından gizli bir yazı ile atamaya yetkili 
amir tarafından kendilerine bildirilir. 

İki yıl üst üste olumsuz sicil alan memurun görev yeri değiştirilerek başka 
sicil amiri yanında veya hizmet biriminde çalıştırılır. Burada da bir yıl olumsuz sicil 
alan aynı memurun durumu hakkında karar verilmek üzere özel idare Disiplin K u 
rulunun görüşü alınmak suretiyle Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. 

Madde 4 — Cezalar ve Disiplin Kurulu : 
A) özel idare Memurlarına sicil amirlerince uyarma ve kınama cezası doğ

rudan verilebilir. Atamaya yetkili amirler de; kısa ve uzun süreli durdurma ve ge
çici olarak görevden çıkarma cezalan verebilir. 

Ancak bu cezalar için II özel idare Disiplin Kurulunun görüşü alınır. Devlet 
Memurluğundan çıkarma cezası için Yüksek Disiplin Kurulu karan şarttır. 

B) II özel idare Disiplin Kurulu şunlardan teşekkül eder. 
a) Vali veya Vali Muavini Başkanlığında, 
b) II Hukuk işleri Müdürü, 
c) özel idare Müdürü, 
d) II Daimi Encümen üyelerinin kendi aralarından seçtiği bir üye. 
C) Yüksek Disiplin Kurulu : 
11 özel idareleri için Yüksek Disiplin Kurulu, Yerel Yönetim Bakanlığı Yüksek 

Disiplin Kuruludur. 
Madde 5 — Bu Yönetmeliği Vali yürütür. 

Gıda-Tar ım ve Hayvancılık Bakanlığından : 

1 — !734 sayılı Yem Kanunu uyarınca karma yem fiyatlan aşağıdaki gibi sap
tanmıştır. 

a) Tescile Tabi Kanatlı Kümes Hayvanı Yemleri : 
i - İnce Yemler : 

Tebliğ 

Etlik Civciv Yemi (A) 
(B) 
(A) 
(B) 
(A) 
(B) 

905 Krş./Kg. 
> » » 

Etlik Piliç Yemi 
775 > 
895 » 
775 » 
775 » 
660 » 
655 » 
590 » 
625 » 
615 » 
620 » 

» > > 
Yumurta Civciv Yemi 

» > » 
Piliç Büyütme Yemi 
Piliç Geliştirme Yemi 
Damızlık Tavuk Yemi 
Yumurta Yemi 
Kafes Tavuğu Yumurta Yemi 
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i l - Pelet Yemler : 
İnce yem fiyatlarına 25 Krg. ilâve edilerek, hesaplanır, 

b) Tescile Tabi Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yemleri: 
1 - ince Yemler : 

Kuzu - Buzağı Yemi 545 Krg. /Kg. 
Süt ve Besi (sığır - koyun) Yemleri 535 » 

11 - Pelet Yemler : 
ince yem fiyatlarına 20 Krg. ilâve edilerek hesaplanır. 

2 — Saptanan bu fiyatlar; karma yemlerin fabrikalarda kamyon üzeri amba
lajsız satış fiyatlarıdır. Yükleme, istifleme ve ambalajlama (torbalama) işlem giderleri 
bu fiyatlara dahildir, bu adlar altında ilâve ücret talep edilemez. 

3 — Bu fiyatlardaki karma yemlerin; temel besin maddeleri, vitaminler, antibi
yotikler, izelementler, boya maddeleri ve diğer katkı ma-delerini normal düzeyde içer
mesi yasa gereğidir. Katkı madde ilâvesi adı altında fiyatlarda artış yapılması yasak
tır. 

4 — Ambalajlı satışlarda, ambalaj malzemesinin fabrika alış fiyatına % 5 
(taşıma - fire) eklenerek bulunan gider miktarı alıcıya aittir. 

5 — Bayiler, fabrika satış fiyatları üzerine taşıma giderleri ve % 6 kâr ekli-
yerek hesaplanan fiyatlardan satış yapacaklardır. Bayi satış fiyatları Belediyelere 
Valiliklere ve Bakanlığımıza bildirilecektir. 

6 — Karma yem fiyatları, Valilikler, Belediyeler, Fiyat Kontrol Komiteleri ve 
Bakanlığımız Yem Tescil ve Kontrol işleri Genel Müdürlüğü tarafından sürekli olarak 
izlenecek ve denetlenecektir. 

7 — Bu Tebliğ esaslarına uymayanlar hakkında 1734 sayılı Yem Kanunu ve ge
nel hükümlerine göre kovuşturma yapılacak ve Devlet olanaklarından yararlandırıl-
mıyacaktır. 

8 — Yem Fabrikaları bayilik verirken kooperatiflere öncelik tanırlar. 
9 — Bu Tebliğ ile 4 Ekim 1978 tarih ve 16424 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 

karma yem fiyatları ve ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
10 — Bu Tebliğ yayım gününde yürürlüğe girer. 

D Ü Z E L T M E 

25/2/1979 gün ve 16561 sayılı Resmî Gazete'de vayımlanan 7/17166 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararı eki E K - A cetvelinde aşağıdaki düzeltmeler ya
pılmıştır. 

U n v a n Sınıf Adet 

II. D E R E C E 
TAŞRA 
Şebeke İşletme Müdürü G. t. H . 8 
Röle ve Ölçü Aletleri Müdürü » 3 
III. D E R E C E 
M E R K E Z 
Şube Müdürü (Başmühendis) Tek. H. 80 
IV. D E R E C E 
M E R K E Z 
Uzman (Merkez - Taşra)" G. î . H . 8 

Vürütme ve idare Bölümü Sayfa 6 

a n 



23 Şubat 1979 — Sayı : 16564 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 11 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
Esas Sayısı : 1978/51 
Karar Sayısı : 1978/44 
Karar Günü : 23/6/1978 
İtiraz yoluna başvuran: Solhan Sulh Ceza Mahkemesi. 
İtirazın konusu: 4/4/1929 günlü, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası

nın, 22/6/1938 günlü ve 3515 sayılı Yasa ile değişik 423. maddesinin ikinci fıkrasının, 
Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek, iptaline karar verilmesi istenmiştir. 

I. O L A Y : 
Görevli Jandarmaların «dur» buyruğuna uymayan sanıkların, Türk Ceza Yasa

sının 260. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle açılan davaya bakan Solhan 
Sulh Ceza Mahkemesinin 27/7/1977 gününde verdiği karar, Yargıtay Özel Dairesince 
«adlî aravermeye rastlayan tarihte duruşma yapılarak hüküm kurulması suretiyle 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 423. maddesine muhalefet edilmesi...» gerek
çesiyle bozulmuştur. Sulh Ceza Mahkemesi 28/3/1978 günlü duruşmada bozma kara
rına uyulmasına, 16/6/1978 günlü duruşmada da Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının 
423. maddesinin ikinci fıkrasının. Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptal edil
mesi için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermiştir. 

II. İTİRAZIN GEREKÇESİ: 
Solhan Sulh Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahkemesine başvurma kararında 

özetle: 
«Anayasa hükümleri gereğince yürütme ve yargı görevlerinin ayrılmış olmasına 

karşın, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının 423. maddesinin ikinci fıkrası hüküm
leri, Adalet Bakanlığının her ik i görevi birden üstlenmesine yol açmaktadır. B u du
rum, Anayasanın 6. ve 7. maddeleri hükümleriyle bağdaştırılamaz. Ayrıca söz ko
nusu fıkra, Adalet Bakanlığına mahkemelerin işlerine karışma yetkisi vermesi ba
kımından, Anayasanın hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları, hiçbir organ, ma
kam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremiyeceği; genelge gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bula-
namayacağı kurallarım içeren 132. maddesine de aykırıdır» denilmektedir. 

III. YASA METNİ: 
Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının konu ile ilgili birinci fıkrasıyla iptali iste

nen ikinci fıkrası şöyledir: 
«Madde 423 — Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her sene Temmuzun 

yirmisinden Eylülün beşine kadar tatil olunur. 
Hazırlık tahkikatı ve ilk tahkikat ile mevkuflu işlere ait duruşmaların ve sair 

acele sayılacak hususların tatile tesadüf eden zamanda ne suretle ifa edileceği Adliye 
Vekâleti tarafından tayin olunur » 

IV. İLK İNCELEME: 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca İlk İnceleme için yapı

lan toplantıda, itirazcı Mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkili olup 
olmadığı sorunu üzerinde durulmuştur: 

Anayasa'nın 151. ve 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 27. maddelerine göre bir 
davaya bakmakta olan mahkeme, ancak o davada uygulanacak yasa hükümlerini 
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Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin o doğrultudaki savının ciddi oldu
ğu kanısına varırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Bu maddelerden anlaşıldığı 
üzere bir mahkemenin, Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi, elinde bakmakta ol
duğu bir davanın var olması ve iptalini istediği hükmün veya hükümlerin o davada 
uygulanması koşullarının gerçekleşmesine bağlıdır. 

Olayda Mahkemenin elinde yöntemince açılmış, bakılmakta olan bir davanın 
varlığı ve Anayasa Mahkemesine başvurma koşullarından birinin bu jönden gerçek
leştiği dosya içeriğinden açıkça anlaşılmaktadır. 

iptali istenen ikinci fıkra hükümlerinin bakılmakta olan davada uygulanması 
koşulunun gerçekleşmiş olup olmadığı sorununa gelince : 

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının 423. maddesinin birinci fıkrası, ceza iş
lerini gören makam ve mahkemelerin her yılın yirmi Temmuzundan beş Eylülüne ka
dar çalışmalarına aravermelerini, genel bir kural olarak, öngörmüştür. 

Solhan Sulh Ceza Mahkemesi ise adlî araverme süresi içinde duruşma yapıp 
hüküm vermiş, Yargıtay özel dairesi «Adli aravermeye rastlayan tarihte duruşma ya
pılarak hüküm kurulması suretiyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 423. mad
desine muhalefet edilmesi . . .» gerekçesiyle bu hükmü bozmuş, mahkeme de bozma 
kararma uymakla adli araverme süresi içinde davaya bakılmaması gerektiğini kabul 
etmiş bulunmaktadır. 

423. maddenin, iptaline karar verilmesi istenen, ikinci fıkrası, kimi işleri, adli 
aravermeye rastlayan zamanda nasıl yürütüleceklerini de belirterek, birinci fıkra
daki' genel kuraldan ayrı tutmuştur. Bu fıkrada, hazırlık soruşturması ile ilk so
ruşturmadan, tutuklu işlerin duruşmalarından ve ivedi sayılacak yönlerden söz edil
mektedir. 

Solhan Sulh Ceza Mahkemesi ise son soruşturmayı yürütmektedir. Dosyadaki 
tutanak ve belge örneklerinden, sanıkların tutuklu olmadıkları anlaşılmakta ve ya
karıda «OLAY» bölümünde belirtilen niteliği bakımından işin, ivedi sayılmasını ge
rektiren bir yanı da bulunmamaktadır. 

Hernekadar Yargıtay özel dairesi kararında fıkra belirtmeksizin 423. maddeye 
aykırılıktan söz edilmekte ise de, bu kararın dayanağını, 423. maddenin tüm hüküm
lerinin, bu arada ikinci fıkrası hükümlerinin değil, sadece davalara adli araverme sü
resi içinde bakılmasını engelleyen birinci fıkrası hükümlerinin oluşturduğu durak
samaya yer vermeyecek kadar açıktır. 

Durum böyle olunca; Solhan Sulh Ceza Mahkemesinin, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Yasasının 423. maddesinin birinci fıkrası uyarınca adlî araverme süresi içinde 
bakamayacağı, bozma kararını benimsemesi ile de açıklığa kavuşan bir davada, adli 
araverme zamanında da bakılması öngörülen işler için düzenlenmiş bulunan ikinci 
fıkra hükümlerini uygulaması olanak dışıdır. 

öteyandan Solhan Sulh Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesine başvurulmasına 
16/6/1978 gününde karar vermiş, 1977 yılı ile ilgili adli araverme süresi ise yirmi 
Temmuzda başlamış, beş Eylül'de sona ermiştir. Böylece adlî araverme süresinin bi
timinden sonra yapılan duruşmada, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının itiraz konu
su hükümlerini ele almaya, bir başka deyimle, o hükümleri uygulamaya artık yer yok
tur. 

Bu nedenlerle itirazın, itirazda bulunan Mahkemenin Anayasa Mahkemesine 
başvurmaya yetkisizliği yönünden reddine karar verilmek gerekir. 

SONUÇ: 
4/4/1929 günlü, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, 26/6/1938 

günlü, 3515 sayılı Kanunla değişik 423. maddesinin ikinci fıkrasının görülmekte olan 
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davada uygulanacak hüküm niteliğinde olmadığından, başvurmanın, itirazda bulunan 
Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine, oybirliğiyle, 

29/6/1978 gününde karar verildi. 

Başkan 
Kâni Vrana 

ü y e 
Fahrettin üluç 

Üye 
Basan Gürsel 

üye 
Abdullah üner 

üye 
Muhittin Gürün 

üye 
Osman Tokcan 

üye 
Nihat O. Akçakayahoğlu 

üye 
Ahmet Koçak 

üye 
Lûtfi Omerbas 

üye 
Sekip Çopuroğlu 

üye 
Ahmet Salih Cebi 

ü y e 
Ahmet B. Boyactoğlu 

Üye 
Ahmet Erdoğdu 

Üye 
Âdil Esmer 

üye 
Necdet Danctoğlu 

Esas Sayısı : 1978/53 
Karar Sayısı : 1978/45 
Karar Günü : 29/6/1978 
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi 

İTİRAZIN K O N U S U : 15/5/1974 günlü, 1803 sayılı «Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun» un ( l /D) maddesindeki « . . .mü
ebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezalan da (24) yıl ağır hapse çevrilmiştir» 
kuralı ile (7/A) maddesinde yer alan « . . . müebbet ağır hapis cezalan 24 yıl ağır 
hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde, dışanda geçirecekleri 1/3 süre, çevrilen 
bu cezalan üzer inden—» biçimindeki ibarenin Anayasaya aykırı olduğu öne sürüle
rek iptali istenmiştir. 

I — O L A Y : 
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 3/7/1970 günlü ve Esas: 1968/422, Karar : 

1970/192 sayılı ilâmıyle müebbet ağır hapis cezasına makûm edilen ve bu cezasını tu
tuklandığı 14/8/1968 gününden beri Kocaeli Kapalı Cezaevinde çekmekte olan hü
kümlü, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına verdiği 19/6/1978 günlü dilekçede; Türk Ceza 
Kanununun 13. maddesinin son fıkrası uyarınca, müebbet ağır hapis cezasının 36 
yıl hesabiyle (12) yılı şartla salıverilmede dışarda geçireceği 1/3 süre olarak, (12) 
yılı da 1803 sayılı Yasa gereğince düşüldükten sonra kalan (12) yıldan 647 sayılı Ya
saya 1/6/1978 günlü, 2148 sayılı Yasayla eklenen Ek 2. madde uyarınca her yıl için 
(72) gün düşülmek suretiyle 30/3/1978 gününde şartla salıverilmesi gerektiğine karar 
verilmesini, aksi halde, 1803 sayılı Yasanın (7/A) maddesinde yer alan «Bu kanun
dan yararlanıp . . .müebbet ağır hapis cezalan (24) yıl ağır hapse çevrilenlerin şartlı 
salıverilmelerinde, dışarıda geçirecekleri 1/3 süre, çevrilen bu ceza üzerinden 
yapılır» biçimindeki kuralın, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılığı nedeniyle iptali 
için Anayasa Mahkemesine başvurulmasını istemiştir. 

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı ise, bu başvuru üzerine, o yer Ağır Ceza Mahke
mesi Başkanlığına gönderdiği 20/6/1978 günlü, 9987 Muh. sayılı yazıda; 1803 sayılı 
yasanın (l /D) ve (7/A) maddelerinin açıklığı karşısında istek uyarınca şartla salı-
verilme karan verilmesine olanak bulunmadığım, ancak, bu maddelerin müebbet ağır 
hapis cezalarıyla ilgili kurallarının Anayasanın 12. maddesine aykırı olduğu kanısına 
varıldığını bildirmiştir. 

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi de; «Bu günkü mevzuata göre şartla tahliyesi
nin mümkün olmadığından ve müddeti dolmadığından» hükümlünün bu konudaki 
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İsteğiyle i lgil i her hangi bir karar verilmesine yer olmadığını, bununla birlikte, İleri 
sürülen Anayasaya aykırılık savı ciddi görüldüğünden 1803 sayılı Yasanın ( l /D) mad
desindeki «.. .müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezalan da (24) yıl ağır hapse 
çevrilmiştir.» kuralı ile (7/A) maddesinde yer alan «.. .müebbet ağ:r hapis cezaları 
24 yıl ağır hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçirecekleri 1/3 süre 
çevrilen bu cezalan üzerinden...» biçimindeki ibarenin iptali için Anayasa Mahke
mesine başvurulmasını oybirliğiyle kararlaştırmıştır. 

H — İTİRAZIN GEREKÇESİ: 

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesinin 21/6/1978 günlü, 1978/164 Müt. sayılı gerek
çeli kararında itirazın dayanağını oluşturan nedenler şöyle açıklanmaktadır: 

«T. C. K . nun 13 üncü maddesi ağır hapis cezalarım belirtmiş ve bunların mü
ebbet ve muvakkat olduğunu, muvakkat ağır hapis cezalarının 1-24 seneye kada-, 
müebbetlerin ise ölünceye kadar bulunduğunu bildirmiş ise de, maddenin bundan 
sonra gelen kısımlarında muvakkat ağır hapis cezalarının çektirilmesi şeklini göster
dikten sonra son fıkrası ise müebbet ağır hapis cezalarının otuzaltı sene üzerinden he
sap edilerek muvakkat ağır hapsin tabi olduğu şartlar altında geçeceğini sarih olarak 
hüküm altına almıştır. Bu cezanın çektirilmesinin otuzaltı sene üzerinden hesap edil
mesi icap ettiği ve şartla tahliyenin bu müddet üzerinden olduğu, müebbet ve mu
vakkat ağır hapis cezalarının birinin otuz altı, diğerinin azami yirmi dört sene üze
rinden ayrı şartlara bağlanmış olduğu her türlü şüpheden uzak olup tatbikatta bu 
yoldadır. 

Ancak 1803 sayılı A f Kanunu müebbet ve muvakkat cezaların şartla tahliye
sini farklı muameleye tabi tutmuştur. 

ŞÖYLEKÎ: Kanunun 1 - C maddesi, müstakillen oniki yıldan fazla hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para cezasına mahkûm edilenlerin hürri
yeti bağlayıcı cezalarının oniki yılı ve para cezalarının tamamıma affedildiğini belirt
miştir. .Aynı Kanunun 7/A bendi ölüm cezalarını otuz yıl ve müebbet ağır hapis ceza
larım yirmidört yıl üzerinden hesap ederek bu miktarlar üzerinden 1/3 şartla tah
liyesini de ayrıca belirtmiştir. Kanunun hemen sonra gelen bentlerinde muvakkat ağır 
hapislerde af kanunundan yararlananların muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mah
kum edilmiş olanların salıverilmelerinde dışarda geçirecekleri 1/3 süre af ile yapı
lacak indirimden önceki esas ceza miktarı üzerinden yapılacağı belirtilmiştir. 

O halde 1803 sayılı Af Kanununun tatbikatına göre muvakkat ağır hapiste ev
vela tüm ceza üzerinden 1/3 meşruten tahliye çıktıktan sonraki bulunacak miktar
dan Af Kanununda belirtilen on ik i sene çıkarılarak infaza esas olacak sene bulunul
duğu halde müebbet ağır hapiste evvela af kanununun getirdiği on i k i sene indirile
cek, bulunan yirmi dört senelik müddetten sonra 1/3 meşruten tahliye müddeti indi
rilecek ve infaza tabi ceza bulunacaktır. Bu ikisi arasındaki dört senelik fark 
hükümlünün aleyhine tecelli etmektedir ve bu şekilde T . C . K . nun 13 üncü madde
sinin son fıkrası olan müebbet ağır hapis cezalarının otuz altı sene üzerinden hesap 
edileceği ve müebbet ağır hapis cezalarının muvakkat ağır hapsin tabi olduğu şartlar 
altnda geçeceği hükmüne muhalif bir hüküm tesis edilmiş bulunmakta olduğu açık
tır. 

Kanun vazi af kanunu ile ölüm cezalarım otuz seneye indirerek ve müebbet 
ve muvakkat ağır hapis cezalarından da on ik i senelik bir indirim yaparak atifetini 
göstermiştir ve müebbet cezayı otuz altı sene üzerinden hesap ederek on ik i seneyi 
düşmüş ve yirmi dört seneyi bu şekilde bulmuştur. Müebbet ağır hapislerde 1/3 meş-
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ruten tahliye süresinin bulunan bu yirmi dört seneden sonra uygulanacağım belir
lerken hükümlünün ancak tatbikatta tebellür eden dört sene fazla yatmasını istediği 
düşünülemez ve kanun vazıının maksadının bu olduğunu kabul etmek mümkün de
ğildir. Zira T . C . K . nun 13/Son maddesi açıkça müebbet ağır hapis cezalarının mu
vakkat ağır hapsin tabi olduğu şartlar altında geçeceğini belirtmiş olduğundan af ka
nununun da ceza kanununun prensiplerine uygun ve sanık lehine olan tatbikatı ka
bul etmesi ve bunlara ters düşmemesi kanun vazıının maksadına daha uygun müta
laa edilmek icap eder. 

B u sebeple 1803 sayılı Af Kanununun l / D bendinde belirtilen (müebbet ağır 
hapse mahkûm edilenlerin cezalan da yirmi dört yıl ağır hapse çevrilmiştir) iba
resi ile aynı Kanunun 7/A bendinde (müebbet ağır hapis cezalan yirmidört yıl ağır 
hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde, dışarıda geçirecekleri 1/3 süre, çevrilen 
bu cezalan üzerinden) ibaresinin bu yanlış tatbikata vesile olup Anayasamızın 12 nci 
maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu açık bulunmakla ve Anayasa
mızın 151 nci maddesi muvacehesinde talep mevzuu mesele (bir davaya bakmakta 
olan mahkeme) şümulünde kabul edilmek ve hükümlünün ileri sürdüğü aykırılık id
diasının ciddi olduğu kanısına varılmakla: 

1 — Bu günkü mevzuata göre şartla tahliyesinin mümkün olmadığından ve 
müddeti dolmadığından bir karar ittihazına mahal olmadığına, 

2 — Kararımızın ve lüzumlu evrakın Anayasa Mahkemesince verilecek kara
rın neticesine intizar olunmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderilmek üzere C. 
Savcılığına tevdiine, 

Talebe uygun olarak ve oybirliğiyle evrak üzerinde karar verildi. 2/6/1978.» 

III — METİNLER : 
1 — İptali istenen yasa kuralları : 
15/5/1974 günlü, 1803 sayılı «Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve 

Cezaların Affı Hakkında Kanun» un itiraz konusu kuralları da içeren ( l /D) ve (7/A) 
maddeleri şöyledir: 

«Madde 1 — 7/2/1974 tarihine kadar işlenmiş suçlardan: 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm ce
zasına mahkûm edilenlerin bu cezalan (30) yıl ağır hapse, müebbet ağır hapse mah
kûm edilenlerin cezalan da (24) yıl ağır hapse çevrilmiştir.» 

«Madde 7 — A) Bu Kanundan yararlanıp, ölüm cezaları 30 yıl ağır hapse ve 
müebbet ağır hapis cezalan 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde, 
dışanda geçirecekleri 1/3 süre, çevrilen bu cezaları üzerinden; muvakkat hürriyeti 
bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, bu kanundan yararlananların şartla salı
verilmelerinde ise, dışarda geçirecekleri 1/3 süre, af ile yapılacak tadilimden önceki 
esas ceza miktarı üzerinden yapılır. Şartla salıverilmede; 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkındaki Kanunun değişik 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen iyi 
hallilik ile, ikinci fıkrasında öngörülen şartlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önceki süre için aranmaz.» 

2 — İlgili yasa kuralları: 
a) Türk Ceza Kanununun değişik 13. maddesinin son fıkrası şöyledir: 
«Madde 13 — 
Müebbet ağır hapis cezası otuzaltı sene üzerinden hesabedilerek muvakkat ağır 

hapsin tabi olduğu şartlar altında geçer.» 
b) 13/7/1965 günlü, 647 sayılı Cezaların infazı Hakkındaki Kanunun 3/5/1973 

günlü, 1712 sayılı Kanunla değişik 19. maddesi şöyledir: 
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«Şartla salıverilme: 
Madde 19 — Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresinjî 

2/3 ünü ve müebbet ağır hapiste 24 yılını çekmiş olup da Tüzüğe göre iyi halli hüküm
lü niteliğinde bulunanlar talepleri olmasa dahi şartla salıverilirler. 

Cezalarının infazı sırasında, ceza infaz kurumlarından firar etmiş olanların yu-
kardaki fıkra hükmünden yararlanabilmeleri için, muvakkat hürriyeti bağlayıcı ce
zalarda hükümlülük süresinin 4/5 ini, müebbet ağır hapiste 30 yılını çekmiş olma
ları şarttır. 

Yukarıdaki nisbetlerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı günler de hesaba 
katılır. 

Şartla salıverilmeyi gerektirir mahiyette cezaevi idaresi tarafından verilen ge
rekçeli mütalâa, hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa, 
hükümlünün bulunduğu yerdeki hükmü veren mahkeme derecesinde bulunan mah
kemeye tevdi edilir. Mahkeme bu mütalâayı uygun görürse şartla salıverilme karan 
derhal yerine getirilir. 

Mahkeme şartla salıverilmeyi uygun görmediği takdirde gerekçesini kararında 
gösterir. 

Bu karara karşı hükümlü, vekili, kanunî mümesili veya Cumhuriyet Savcısı sa
ralından acele itiraz yoluna başvurulabilir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının bu Kanunun 8 inci maddesinin 1, 2 
ve 3 üncü bentlerine göre infazına karar verilenler şartla salıverilmeden yararlana
mazlar. 

Şartla sahverilmiş olan hükümlüler hakkında şartla salıverilme süresinin so
nuna kadar Türk Ceza Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları hükümleri 
uygulanır. 

Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nisbetinde şahsî haklan tazmin etmesi 
şartına talik edilebilir.» 

c) 647 sayılı Yasaya 1/6/1978 günlü, 2148 sayılı Yasayla eklenen E k 2. madde 
şöyledir: 

«Ek Madde 2. — Hükümlülerin yan açık veya açık cezaevlerine seçilmelerine 
karar verme işlemi, Adalet Bakanlığınca her yılın Ocak ayı içerisinde tespit edilerek 
Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen şartla salıverilme tarihine göre yapılır. Bakan
lıkça bildirilen bu tarih aşılmamak ve kapalı kurumlarda çalışanlara öncelik tamn-
mak kaydıyla; 9, 10 ve 11 inci maddeler gereğince tabi tutulacakları müşahadeleri so
nucu yan açık veya açık müesseselere naklolunan hükümlülerin; anılan müesseseler
de kaldıkları her ay için 6 gün, 19 ncu maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarına göre tespit 
edilecek şartla salıverilme tarihlerinden indirilmek suretiyle şartla salıverilme İşlemi 
yapılır. 

Kapalı infaz kurumlarında bulunanlardan yarı açık veya açık infaz kurumları-
na ayrılmaya hak kazanıp da olanak sağlanamaması sebebiyle naklolunamayanlar ile 
aynı nitelikleri haiz oldukları halde yaş ve bedeni kabiliyetleri itibariyle çalışma 
şartlarına intibak edemiyecekleri tespit edilenlerin, iktisap ettikleri hak tarihinden 
sonra kapalı kurumlarda geçirecekleri süreleri de yarı açık veya açık müesseselerde 
geçmiş sayılır. 

1 ve 2 nci fıkralardaki indirimden yararlananların, yarı açık veya açık kurum
lara ayrılmalarına ilişkin idare kurulu kararından önce tutuklu ve hükümlü olarak 
çalışmak veya çalışmak isteyip de çalıştırılmasına olanak sağlanamaması suretiyle 
veya yaş ve bedeni kabiliyetleri itibariyle çalışamayanların, iyi hallilikle geçirdikleri 
günler, 1 inci fıkradaki indirime esas sürelerine eklenir. 
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Her i k i halde de yapılacak indirimlerde 1 aydan az süreler hesaba katılmaz. 
Şartla salıverilmenin geri alınmasına karar verilmesi halinde, bu kararla bir

likte 1, 2 ve 3 üncü fıkralar gereğince yapılan indirim de geri alınmış olur. 
Yarı açık veya açık müesseselerden ve 2 nci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz 

olduğu halde kapalı müesseselerden firar edenlerle, en az ik i defa kapalı cezaev-
lerine iade edilenler veya yarı açık veya açık cezaevlerinden kapalı kurumlara iadeyi 
gerektiren hareketleri sebebiyle 2 nci fıkraya göre kazandıkları hakları en az ik i defa 
kaybedenler; evvelce yarı açık veya açık müesseselerde veya bu kurumlara ayrılmaya 
hak kazandıkları tarihten sonra kapalı cezaevlerinde geçirdikleri süreler dahil hiçbir 
surette indirimden yararlanamazlar.» 

3 — Dayanılan Anayasa kural ı : 
«Eşitlik 
Madde 12. — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve 

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

IV — İLK İNCELEME: 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca yapılan ilk inceleme top

lantısında; itiraz yoluna başvuran mahkemenin Anayasaya aykırılığım öne sürdüğü 
yasa metinleri, konu ile ilgili öteki metinler, itiraz nedenlerini içeren gerekçeli mah
keme karan ve ekleri okunup incelendikten sonra aşağıda belirtilen hususlar üze
rinde durulmuştur: 

İtiraz yolu ile denetim; Anayasaya aykırılık sorununun mahkemelerce Anayasa 
Mahkemesine iletilmesi üzerine yapılan bir denetim türüdür. 

Anayasanın değişik 151. maddesinde; bir davaya bakmakta olan mahkemenin, 
uygulanacak bir yasanın hükümlerini Anayasaya aykırı görmesi veya taraflardan biri
nin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması halinde, iptali iste
miyle Anayasa Mahkemesine başvuracağından ve bu konuda verilecek karara değin 
davayı geri bırakacağından söz edilmektedir. 22/4/1962 günlü, 44 sayılı yasanın aynı 
konuyu düzenleyen 27. maddesi de bu kuralları yinelemektedir. 

İtiraz yolu, bu nedenle, üç ayrı koşulun birlikte gerçekleşmesi halinde işlerlik 
kazanmakta olup, bunlardan her hangi birinin eksikliği itiraz yolu ile Anayasaya uy
gunluk denetiminin yapılmasını engellemektedir. Bu koşullar; itiraz edecek makamın 
bir mahkeme olmasını, bakılmakta olan bir davanın bulunmasını ve itiraz konusu 
kuralların davada uygulanma niteliği taşımasını zorunlu kılmaktadır. 

İtiraz yoluna başvuran Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesinin, Anayasanın değişik 
151. maddesi açısından bir mahkeme olduğunda kuşku yoktur. 

Mahkemenin elinde bakılmakta olan bir davanın bulunup bulunmadığı soru
nuna gelince: 

Genel anlamda dava; yasalarda gösterilen yöntemlere uyularak yargı yerlerine 
getirilen ve orada çözülmesi gereken bir uyuşmazlıktan oluşmaktadır. Uyuşmazlık 
yargı yerince hükme bağlanmışsa, Anayasaya uygunluk denetimi yönünden, mahke
menin elinde bakılmakta olan bir davanın varlığından artık söz edilemeyecektir. Bu 
bakımdan, sonuçlanmış bulunan asıl ceza davasını da, mahkemenin bakmakta olduğu 
bir dava olarak nitelendirmeye olanak yoktur. 

Ancak, cezanın yerine getirilmesi sırasında, hükümlü ile Cumhuriyet Savcısı 
arasında, örneğin, Ceza ; Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. maddesinde belirtilen 
türden bir uyuşmazlık doğarsa, bu uyuşmazlığın çözülmesi için aynı Yasanın 405. 
maddesine dayanılarak karar verilmesi konusunun mahkemeye getirilmesi halinde, 
o mahkemenin elinde bakılmakta olan bir davanın varlığı kabul edilmelidir. 
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Bu bakımdan, Anayasanın değişik, 151. maddesindeki (dava) sözünü, usûl hu
kukundaki dar anlamda değil, geniş olarak ve mahkemelerin karara bağlamakla ödev
l i oldukları uyuşmazlıklar anlamında yorumlamak, yukarıda açıklandığı gibi kesin
leşmiş mahkûmiyet kararlarındaki hukuka aykırılığın giderilmesi niteliği arzetmek-
sizin, cezanın yerine getirilmesi sırasında, yerine getirmekle ilgili olarak ortaya çıkan 
uyuşmazlıkların çözümlenmesi için yasa uyarınca yargılama makamlarına başvurul
masını da (dava) sözünün kapsamı içinde saymak; iptal davası yoluyla denetime 
bağlı tutma suresi geçmiş bulunan yasalardan Anayasaya aykırı olanları ayıklamayı 
ve bu nitelikteki yasaların davanın taraflarına uygulanmasını önlemeyi amaçlayan 
itiraz yoluyla Anayasaya uygunluk denetiminin belirlenen işlevine de uygun düşmek
tedir. 

Bu açıdan bakıldığında, yerine getirilmesi söz konusu olabilen, başka bir de
yişle kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş bulunan (bir mahkûmiyet hükmünün tef
sirinde veya tayin olunan cezanın hesabında tereddüt edildiği yahut cezanın kısmen 
veya tamamen infazı lâzım gelmeyeceği iddia olunduğu) takdirde bu yolda mahke
meden bir karar istenmesinin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. ve 405. 
maddelerine; şartlı salıverilmeye ilişkin işlerin de 647 sayılı Yasanın 19. maddesine 
uygun olarak açılmış ikincil nitelikte davaları oluşturacağı anlaşılmakta ise de, in
celeme konusu olayda, hükümlü ya da Cumhuriyet Savcısı tarafından ortaya çıkarıl
mış, yerine getirmeye ilişkin bir uyuşmazlığın çözülmesi için yasa gereğince mahke
meye başvurulduğundan söz edilememektedir. 

Nitekim, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 3/7/1970 günlü, Esas: 1968/42,1, 
Karar: 1970/192 sayılı ilamıyla müebbet ağır hapis cezasına mahkûm edilen ve bu 
cezasını tutuklandığı 14/8/1968 gününden beri Kocaeli Kapalı Cezaevinde çekmekte 
olan hükümlü, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla Kocaeli Ağır Ceza Mahke
mesi Başkanlığına gönderdiği 19/6/1978 günlü dilekçede; « . . . 1803 sayılı Kanunla 
cezamız 24 yıl ağır hapse çevrildi. Bu durumda meşruten tahliye süresi 1/3 (12) sene 
indirim yapıldığı ve 647 sayılı Kanunda yapılan son değişiklik ile bakiye cezamdan 
ayda (6) gün, yılda (72) gün düşüldüğü takdirde 30/3/1978 tarihinde meşruten tah
liye edümem gerekir.» dedikten sonra «Halbuki, 1803 sayılı Yasanın 7/A maddesine 
göre aynen (Bu kanundan yararlanıp ölüm cezalan 30 yıl ağır hapis, müebbet ağır 
hapis cezaları 24 yıl ağır hapise çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde dışarda geçi
recekleri 1/3 süre çevrilen bu cezalan üzerinden) hesap edilir denildiği halde, bu 
durumda 16 yıllık bir infaz gerekirken aynı maddenin devamında (muvakkat hürri
yeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da bu kanundan yararlananların şart
la salıverilmelerinde ise dışarda geçirecekleri 1/3 süre af ile yapılacak indirimden ön
ceki esas ceza üzerinden yapılır) denilmektedir. Bu şekilde tatbikat yapılınca 36 yıl 
ağır hapse hükümlü bir kimse 12 sene infaza tabi tutulmuş olmaktadır. Şu hale göre 
arada mahkûm aleyhine 4 yıl fazla infaz yapılmış olmaktadır.» diyerek 1803 sayılı 
Yasanın (7/A) maddesinde yer alan « . . . müebbet ağır hapis cezalan 24 yıl ağır hapse 
çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçirecekleri 1/3 süre, çevrilen bu ceza
lan üzerinden yapılır.» biçimindeki kuralın hem müebbet ağır hapis cezasının 
«otuzaltı sene üzerinden hesabedilerek muvakkat ağır hapsin tâbi olduğu şartlar al
tında» geçeceğini hükme bağlayan Türk Ceza Kanununun 13. maddesinin son fık
rasına, hem de Anayasanın «eşitlik» ilkesine aykırı düştüğünü belirlemekte ve iptali 
için Anayasa Mahkemesine başvurulmasını önermektedir. 

18Ö3 sayılı Yasanın 7. maddesinin itiraz konusu (A) bendi, gerçekten, bu yasa
dan yararlanıp, müebbet ağır hapis cezalan (24) yıl ağır hapse çevrilenlerle muvak
kat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, bu yasadan yararlananları 
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birbirinden açıkça ayırmış, birinci gruba girenlerin şartlı salıverilmelerinde, dışarda 
geçirecekleri 1/3 sürenin, çevrilen bu cezaları üzerinden; ikinci grubu oluştur anların 
şartla salıverilmelerinde ise, dışarda geçirecekleri 1/3 sürenin, af ile yapılacak indirim 
den önceki esas ceza miktarı üzerinden yapılacağını hükme bağlamış bulunmaktadır. 

19/6/1978 günlü dilekçenin konuya ilişkin içeriği ile sözü edilen maddenin açık 
anlatımı çelişip çatışmadığına göre, 1803 sayılı yasanın halen yürürlükle olan (7/A) 
maddesinin bir bölümünün Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptaline ilişkin isteğin; 
3/7/1970 günlü, Esas: 1968/422, Karar: 1970/192 sayılı kesinleşmiş mahkûmiyet hük
münün yorumlanmasında veya hükmedilen cezanın hesabında duraksamayı yahut bu 
cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilmesi gerekmeyeceği savını da içerdiği dü
şünülemeyecek tir. 

Bu bakımdan dilekçenin « . . , müebbet ağır hapis cezasının 36 yıl hesabıyla 12 
sene şartla, 12 senesi 1803 sayılı Kanunla düşürüldükten sonra bakiye 12 senenin de 
647 sayılı Kanundaki son değişiklikle ayda 6 gün hesabıyla yılda 72 gün düşülerek 
30/3/1978 tarihinde» meşruten tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin bölümü hem di
lekçede yapılan açıklamaların genel esprisine, hem de 1803 sayılı Yasanın (7/A) mad
desinin açık ve kesin içeriğine uygun düşmemekte, şu hale göre bu dilekçe, bütünüyle. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. ve 405. maddeleri kapsamına giren, öğreni 
ve uygulama alanlarında açıklama (tavzih) davası olarak adlandırılan ve hükmü ve
ren mahkemede açılması gereğine işaret olunan geçerli bir davayı da oluşturmamakta, 
dolayısıyle 1803 sayılı Yasanın (7/A) maddesinin, bu yasadan yararlanıp müebbet 
ağır hapis cezaları (24) yıl ağır hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmeleriyle ilgili bö
lümünün iptali istemi, bu evrede, yasal dayanaktan yoksun ve hukuken geçersiz bir 
istekten ibaret kalmaktadır. 

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı da o yer Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına yaz
dığı 20/6/1978 günlü, 9987 Muh. sayılı yazıda, hükümlünün istemini; « cezanın 
infazı sırasında... sonradan yürürlüğe giren af yasasının ilgili hükmünün Anayasaya 
aykırılığı iddiasından ibaret bulunmasına göre, Anayasanın 151. maddesinde bahsi 
geçen bir (dava) mahiyetinde... > kabul ederek yaptığı değerlendirme sonucunda : 

«Her ne kadar hükümlü... 1803 sayılı yasanın (7/A) maddesinin muvakkat ağır 
hapis hükümlülerine taallûk eden ikinci ibaresi dairesinde mahkemece işlem yapıla
rak ve 647 sayılı Yasadaki lehe değişiklik nazara alınarak şartla salıverilmesini iste
mekte ise de; 

1 — Müebbet ağır hapis hükümlüleri ile alâkalı 1803 sayılı yasanın ( l /D) mad
desine ve (7/A) maddesinin ilk ibaresi sarahatine göre, bunun mümkün bulunma-
dığı"ndan belirgin biçimde söz edildiği, daha açık bir anlatımla, 7. maddesinin (A) 
bendinde, bu yasadan yararlanıp, müebbet ağır hapis cezaları (24) yıl ağır hapse 
çevrilenlerle, muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, bu ya
sadan yararlananların şartla salıverilmelerinde, dışarda geçirecekleri 1/3 süre yö
nünden tamamen değişik düzenlemeler yapıldığına ve değişik hükümlere yer veril
diğine Cumhuriyet Savcılığınca da açıkça değinildiği, infaz konusu mahkûmiyet hük
münün yorumlanmasında ve hükmedilen cezanın hesabında duraksamaya düşüldüğü 
de İlerî sürülmediği gibi aynı yazının son bölümünde, sadece, «2 - .... 1803 sayılı 
yasanın (7/A) maddesinin müebbet ağır hapis hükümlüleri ile alâkalı ilk kısmının ve 
Türk Ceza Kanununun 13/Son maddesi ile müebbet ağır hapsin süresi (36) yıl olarak 
tayin edilmiş olduğuna göre, bidayette afıa indirimi derpiş eden ve bu sebeple (7/A) 
maddesinin şimdiki eşitsiz uygulama şekline yol açan 1803 sayılı Yasanın l / D madde-
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sindeki (.. .müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezalan da 24 yıl ağır hapse çev
rilmiştir) tarzındaki kısmının sebebiyet verdiği tatbikattan dolayı Anayasanın 12. 
maddesine aykırı olduğu » kanaatine yer verilmekle yetinildiği, su durumda, or
tada, infaz yönünden çözülmesi gereken bir uyuşmazlık bulunmadığı cihetle Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 402, ve 405. maddelerinde öngörülen bir başvurmanın, 
başka bir deyişle bir açıklama (tavzih) davasının varlığından yine bahsedilemeyecek-
tir. 

Halen uygulanmakta olan «müddetname» den de anlaşılacağı üzere, «13/7/1965 
tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanuna 3 Ek Madde ile Geçici 7 nci 
Maddeye Bir Fıkra ve Bir Geçici Madde İlâvesine Dair» 1/6/1978 günlü, 2148 sayın Ya
sanın yürürlüğe girdiği 11/6/1978 gününden önceki evrede, 1803 sayılı Yasanın ( l /D) 
ve (7/A) maddeleri de gözönünde tutularak, 14/8/1984 gününde şartla tahliye edilebi
leceği saptanan hükümlü ile ilgili yerine getirme işleminin bu evrede herhangi bir 
duraksamaya ve taraflar .arasında uyuşmazlığa yol açtığından daha sonra bu nedenle 
ve mahkûmiyet hükmünün açıklanması amacıyla mahkemeye başvurulduğundan 
21/6/1978 günlü, 1978/164 Müt. sayılı Müteferrik Kararda da gerçekten hiç söz edil
memiş ve salt Anayasa"ya aykırılık savı yöntemince açılmış, mahkemenin görevine gi
ren geçerli bir dava olarak nitelendirilmiştir. 

Bilindiği gibi, 647 sayılı Yasanın değişik 19. maddesi; hürriyeti geçici olarak 
bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresinin 2/3 sini (firar etmişse 4/5 ünü), müebbet 
ağır hapiste 24 (firar etmişse 30) yılını çekmiş olup da bu sürelerin bitiminde Tüzü
ğe göre iyi halli hükümlü niteliğini koruyanların istekleri olmasa bile şartla salıveril
melerini öngörmüş bulunmaktadır. 

Madde, ayrıca, şartla salıverilme kararı alınabilmesi için cezaevi idaresi tara
fından gerekçeli olarak düzenlenen olumlu mütalâanın, yetkili yargı yerince (hükmü-
veren mahkeme, hükümlü başka bir yerde ise, hükümlünün bulunduğu yerdeki hük
mü veren mahkeme derecesindeki mahkeme) uygun görülmüş olmasını da zoruma 
kılmıştır. 

Bu maddenin öngördüğü koşullardan hiç biri hükümlü yönünden gerçekleşme
diği, daha açık bir anlatımla, hükümlülük süresinin 2/3 si henüz tamamlanmadığı ve 
cezaevi idaresince gerekçeli mütalâa düzenlenmesi zamanı gelmediği için itiraz yoluna 
başvuran mahkemenin elinde, 647 sayılı Yasanın değişik 19. maddesinde gösterilen 
yöntemlere uygun olarak getirilmiş bir işin ve sözü edilen madde ile daha sonra 
11/6/1978 gününde yürürlüğe konan 1/6/1978 günlü, 2148 sayılı Yasa kapsamına giren 
ikincil bir davanın varlığı da kuşkusuz savunulmaz. Bugünkü mevzuata göre, hüküm
lünün, «şartla tahliyesinin mümkün olmadığından ve müddetinin dolmadığından» söz 
ederek bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığını belirleyen Kocaeli Ağır Ceza 
Mahkemesinin 21/6/1978 günlü, 1978/164 Müt. sayılı «müteferrik karar» ı da aynı 
gerçeği vurgulamaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalar karşısında, Anayasa'nın değişik 151. ve 44 sayılı Yasa
nın 27. maddelerinde öngörülen anlamda bakılmakta olan bir dava bulunmadığı an
laşıldığından itirazın, başvuran Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine karar ve
rilmelidir. 

Ahmet Koçak, Muhittin Gürün, Lûtfi ömerbaş, Ahmet Salih Cebi ve Ahmet'H. 
Boyacıoğlu bu görüşe katılmamışlardır. 

V — SONUÇ: 
İtirazda bulunan mahkemenin elinde bakılmakta olan bir dava bulunmadığın

dan başvurmanın, mahkemenin yetkisizliği yönünden reddine, Ahmet Koçak, Muhittin 
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Gürün, Lûtfi Ömerbaş, Ahmet Salih Cebi, Ahmet H . Boyacıoğlu'nun karşıoylanyla ve 
oyçokluğuyla, 

29/6/1978 gününde karar verildi. 
Başkan 

Kani Vrana 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Üye 
Basan Gürsel 

Üye 
Abdullah Uner 

üye 
Muhittin Gürün 

üye 
Osman Tokcan 

Üye 
Ahmet Koçak 

üye 
Lûtfi ömerbas 

üye 
Ahmet Salih Cebi 

Üye 
Nihat O. Akçakayalıoğlu 

Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu 

Üye 

Sekip Çopuroğlu 

Üye 
Ahmet Erdoğdu 

Üye 
Adil Esmer 
üye 

Necdet Danctoğlu 

KARŞIOY YAZISI 
Dosyadaki «Müddetname» örneğinden ömür boyu ağır hapis cezasının 1803 sayılı 

Yasanın 1. maddesinin (D) bendi uyarınca 24 yıla çevrildiği aynı Yasanın 7. madde
sinin (A) bendine göre de bunun 1/3 ü olan 8 yılın indirilmesi yoluyla şartla salıve
rilme gününün 14/8/1984 olarak belirlendiği anlaşılan hükümlü, Cumhuriyet Savcılığı 
aracılığı ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına verdiği dilekçede özetle, 1803 sayılı Af 
Yasasının 1. maddesinin (D) bendi ve «Türk Ceza Kanunu» nun 13., 647 sayılı «Ceza
ların İnfazı Hakkında Kanun» un değişik 19. maddeleriyle bu Kanuna 1/6/1978 günlü, 
2148 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici 2. madde hükümlerinin uygulanması sonucu 
30/3/1978 gününde şartla salıverilmesi gerektiğini, oysa kendisinin cezaevinde 14/8/1984 
gününe kadar kalmasının öngörüldüğünü, buna dayanak tutulan 1803 sayılı Yasanın 
7. maddesinin (A) bendinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ileri süre
rek Anayasa Mahkemesine başvurulmasını istemiş, Cumhuriyet Savcısı da bu isteğe 
uygun düşünce ile konuyu ağır ceza mahkemesine iletmiştir. 

Ağır Ceza Mahkemesi, hükümlünün ve Cumhuriyet Savcısının bu istekleri ile 
oluşan dava dolayısiyle, onların dayandıkları Yasa hükümleri ve olayla ilgili olduğu 
kanısına varabileceği öteki yasa hükümleri çerçevesinde bir karar vermek durumun
dadır. 

ö t e yandan hükümlünün yukarıda (içeriğinden, dayandırıldığı anlaşılan yasa 
hükümlerinin belirtilmesi suretiyle) özetlenen dilekçesinin özünü, cezaevinde gerekti
ğinden daha uzun süreyle yatırılması kaygısı oluşturmaktadır. 

Hükümlülerin cezaevlerinde hukuk kurallarının gerektirdiğinden fazla yatırıl
ması olasılığı kamuyuda, dolayısiyle Cumhuriyet Savcılarını da kaygılandırır ve bu 
kaygılar ancak mahkemelerce verilecek kararlarla giderilebilir. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Yasanın 402-405. maddeleri bu kaygılan giderme yolunu açmış bulunmak
tadır. 

Cumhuriyet Savcısı hükümlüye gerektiğinden daha uzun süre ceza çektirme ola
sılığından doğan bir duraksamaya düşmüş ve konuyu Ceza Muhakemeleri Usulü Ya
sasının 402. maddesi uyarınca Ağır Ceza Mahkemesine iletmiştir. Ağır Ceza Mahke
mesi aynı Yasanın 405. maddesi uyarınca, isteğe göre, olumlu veya olumsuz bir karar 
vermek durumundadır. Böylece Anayasa'nın 31. maddesinin kişilere tanıdığı hak ara
ma özgürlüğü de zedelenmemiş olur. 

Görülüyor k i , Ağır Ceza Mahkemesi, yöntemince oluşturulmuş bir davaya bak
maktadır ve uygulayacağı Yasa hükmünün iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine 
başvurmaya yetkili bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle çoğunluk kararma karşıyız. 
üye üye üye üye 

Ahmet Koçak Muhittin Sürün Lûttl Smerbas Ahmet Salih "ebi 
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KARŞIOY YAZISI 
Hükümlülerin hangi koşullar altında şartla salıverilmeden yararlanacaklarım 

13/7/1965 günlü, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 1712 sayılı Kanunla 
değişik 19. maddesi belirtmiş ve kural olarak bu konuda karar verme yetkisini, hük
mü veren mahkemeye, hükümlü başka yerde bulunuyorsa, hükümlünün bulunduğu 
yerdeki aynı dereceli mahkemeye tanımıştır. 

15/5/1974 günlü, 1803 sayılı «Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve 
Cezaların Affı Hakkında Kanun» un 7. maddesinin (A) bendi ise, Af Kanunundan ya
rarlananların şartla salıverilmeleri hakkında yeni düzenlemeler getirmiş, şartla salı
verilmenin bu yeni düzenlemelerle ve 647 sayılı Yasanın değişik 19. maddesinin bu 
düzenlemeye ters düşmeyen hükümleriyle birlikte uygulanmasını buyurmuştur. 

Hükümlü, şartla salıverilmesi hususunda mahkemeye başvurarak öne sürdüğü 
konu hakkında bir karar verilmesini istemiş ve Anayasa"ya aykırılık savında bulun
muştur. Şartla salıverilme hakkında karar almaya yetkili olan mahkemenin yasal gö
revi, konuyu 647 sayılı Yasanın değişik 19. ve 1803 sayılı Yasanın 7/A maddesi hü
kümleri çerçevesinde sonuçlandırmak ve önüne getirilen işi karara bağlamaktır. O 
halde, cezaevi idaresi tarafından henüz hazırlanmış ve verilmiş bir mütalâa olmadığı 
için mahkemenin önüne gelmiş ve 647 sayılı Yasarım değişik 19. maddesi uyarınca 
oluşmuş bir davadan söz edilemeyeceği yolundaki çoğunluk görüşünü benimsemeye 
olanak yoktur. Böyle bir görüşü kabul etmek demek, cezaevinde geçmesi gereken hü
kümlülük süresi dolmadan mahkemenin işi inceleyemeyeceğini, başka bir anlatımla bu 
süre geçmeden hükümlünün haklarını savunamayacağını ve mahkemenin işe müda
hale ederek şartla salıverilme ile onun öğelerini oluşturan konular hakkında karar 
alamayacağını kabullenmek olur. Oysa şartla salıverilmeye yasa ile yetkili kılman mah
keme, kural olarak bunun öğelerini de önüne getirildiği takdirde karara bağlamakla 
görevlidir. 

Anayasanın değişik 151. maddesinde öngörülen ve Anayasa'ya aykırılık idda 
larını Anayasa Mahkemesine getirebilme yolunu mahkemelere açan düzenin işleye
bilmesi, ortada somut bir olayın yani mahkemece çözüme bağlanması gereken belli 
bir anlaşmazlığın, Anayasa diliyle bir davanın bulunması, Anayasa'ya aykırılık savın
da bulunulan kanun hükmünün bu davada uygulanma durumunda olması, mahkeme
nin aykırılık savını ciddi görmesi ya da kendiliğinden bu hükmü Anayasa'ya aykırı 
bulması koşullarının gerçekleşmesine bağlıdır. 

Mahkemenin önüne getirilen işi sonuçlandırarak karara bağlaması yasal görevi 
olduğu halde, bu işi dava saymayan ve yapılan itirazı Anayasa Mahkemesine yetkisiz 
merci veya kişilerce yapılmış başvurmalarla bir tutan çoğunluk görüşüne katılmı
yorum. 

Bu nedenlerle işin esasının incelenmesine karar verilmesi gerekeceği kanısıyla 
karara karşıyım. 

ü y e 
Ahmet B. Boyactoğlu 

Esas Sayısı: 1978/55 
Karar Sayısı: 1978/46 
Karar günü : 29/6/1978 
ÎTÎRÂZ YOLUNA BAŞVURAN : Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi. 
İTİRAZIN KONUSU : 15/5/1974 günlü, 1803 sayılı «Cumhuriyetin 50. Yılı 

nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında Kanunsun 7. maddesinin (A) bendinin 
Anayasanın 2., 10., 11., 12. .ve 33. maddelerine aykırı olduğu öne sürülerek iptali 
istenmiştir. 
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I. OLAY : 
«Teammüden adam öldürmek» suçundan dolayı Balıkesir Ağır Ceza Mahke

mesinin 14/9/1967 günlü ve Esas: 1967/196, Kara r : 1967/181 sayılı kararıyla Türk 
Ceza Kanununun 450/4. ve 59. maddeleri uyarınca müebbet ağır hapis cezasına 
mahkûm edilen ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 7/11/1967 günlü, 1967/2609-2639 sa
yılı ilamıyla onanarak kesinleşen bu cezası Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesinin 5/6/ 
1974 günlü, 1967/196-181 sayılı «Müteferrik K a r a m ile 1803 sayılı Af Yasasının 
(l/D) maddesi gereğince 24 yıl ağır hapse çevrilen, müebbet ağır hapis cezasın
dan çevrilen cezasının üçte biri de Af Yasasının (7/A) maddesine göre düşüldükten 
sonra geri kalan 16 yıl ağır hapis cezasının aynen yerine getirilmesine karar veril
miş bulunan ve bu cezasını tutuklandığı 20/3/1967 gününden beri Balıkesir Kapalı 
Cezaevinde çekmekte olan hükümlü, Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına verdigi 19' 
6/1978 günlü dilekçede; 647 sayılı Yasaya göre müebbet ağır hapis cezasının 36 yıl 
üzerinden infazı gerektiği halde 1803 sayılı Af Yasası ile şartla salıverilme hakkının 
Anayasanın 12. maddesine aykırı olarak kısıtlandığını ileri sürmüş ve kaybettiği 
hakkının geri verilmesi için gereken işlemlerin yapılmasını istemiştir. 

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı ise, bu başvuru üzerine, o yer Ağır Ceza Mah
kemesi Başkanlığına gönderdiği 19/6/1978 günlü, 2068/38 sayılı yazıda ;1803 sayılı 
Yasanın (7/A) maddesinin Anayasaya aykırılığı savının ciddiyet arzetmesi karşısında 
bu maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasını önermiştir. 

Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi de; 1803 sayılı Af Yasasının, Anayasanın 2., 
10., 11., 12 ve 33. maddelerine aykırı bulunan (7/A) maddesinin iptali için Anayasa 
Mahkemesine başvurulmasını oybirliği ile kararlaştırmıştır. 

II. İTİRAZIN GEREKÇESİ: 
Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesinin 22/6/1978 günlü, 1967/196-181 sayılı «Mü

teferrik K a r a r ı n d a itirazın dayanağını oluşturan nedenler şöyle açıklanmaktadır . 
«Balıkesir Kapalı Ceza ve Tevkifevinde müebbet ağır hapis cezasına hükümlü 

bulunan ( ) C. Savcılığına verdiği 19/6/1978 günlü dilekçesi ile 647 sayılı Kanun 
ile aftan yararlanmasının 36 yıl üzerinden yapılması gerektiği halde 1803 sayılı Af 
Yasasının bu hakkını kısıtladığını ve Anayasanın 12. maddesinde belirtilen eşitlik 
ilkesine aykırı bir durum yaratıldığını iddia etmiştir.^ 

Balıkesir C. Savcılığı 19/6/1978 gün ve 2068/38 sayılı yazılan ile konuyu C,. M . 
U. K. nun 402. maddesinde belirtilen infazda tereddüt hükmüne binaen değerlen
dirmiş ve C. M . U. K . nun 405. maddesi uyarınca hükümlü ile Balıkesir C. Savcılığı 
arasında infaz yönünden tereddüt ve uyuşmazlık doğduğu anlaşılmıştır. 

İCABI DÜŞÜNÜLDÜ : 
1 — Anayasa Mahkemesi'nin 1974/36 - 35 sayılı kararına göre bakılmakta olan 

bir davanın varlığının kabul şar t lan arasında hükümlü ile C. Savcısı arasında ceza
nın yerine getirilmesi sırasında C. M . U. K . nun 402., 405. maddesi önünde T. C. Ana
yasasının 151/1 ve 44 sayılı Kanunun 27/2. maddesinde belirtilen ve C. Savcısının hü
kümlü ile birlikte ileri sürdüğü aykırılık iddiası Mahkememizce de ciddi olduğu 
kanısına varılmıstır. 

1 — Gerçekten 15/5/1974 gün ve 1803 sayılı Af Kanununun 7/A maddesi mu
vakkat hürriveti bağlayıcı cezalardan müebbet ağır hapis cezası ile öteki muvakkat 
hürriyeti bağlayıcı cezalar arasında ikilik, eşitsizlik, ayrıcalık yaratmış bulunmak
tadır. 

örnek olarak o l a d a dilekçi bulunan ve Balıkesir A ğ r Ceza Mahkemesinin 
14/9/1967 gün ve Esas 1967/196-181 savılı karan ile müebbet ağır hapis cezası ile 
mahküm olup Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 7/11/1967 gün ve Esas 1967/2609-263-? 
nolu karan ile onanan hükmü Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesinin 5/6/1974 gür-

Yargı Bölümü Sayfa - 1? 



Sayfa: 24 RESMÎ G A Z E T E 28 Şubat 1979 — Sayı : 16564 

J967/196-181 sayılı müteferrik kararı ile sonuç itibariyle (16) sene ağır hapis cezasına 
mahkumiyeti teslim edilen Kepsut İlçesi Mahmudiye Köyünden (....) kızı ( j , 
den doğma ( ) doğumlu ( ) hakkında 1803 sayılı Yasasın 7/A ben
dinde uygulanan indirimler 4 yıllık zararına etken olmuştur. 

Bu maddeye göre müebbet ağır hapis cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin 
şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçirecekleri 1/3 süre çevrilen bu cezaları üzerin
den yapılır, demektedir. Bu hale göre hükümlü ( )'ın 1803 sayılı Af Kanunu
nun l / D maddesi uyarınca müebbet ağır hapis cezası 24 yıl ağır hapse çevrilmiş
tir. 647 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 1/3 süre çevrilen bu cezası üzerinden, 
yani, 24 seneden sekiz sene indirilmek suretiyle sonuç itibariyle 16 yıl muvakkat 
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm ve bu cezasını çekmeğe zorlanmış bulunmak 
tadır. Oysa öteki hürriyeti bağlayıcı cezalardan Af Kanunu ile gerekli indirimden 
yararlananların şartla salıverilmelerinde dışarıda geçirecekleri 1/3 oranındaki sü
re af ile yapılacak indirimden önceki esas ceza miktarı üzerinden yapılır, demek 
tedir. örneğin içtima sonucu ya da bağımsız olarak 36 yıl ağır hapis cezasına doğru 
dan doğruya hükümlü olsaydı dilekçi ( ) önce 1803 sayılı Yasanın l / C madde
si uyarınca cezasından (12) yıl düşülecek ve gene 1803 sayılı Yasanın 7/A bendi 
uyarınca 647 sayılı Yasa önünde şartla salıverilmeden yararlanma süresi olan 1/3 
oranındaki ceza af ile yapılacak indirimden önceki esas ceza miktarı yani (36) sene 
üzerinden indirilmek gerekecek, sonuç itibariyle 12 yıl ağır hapis cezasını çekmeğe 
konu olacaktı. Oysa 1803/7 - A maddesi müebbet ağır hapis cezası ile muvakkat hü r 
riyeti bağlayıcı öteki cezalar arasında açık bir eşitsizlik, ikilik, ayrıcalık yaratmakla 
dilekçi ve hükümlü ( )'ın 4 yıl daha fazla hürriyetinden yoksun bırakılması 
sonucu doğmuş bulunmaktadır. Gerek T. C. K . nun 13/Son ve gerekse 647 sayılı 
Kanunun 19/1. maddesi müebbet ağır hapis cezalarının infazı sırasında yapılacak 
değerlendirmelerin 36 yıl üzerinden işlem görmesini ilke olarak benimsemiş iken 
1803 sayılı Yasa 7/A maddesi ile cezalar arasında kanuni ilke ve güvence durumuna 
da ters düşmüştür. 

SONUÇ : 
Yukarıda açıklanan nedenlerle 1803 sayılı Cumhuriyetin 50. Yılı Nedeniyle 

Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanunun 7/A bendi T. C. Anayasasının 151/1 
ve 44 sayılı Yasanın 27/2. maddeleri önünde T. C. Anayasasının eşitlik ilkesini dile 
getiren 12, temel hak ve hürriyetlere getirilecek sınırlamaların özüne kanunun doku-
namaması ilkesini belirten T. C. Anayasasının 10 ve 11. maddelerine, cezaların 
yasal güvencesini belirten 33. maddesine ve hepsini kapsamak üzere Demokratik 
Hukuk Devleti ilkesine, T. C. Anayasasının ikinci maddesine aykırı bulunan 1803 
sayılı yasanın 7/A maddesinin iptali çin Anayasa Mahkemesine başvurulmasına 
oybirliğiyle karar verildi. 22/6/1978.» 

III. METİNLER : 
1 — iptali istenen yasa kuralı : 
15/5/1974 günlü, 1803 sayılı «Cumhuriyetin 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve 

Cezaların Affı Hakkında Kanun»un iptali istenen 7. maddesinin (A) bendi şöyledir : 

«Madde 7 — A) Bu kanundan yararlanıp, ölüm cezalan 30 yıl ağır hapse 
ve müebbet ağır hapis cezalan 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmele
rinde, dışarda geçirecekleri 1/3 süre, çevrilen bu cezaları üzerinden; muvakkat hür
riyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, bu kanundan yararlananların 
şartla salıverilmelerinde ise, d ;arda geçirecekleri 1/3 süre, af ile yapılacak indi
rimden önceki esas cezaOPSDFJSODJFOSJDOFJOSJDFIOSIODFJIOSJDFOJSODFJOS . Şartla salıverilmede; 647 sayılı 
Cezaların infazı Hakkındaki Kanunun değişik 19. maddesinin birinci fıkrasında 
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belirtilen iyi hallilik ile, ikinci fıkrasında öngörülen şartlar, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önceki süre için aranmaz.» 

2 — İlgili Yasa Kural lar ı : 
a) Türk Ceza Kanununun değişik 13. maddesinin son fıkrası şöyledir: 
«Madde 13 — 
Müebbet ağır hapis cezası otuzaltı sene üzerinden hesabedilerek muvakkat 

ağır hapsin tabi olduğu şartlar altında geçer.» 
b) 13/7/1965 günlü, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 3/5/1973 

günlü, 1712 sayılı Kanunla değişik 19. maddesi şöyledir: 
«Şartla salıverilme : 
Madde 19 — Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresinin 

2/3 ünü ve müebbet ağır hapiste 24 yılını çekmiş olup da Tüzüğe göre iy i halli hü
kümlü niteliğinde bulunanlar talepleri olmasa dahi şartla salıverilirler. 

Cezaların infazı sırasında, ceza infaz kurumlarından firar etmiş olanların 
yukardaki fıkra hükmünden yararlanabilmeleri için, muvakkat hürriyeti bağlayıcı 
cezalarda hükümlülük süresinin 4/5 ini, müebbet ağır hapiste 30 yılını çekmiş ol
maları şarttır. 

Yukardaki nispetlerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı günler de he
saba katılır. 

Şartla salıverilmeyi gerektirir mahiyette cezaevi idaresi tarafından verilen 
gerekçeli mütalâa, hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka bir yerde bulunuyor
sa, hükümlünün bulunduğu yerdeki hükmü veren mahkeme derecesinde bulunan 
mahkemeye tevdi edilir. Mahkeme bu mütalâayı uygun görürse şartla salıverilme 
karan derhal yerine getirilir. 

Mahkeme şartla salıverilmeyi uygun görmediği takdirde gerekçesini kara
rında gösterir. 

Bu karara karşı hükümlü, vekili, kanuni mümessili veya Cumhuriyet Savcısı 
tarafından acele itiraz yoluna başvurulabilir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının bu Kanunun 8. maddesinin 1., 2 ve 
3. bentlerine göre infazına karar verilenler şartla salıverilmeden yararlanamazlar. 

Şartla salıverilmiş olan hükümlüler hakkında şartla salıverilme süresinin 
sonuna kadar Türk Ceza Kanununun 28. maddesinin 3 ve 4. fıkraları hükümleri 
uygulanır. 

Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nisbetinde şahsi hakları tazmin etmesi 
şartına talik edilebilir.» 

c) 647 sayılı Yasaya 1/6/1978 günlü, 2148 sayılı yasayla eklenen E k : 2. mad
de şöyledir: 

«Ek Madde 2 — Hükümlülerin yarı açık veya açık cezaevlerine seçilmelerine 
karar verme işlemi, Adalet Bakanlığınca her yılın Ocak ayı içerisinde tespit edile 
rek Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen şartla salıverilme tarihine göre yapılır. Ba
kanlıkça bildirilen bu tarih aşılmamak ve kapalı kurumlarda çalışanlara öncelik 
tanınmak kaydıyla; 9, 10 ve 11. maddeler gereğince tabi tutulacakları müşahadeleri 
sonucu yarı açık veya açık müesseselere naklolunan hükümlülerin; anılan müesse
selerde kaldıkları her ay için 6 gün, 19 uncu maddenin 1,2 ve 3 üncü fıkralarına göre 
tespit edilecek şartla salıverilme tarihlerinden indirilmek suretiyle şartla salı
verilme işlemi yapılır. 

Kapalı infaz kurumlarında bulunanlardan yan açık veya açık infaz kurum
larına ayrılmaya hak kazanıp da olanak sağlanamaması sebebiyle naklolunamayan-
lar ile aynı nitelikleri haiz oldukları halde yaş ve bedeni kabiliyetleri itibariyle çalış
ma şartlarına intibak edemiyecekleri tespit edilenlerin, iktisap ettikleri hak tarihin-
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den sonra kapalı kurumlarda geçirecekleri süreleri da yarı açık veya açık müesse
selerde geçmiş sayılır. 

1 ve 2 nci fıkralardaki indirimden yararlananların, yan açık veya açık ku
rumlara ayrılmalarına ilişkin idare kurulu kararından önce tutuklu ve hükümlü ola-
rak çalışmak veya çalışmak isteyip de çalıştırılmasına olanak sağlanamaması su
retiyle veya yaş ve bedeni kabiliyetleri itibariyle çalışamayanların, iyi hallilikle geçir
dikleri günler 1 nci fıkradaki indirime esas sürelerine eklenir. 

Her ik i halde de yapılacak indirimlerde 1 aydan az süreler hesaba katılmaz. 
Şartla salıverilmenin geri alınmasına karar verilmesi halinde, bu kararla 

birlikte 1,2 ve 3 üncü fıkralar gereğince yapılan indirimde geri alınmış olur. 
Yarı açık veya açık müesseselerden ve 2 nci f ıkrada belirtilen nitelikleri haiz 

olduğu halde kapalı müesseselerden firar edenlerle, en az ik i defa kapalı cezaev
lerine iade edilenler veya yarı açık veya açık cezaevlerinden kapalı kurumlara iadeyi 
gerektiren hareketleri sebebiyle 2 nci fıkraya göre kazandıkları haklan en az ik i 
defa kaybedenler; evvelce yarı açık veya açık müesseselerde veya bu kurumlara 
ayrılmaya hak kazandıkları tarihten sonra kapalı cezaevlerinde geçirdikleri süre
ler dahil hiçbir surette indirimden yararlanamazlar.» 

3 — Dayanılan Anayasa kural lar ı : 
«Madde 2 — Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirti

len temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. 
«Madde 10 — Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez 

temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 
Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal, adalet ve hukuk 

devleti ilkeleriyle bağdaşamıyacak surette sınırlıyan siyasî, iktisadî ve sosyal bütün 
engelleri kaldırır; insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şart
lan hazırlar.» 

«Madde 11 — Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütün 
lüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel 
ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde 
gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak ka
nunla sınırlanabilir. 

Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. 
Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürri

yetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil , 
ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cum
huriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. 

Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir.» 
«Madde 12 — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve 

mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 
«Madde 33 — Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç say 

madiği bir fiilinden dolayı cezalandırılamaz. 
Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla konulur. 
Kimseye, suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan 

daha ağır bir ceza verilemez 
Kimse, kendisini veya kanunun gösterdiği yakınlarını suçlandırma sonucu 

doğuracak beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 
Ceza sorumluluğu şahsîdir. 
Genel müsadere cezası konulamaz.» 

Yargı Bölümü Sayfa : 16 



28 Şubat 1979 — Say ı : 16564 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 27 

IV. İLK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca yapılan i lk inceleme 

toplantısında; itiraz yoluna başvuran mahkemenin Anayasa'ya aykırılığını öne 
sürdüğü yasa metni, konu ile ilgili öteki metinlerle, yasama belgeleri, itiraz neden
lerini içeren gerekçeli mahkeme kararı ve ekleri okunup incelendikten sonra aşa
ğıda belirtilen hususlar üzerinde durulmuştur : 

İtiraz yolu ile denetim; Anayasaya aykırılık sorununun mahkemelerce Anaya
sa Mahkemesine iletilmesi üzerine yapılan bir denetim türüdür. 

Anayasanın değişik 151. maddesinde; bir davaya bakmakta olan mahkeme
nin, uygulanacak bir yasanın hükümlerini Anayasaya aykırı görmesi veya taraflar
dan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddî olduğu kanısına varması halinde, 
iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuracağından ve bu konuda verilecek ka
rara değin davayı geri bırakacağından söz edilmektedir. 22/4/1962 günlü, 44 sayılı 
Yasanın aynı konuyu düzenleyen 27. maddesi de bu kuralları yinelemektedir. 

İtiraz yolu, bu nedenle, üç koşulun birlikte gerçekleşmesi halinde işlerlik ka
zanmakta olup, bunlardan herhangi birinin eksikliği itiraz yolu ile Anayasaya uy-
gunluk denetiminin yapılmasını engellemektedir. B u koşullar; itiraz edecek maka
mının bir mahkeme olmasını, bakılmakta olan bir davanın bulunmasını ve itiraz ko
nusu kuralların davada uygulanma niteliği taşımasını zorunlu kılmaktadır. 

İtiraz yoluna başvuran Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesinin, Anayasanın değişik 
151. maddesi açısından bir mahkeme olduğunda kuşku yoktur. 

Mahkemenin elinde bakılmakta olan bir davanın bulunup bulunmadığı so
rununa gelince: 

Genel anlamda dava; yasalarda gösterilen yöntemlere uyularak yargı yerle
rine getirilen ve orada çözülmesi gereken bir uyuşmazlıktan oluşmaktadır. Uyuş
mazlık, yargı yerince hükme bağlanmışsa. Anayasaya uygunluk denetimi yönünden, 
mahkemenin elinde bakılmakta olan bir davanın varlığından artık söz edilemeye-
(.ektir. Bu bakımdan, sonuçlanmış bulunan asıl ceza davasını da, mahkemenin bak
makta olduğu bir dava olarak nitelendirmeye olanak yoktur. 

Ancak, cezanın yerine getirilmesi sırasında, hükümlü ile Cumhuriyet Savcısı 
arasında, örneğin, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. maddesinde beliıti
leri türden bir uyuşmazlık doğarsa, bu uyuşmazlığın çözülmesi için aynı yasanın 
405. maddesine dayanılarak karar verilmesi konusunun mahkemeye getirilmesi ha 
(inde, o mahkemenin elinde bakılmakta olan bir davanın varlığı kabul edilmelidir. 

Bu bakımdan, Anayasanın değişik 151. maddesindeki (dava) sözünü, usûl hu
kukundaki dar anlamda değil, geniş olarak ve mahkemelerin karara bağlamakla 
ödevli oldukları uyuşmazlıklar anlamında yorumlamak, yukarıda açıklandığı gibi. 
kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarındaki hukuka aykırılığın giderilmesi niteliği ar-
zetmeksizin, cezanın yerine getirilmesi sırasında, yerine getirmekle ilgil i olarak or
taya çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi için yasa uyarınca yargılama makamla
rına başvurulmasını da (dava) sözünün kapsamı içinde saymak; iptal davası yoluyla 
denetime bağlı tutma süresi geçmiş bulunan yasalardan Anayasaya aykırı olan
ları ayıklamayı ve bu nitelikteki yasaların davanın taraflarına uygulanmasını ön
lemeyi amaçlayan itiraz yoluyla Anayasaya uygunluk denetiminin belirlenen işle
vine de uygun düşmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, yerine getirilmesi söz konusu olabilen, başka bir de
yişle kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş bulunan (bir mahkûmiyet hükmünün 
tefsirinde veya tayin olunan cezanın hesabında tereddüt edildiği yahut cezanın kıs
men veya tamamen infazı lâzım gelmeyeceği iddia olunduğu) takdirde bu yolda 
mahkemelerden bir karar istenmesinin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. 
ve 405. maddelerine; şartlı salıverilmeye ilişkin işlerin de 647 sayılı Yasanın 1°. 
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maddesine uygun olarak açılmış ikincil nitelikte davaları oluşturacağı anlaşılmakta 
ise de, inceleme konusu olayda, hükümlü ya da Cumhuriyet Savcısı tarafından or
taya çıkarılmış, yerine getirmeye ilişkin bir uyuşmazlığın çözülmesi için yasa ge
reğince mahkemeye başvurulduğundan söz edilememektedir. 

Nitekim, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesinin 14/9/1967 günlü. Esas: 1967/196, 
Karar : 196//181 sayılı kararı ile müebbet ağır hapis cezasına mahkûm edilen ve 
mahkûmiyet hükmünün Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 7/11/1967 günlü, 1967/2609-2639 
sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmesinden ve 1803 sayılı Af Yasasının 18/5/1974 gü
nünde yürürlüğe girmesinden sonra aynı mahkemece verilen 5/6/1974 günlü, 1967/ 
196-181 sayılı «Müteferrik Karar» a göre, af yasasının (l/D) ve (7/A) maddeleri de 
uygulandığında yerine getirilecek 16 yıl ağır hapis cezası kalan ve bu cezayı tu
tuklandığı 20/3/1967 gününden beri çekmekte olan hükümlü de, Balıkesir Cumhu
riyet Savcılığına gönderdiği 19/6/1978 günlü dilekçede; «İşlemiş olduğum suçtan 
dolayı almış olduğum müebbet ağır hapis cezamı 1803 sayılı Af Yasasıyle 24 yıla 
indirilerek infaz etmekteyim. Cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı Kanunun ilgili 
maddesinde, müebbet ağır hapis cezaları 36 yıl üzerinden infaz edildiği malûmunuz
dur. Hâl böyle iken, Anayasanın 12. maddesinde belirtilen eşitlik ilkelerine aykırı 
olarak, adı geçen kanunla saklı hakkımız 1803 sayılı Af Yasasıyla tarafımıza veril 
meyerek şartla tahliye süremiz bu uygulamayla kısıtlanmış bulunmaktadır. Zayi 
olan haklarımızın tarafımıza verilmesi hususunda, ilgili merciler nezdinde gereken 
işlemin yapılmasına delaletlerinizi saygı ile arzederim.» dediğine göre yerine ge
tirme konusu mahkûmiyet hükmünün yorumlanmasında veya tayin olunan cezanın 
hesabında duraksamaya düştüğünden yahut cezanın kısmen veya tamamen yerine 
getirilmesi gerekmeyeceğinden söz açmamakta, dolayısiyle bu hükmün açıklanma
sını istememekte, sadece, 1803 sayılı Af Yasasıyle, şartla salıverilmeden yararlan
ma hakkının, Anayasanın 12. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırı olarak 
kısıtlandığını ileri sürmekte ve mağduriyetine yol açan yasa hükmünün Anayasa
ya aykırılığından dolayı iptali için ilgili yerlere başvurulmasını dolaylı biçimde is-
temeKtedir. 

1803 sayılı Yasanın 7. maddesinin itiraz konusu (A) bendi, gerçekten, bu ya
sadan yararlanıp, müebbet ağır hapis cezaiarı 24 yıl ağır hapse çevrilenlerle mu
vakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, bu yasadan yararla
nanları birbirinden açıkça ayırmış, birinci gruba girenlerin şartlı salıverilmelerinde, 
dışarda geçirecekleri 1/3 sürenin, çevrilen bu cezaları üzerinden; ikinci grubu oluş
turanların şartla salıverilmelerinde ise, dışarda geçirecekleri 1/3 sürenin af ile in
diriminden önceki esas ceza miktarı üzerinden yapılacağını hükme bağlamış bu
lunmaktadır. 

19/6/1978 günlü dilekçenin konuya ilişkin içeriği ile sözü edilen maddenin 
açık anlatımı çelişip çatışmadığına göre, 1803 sayılı Yasanın halen yürürlükte olan 
(7/A) maddesinin Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptaline ilişkin isteğin; 14/9/1967 
günlü. Esas: 1967/196, Kara r : 1967/181 sayılı kesinleşmiş mahkûmiyet hükmünün 
yorumlanmasında veya hükmedilen cezanın hesabında duraksamayı yahut bu ce
zanın kısmen veya tamamen yerine getirilmesi gerekmeyeceği savını da içerdiği dü
şünülemeyecektir. Bu bakımdan ve salt Anayasaya aykırılık savının, yöntemince 
açılmış bir dava olarak nitelendirilmesine olanak bulunmadığından hükümlünün 
dilekçesi de Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. ve 405. maddeleri kapsamı 
na giren, öğretide ve uygulama alanlarında açıklama (tavzih) davası olarak adlan
dırılan geçerli bir davayı oluşturmamakta, 1803 sayılı Yasanın (7/A) maddesinin 
iptali istemi bu evrede, yöntemince açılmış bir davanın yokluğu nedeniyle, yasal 
dayanaktan yoksun ve hukuken geçersiz bir istekten ibaret kalmaktadır. 
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Balıkesir Cumhuriyet Savcısının o yer Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 
yazdığı 19/6/1978 günlü, 2068/38 sayılı yazısında da, hükümlüden söz edilerek; 
«.... 19/6/1978 günlü dilekçesiyle cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı Kanunun i l 
gili maddesinde müebbet ağır hapis cezaları 36 yıl üzerinden infaz edildiği ve Ana
yasanın 12. maddesinde belirtilen eşitlik ilkelerine aykırı olarak 1803 sayılı Af Ya-
sasıyle şartla tahliye süresinin kısıtlanmış bulunduğu ve bu hakkının verilmesini.... 
istemiş bulunmaktadır» denildikten sonra, anlam ve kapsamı belirgin bulunan bu 
istek, «Hükümlünün bu isteği ile Cumhuriyet Savcılığımızdan cezanın yerine geti
rilmesi sırasında ortaya çıkardığı durum C.M.U.K. nun 402. maddesi hükmü uya
rınca yeni bir uyuşmazlık niteliğinde görülmüş, bunun çözülmesi için C.M.U.K. nun 
405. maddesi gereğince bir karar verilmesi konusu mahkememize getirilmiş bulun
maktadır.... Anayasa Mahkemesinin Esas: 1974/36, Karar : 1974/35 (Resmî Gazete. 
27/1/1975 günlü, 15131 sayısı) sayılı kararına göre mahkemenin elinde, bu takdirde, 
bakılmakta olan bir davanın varlığını kabul etmek gerekir....» Biçiminde değerlen
dirilerek işin esasına girilmekte, 1803 sayılı Af Yasasının (7/A) maddesinin Anaya
sanın 2., 10., 11., 12. ve 33. maddelerine uygun düşmediği açıklanmakta ve hüküm
lünün Anayasaya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varılarak Anayasa Mah-
kemesi'ne başvurulması önerilmekte, mahkemece de bu doğrultuda karar verilmiş 
bulunmakta ise de; 7. maddenin (A) bendinde, bu yasadan yararlanıp, müebbet ağır 
hapis cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerle, muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara 
mahkûm edilmiş olup da, bu yasadan yararlananların şartla salıverilmelerinde, dı
şarda geçirecekleri 1/3 süre yönünden, tamamen değişik düzenlemeler yapıldığında 
ve değişik hükümlere yer verildiğinde hükümlü ile Cumhuriyet Savcılığı arasında 
herhangi bir değerlendirme ve görüş ayrılığı bulunmadığına, bu hükümlerin yo
rumlanmasında hükümlü ile Cumhuriyet Savcısı değişik sonuçlara ulaşmadıkları
na ve salt bu tür düzenlemelerin Anayasanın belirtilen kurallarına aykırılığı savı 
hükmedilen cezanın yerine getirilmesi yönünden çözülmesi gereken bir uyuşmaz
lığın nedeni sayılamayacağına göre, ortada, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
402. ve 405. maddelerinde öngörülen bir başvurmanın, Anayasa Mahkemesi'nin 
2-1/9/1974 günlü, Esas : 1974/36, Karar : 1974/35 sayılı kararında sözü edilen bir açık
lama (tavzih) davasının yokluğunu tartışmasız kabul etmek gerekecektir. 

Kaldı k i itiraz yoluna başvuran mahkeme, 1803 sayılı Af Yasasının (7/A) mad
desini, bu yasanın yürürlüğe girdiği 18/5/1974 gününden hemen sonra uygulayarak 
5/6/1974 günlü, 1967/196 -181 sayılı «Müteferrik K a r a r ı n d a ; bu yasanın (l/D) mad
desinden yararlandırılıp müebbet ağır hapis cezası 24 yıl ağır hapse çevrilen hü
kümlünün şartlı salıverilmesinde, dışarda geçireceği 1/3 süreyi, çevrilen bu cezası 
üzerinden hesaplayarak 24 yıl ağır hapis cezasının üçte biri olan 8 yılın bu cezadan 
düşülmesi yoluyla geri kalan 16 yıl ağır hapis cezasının aynen yerine getirilmesini 
Öngörmüştür. Cumhuriyet Savcısının isteğine uygun olarak, kanun yolu açık olmak 
üzere verilen bu kararın hükümlüye tebliğ edilmiş ve yerine getirmede gözönünde 
tutulması için Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına da gönderilmiş olmasına karşın, 
geçen dört yıllık süre içinde, mahkumiyet hükmünün yorumlanması ve hükmedilen 
cezanın yerine getirilmesi bakımından duraksamaya düşülmemiş ve bu cezanın kıs
men veya tamamen yerine getirilmesi gerekmeyeceğine ilişkin herhangi bir sav da 
ileri sürülmemiştir. Aslında bugün de böyle bir uyuşmazlık sözkonusu olmadığı 
ve sadece 1803 sayılı yasanın mahkemece daha önce uygulanmış olan (7/A) mad
desinin Anayasaya aykırılığı öne sürüldüğü halde Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi, 
isteği benimseyerek, Anayasa Mahkemesine başvurmuş bulunmaktadır. Şimdi ip
tali istenen kuralın uygulanmasıyla ilgili 5/6/1974 günlü ve 1967/196 -181 sayılı ka
rarın kesinleşmiş bulunması nedeniyle, konunun bu evrede yeniden ele alınması 
ve bu hususta yeni bir karar verilmesi olanağı da kalmamıştır. 
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Bilindiği gibi, 647 sayılı yasanın değişik 19. maddesi; hürriyeti geçici olarak 
bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresinin 2/3 sini (Firar etmişse 4/5 ünü), müebbet 
ağır hapiste 24 (firar etmişse 30) yılını çekmiş olup da bu sürelerin bitiminde Tü
züğe göre iyi halli hükümlü niteliğini koruyanların istekleri olmasa bile şartla sa
lıverilmelerini öngörmüş bulunmaktadır. 

Madde, ayrıca, şartla salıverilme kararı alınabilmesi için Cezaevi idaresi ta
rafından gerekçeli olarak düzenlenen olumlu mütâalanın, yetkili yargı yerince (hük
mü veren mahkeme, hükümlü başka bir yerde ise hükümlünün bulunduğu yerdeki 
hükmü veren mahkeme derecesindeki mahkeme) uygun görülmüş olmasını da zo
runlu kılmıştır. 

Bu maddenin öngördüğü koşullardan hiçbiri hükümlü yönünden gerçekleş
mediği, daha açık bir anlatımla, hükümlülük süresinin 2/3 si henüz tamamlanmadığı 
ve cezaevi idaresince gerekçeli mütalâa düzenlenmesi zamanı gelmediği için itiraz 
yoluna başvuran mahkemenin elinde, 647 sayılı yasanın değişik 19. maddesinde 
gösterilen yöntemlere uygun olarak getirilmiş bir işin ve sözü edilen madde ile 
daha sonra 11/6/1978 gününde yürürlüğe konan 1/6/1978 günlü, 2148 sayılı yasa 
kapsamına giren ikincil bir davanın varlığı da kuşkusuz savunulamayacaktır. 

Yukardaki açıklamalar karşısında, Anayasanın değişik 151 ve 44 sayılı Yasanın 
27. maddelerinde öngörülen anlamda bakılmakta olan bir dava bulunmadığı anla 
şıldığından itirazın, başvuran mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine karar ve
rilmelidir. Ahmet Koçak, Muhittin Gürün, Lûtfi ömerbaş ve Ahmet H. Boyacıoğlu 
bu görüşe katılmamışlardır. 

V. SONUÇ : 
İtirazda bulunan mahkemenin elinde bakılmakta olan bir dava bulunmadı

ğından başvurmanın, mahkemenin yetkisizliği yönünden reddine, Ahmet Koçak, 
Muhittin Gürün, Lûtfi Ömerbaş ve Ahmet H. Boyacıoğlu,nun karşıoylarıyle ve oy
çokluğuyla, 

29/6/1978 gününde karar verildi. 

Başkan 
Kani Vrana 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Üye 
Basan Gürsel 

Üye 

üye 
Abdullah üner 

üye 
Muhittir. Gürün 

Üye 
Osman Tokcan 

Üye 
Ahmet Koçak 

üye 
Lûtfi ömerbaş 

üye 

Ahmet Salih Cebi 

Üye 

üye 

§efcip Çopur oğlu 

Üye 
Ahmet Erdoğdu 

Üye 
Adil Esmer 

Üye 
Nihat O. Akçakayaltoğlu Ahmet B. Boyacıoğlu Necdet Darıcıoğlu 

KARŞIOY YAZISI 
15/5/1974 Günlü, 1803 sayılı «Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve 

Cezaların Affı Hakkında Kanun»un 1. maddesinin (D) bendi ile ömür boyu ağır 
hapis cezaları 24 yıla indirilmiş ve aynı Kanunun 7. maddesinin (A) bendi ile de 
bunların şartla salıverilmelerinde uygulanacak yöntemler belirtilmiştir. 

Olayda ömür boyu ağır hapis cezası, yukarıda açıklanan Yasa hükümlerinin 
uygulanması yoluyla, 16 yıla indirilen hükümlü, cumhuriyet savcılığına verdiği 
dilekçesinde, Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 sayılı yasanın ilgili maddesinde, mü
ebbet ağır hapis cezalarının 36 yıl üzerinden infaz edileceği yazılı olduğu halde, 1803 
sayılı yasa hükümlerinin uygulanması sonucunda bu hakkın kendisine verilmediği
ni, bu durumun Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulunduğunu ileri sürmüş ve 
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kaybolan hakkının geri verilmesi için gereken işlemlerin yapılmasını istemiş; Cum 
huriyet Savcısı da hükümlünün ortaya çıkardığı bu durumun Ceza Muhakemeleri 
Usulü Yasasının 402 - 405. maddeleri uyarınca çözüme bağlanması gerektiği kanısıyla 
Ağır Ceza Mahkemesi katında girişimde bulunmuştur. 

14/9/1967 Günlü ve 967/181 karar sayılı ilâm gereği ömür boyu ağır hapis 
cezasını çekmekte olan hükümlü hakkında, sonradan yürürlüğe giren, 1803 sayılı 
af yasasının 1. maddesinin (D) bendi ile 7. maddesinin (A) bendi uyarınca Balıkesir 
Ağır Ceza Mahkemesince işlem yapılmış olması, onan ve cumhuriyet savcısının bu 
kez ileri sürdükleri savın aynı mahkemece incelenip karara bağlanmasına engel 
olamaz. Mahkeme, hükümlünün ve cumhuriyet savcısının istemleriyle oluşan dava 
dolayısıyle Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 sayılı Yasanın şartla salıverilmeye iliş
kin değişik 19. maddesi ve 1803 sayılı Yasanın 7. maddesinin aynı konuya ilişkin (A) 
bendi hükümleri çerçevesinde bir karar vermek durumundadır. 

ö t e yandan hükümlü, dilekçesinden de anlaşılacağı üzere, cezaevinde haksız 
olarak dört yıl fazla yatırılacağı kaygısındadır. Hükümlülerin cezaevlerinde hukuk 
kurallarının gerektirdiğinden fazla yatırılması olasılığı kamuyu da ve dolayısıyla 
Cumhuriyet Savcılarını da kaygılandırır ve bu kaygılar, ancak mahkemelerce ve
rilecek kararlarla giderilebilir. Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının 402 - 405. madde
leri bu kaygıları giderme yolunu aşmış bulunmaktadır. 

Kaldı ki , asıl ilâm ile belirlenen cezanın çektirilmesi sırasında ortaya çıka
cak durumlarla af yasası hükümlerinin uygulanması sonucu belirlenen cezanın çekti
rilmesi sırasında ortaya çıkan durumlar arasında Ceza Muhakemeleri Usulü Yasa
sının 402 - 405. maddelerinin uygulanması açısından bir ayrılıktan söz edilemez. Ba
lıkesir Cumhuriyet Savcısı hükümlüye fazla ceza çektirme olasılığından doğan du
raksama nedeniyle konuyu Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının 402. maddesi uya
rınca Ağır Ceza Mahkemesine iletildiğine göre mahkeme aynı yasanın 405. maddesi 
uyarınca bir karar vermek durumundadır. 

Görülüyor k i Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi yöntemince oluşturulmuş bir 
davaya bakmakta ve uygulayacağı Yasa hükmünün iptal edilmesi için Anayasa 
Mahkemesine Başvurmaya yetkili bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle çoğunluk kararına karşıyız. 
Üye Üye Üye 

Ahmet Koçak Muhittin Gürün Lütfi Ömerbaş 
KARŞIOY YAZISI 

Hükümlülerin hangi koşullar altında şartla salıverilmeden yararlanacaklarını 
13/7/1965 günlü, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 1712 sayılı Kanunla 
değişik 19. maddesi belirtmiş ve kural olarak bu konuda karar verme yetkisini, 
hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka yerde bulunuyorsa, hükümlünün bulun
duğu yerdeki aynı dereceli mahkemeye tanımıştır. 

15/5/1974 günlü, 1803 sayılı «Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç 
ve Cezaların Affı Hakkında Kanun»un 7. maddesinin (A) bendi ise, Af Kanunundan 
yararlananların şartla salıverilmeleri hakkında yeni düzenlemeler getirmiş, şartla 
salıverilmenin bu yeni düzenlemelerle ve 647 sayılı Yasanın değişik 19 maddesinin 
bu düzenlemeye ters düşmeyen hükümleriyle birlikte uygulanmasını buyurmuştur. 

Hükümlü, şartla salıverilmesi hususunda mahkemeye başvurarak öne sürdüğü 
konu hakkında bir karar verilmesini istemiş ve Anayasaya aykırılık savında bulun
muştur. Şartla salıverilme hakkında karar almaya yetkili olan mahkemenin yasal 
görevi, konuyu 647 sayılı Yasanın değişik 19. ve 1803 sayılı Yasanın 7/A maddesi 
hükümleri çerçevesinde sonuçlandırmak ve önüne getirilen işi karara bağlamaktır. 
O halde, ceza evi idaresi tarafından henüz hazırlanmış ve verilmiş bir mütalaa 
olmadığı için mahkemenin önüne gelmiş ve 647 sayılı Yasanın değişik 19. maddesi 
uyarınca oluşmuş bir davadan söz edilemıyeceği yolundaki çoğunluk görüşünü 
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benimsemeye olanak yoktur. Böyle bir görüşü kabul etmek demek, ceza evinde 
geçmesi gereken hükümlülük süresi dolmadan mahkemenin işi inceleyemeyeceğini, 
başka bir anlatımla bu süre geçmeden hükümlünün haklarını savunamıyacağını ve 
mahkemenin işe müdahale ederek şartla salıverilme ile onun öğelerini oluşturan 
konular hakkında karar alamıyacağını kabullenmek olur. Oysa şartla salıverilmeye 
yasa ile yetkili kılınan mahkeme, kural olarak bunun öğelerini de önüne getirildiği 
takdirde karara bağlamakla görevlidir. 

Anayasanın değişik 151. maddesinde öngörülen ve Anayasaya aykırılık iddi
alarım Anayasa Mahkemesine getirebilme yolunu mahkemelere açan düzenin işle
yebilmesi, ortada somut bir olayın yani mahkemece çözüme bağlanması gereken 
belli bir anlaşmazlığın, Anayasa diliyle bir davanın bulunması, Anayasaya aykırılık 
savında bulunulan kanun hükmünün bu davada uygulanma durumunda olması, 
mahkemenin aykırılık savını ciddi görmesi ya da kendiliğinden bu hükmü Anayasaya 
aykırı bulması koşullarının gerçekleşmesine bağlıdır. 

Mahkemenin önüne getirilen işi sonuçlandırarak karara bağlaması yasal gö
revi olduğu halde, bu işi dava saymayan ve yapılan itirazı Anayasa Mahkemesine 
yetkisiz merci veya kişilerce yapılmış başvurmalarla bir tutan çoğunluk görüşüne 
katılmıyorum 

B u nedenlerle işin esasının incelenmesine karar verilmesi gerekeceği kanisiyle 
karara karşıyım. 

Üye 
Ahmet H . Boyacıoğlu 

Esas Sayısı : 1978/57 
Karar Sayısı : 1978/48 
Karar günü : 24/10/1978 
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
İTİRAZIN KONUSU : 15/5/1974 günlü, 1803 sayılı «Cumhuriyetinin 50 nci Yılı 

Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun»un 7. maddesinin (A) ben
dinde yer alan « müebbet ağır hapis cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin 
şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçirecekleri 1/3 süre, çevrilen bu cezalan üzerin
den . . . . yapılır » biçimdeki kuralın Anayasanın 12. maddesine aykırı olduğu 
öne sürülerek iptali istenmiştir. 

I. OLAY : 
Sanığın kasten adam öldürmek suçundan Türk Ceza Kanununun 449/1. mad

desi uyarınca müebbet ağır hapis cezasıyla mahkûmiyetine dair Alanya Ağır Ceza 
Mahkemesinden verilen 22/12/1969 günlü, Esas : 1969/14 ve Karar : 1969/95 sayılı hü
küm Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 31/12/1970 günlü, 524/3747 sayılı ilâmıyle onanarak 
kesinleşmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 13. maddesinin son fıkrasına göre, otuzaltı yıl üze
rinden hesabedilerek muvakkat ağır hapsin bağlı olduğu koşullar altında geçmesi 
gereken bu ceza, tutuklamanın yapıldığı 27/9/1968 gününden başlanarak çektiril-
mekte iken «Cumhurivetin, 50 nci Yılı Nedenivle Bazı Suç ve Cezalann Affı Hak
kında Kanun» 18/5/1974 gününde yürürlüğe girmiştir. 

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği günlerde, cezasını Adana Kapalı Cezaevinde 
çekmekte olduğu anlaşılan hükümlü hakkında Türk Ceza Kanununun 449/1. mad
desine dayanılarak hükmedilen müebbet asır hapis cezası, Adana 2. Ağır Mahkeme
sinin 30/5/1974 sünlü. Muh. 1974/210 ve Müt. 1974/210 sayılı Kararı ile- IS/S/I-TM 
günlü, 1803 sayılı Af Yasasının l / D . maddesinin uygulanması sonucunda 24 yıl ağır 
hapse çevrilmiş, «aynı yasa gereğince yekûn cezadan, cezanın 1/3 ü mesruten 
tahliveden istifade edeceği cihetle 1/3/ ü olan 8 yılın tenzili ile bakiye 16 yıl ağır ha
pis cezasının infazı ve 27/9/1568 tarihinde tevkif edilerek cezaevinde bulunduğu 
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anlaşıldığından tevkif tarihine 16 yılın ilâvesiyle 27/9/1984 tarihinde meşru
ten tahliyesi ve bu tarihe kadar infazın devamı » da ayrıca kararlaştırılmış
tır. 

Daha sonra, 5/6/1974 ve 5/11/1975 günlerinde Adana ve Sivas Cumhuriyet 
Savcılıklarınca ayrı ayrı düzenlenen ve 27/9/1984 gününde şartla salıverilmeyi ön 
gören müddetnamelere göre hükmün yerine getirilmesine devam edilmekte olduğu 
sırada Adana Kapalı Cezaevi Müdürlüğü aracılığı ile Adana Cumhuriyet Savcılığına 
başvuran hükümlü, 20/6/1978 günlü dilekçesinde; 1803 sayılı Af Yasasının 7/A. mad
desinde yer alan ve bu yasadan yararlanıp, müebbet ağır hapis cezaları 24 yıl ağır 
hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçirecekleri 1/3 sürenin, çev
rilen bu cezaları üzerinden hesabedileceğine ilişkin bulunan kuralın Anayasanın 12. 
maddesine aykırı olduğunu ileri sürmüş, bu nedenle Anayasa Mahkemesine başvu
rulmasını istemiştir. 

Adana Cumhuriyet Savcısı ise, bu başvuru üzerine, Adana 2. Ağır Ceza Mah
kemesi Başkanlığına gönderdiği 20/6/1978 günlü, 1978/14 sayılı yazıda; ileri sürülen 
Anayasaya aykırılık savını yineleyerek hükümlünün istemi doğrultusunda işlem 
yapılmasını önermiştir. 

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi de; 15/5/1974 günlü, 1803 sayılı af yasasının 
7. maddesinin (A) bendinde yer alan ve bu yasadan yararlanıp, müebbet ağır hapis 
cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçirecek
leri 1/3 süresinin, çevrilen bu cezaları üzerinden hesabedileceğine ilişkin bulunan 
kuralın yasa önünde eşitlik ilkesi yönünden Anayasaya aykırılığı savını ciddi bularak 
bu kuralın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına 23/6/1978 gününde 
oybirliğiyle karar vermiştir. 

II. İTİRAZIN GEREKÇESİ : 
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/6/1978 günlü, Müt. 69 sayılı kararında, 

itirazın dayanağını oluşturan nedenler şöyle açıklanmaktadır: 
«Adana Cumhuriyet Savcılığının 20/6/1978 günlü yazısında ( ) suçundan 

müebbet ağır hapis cezasına hükümlü ve Adana Kapalı Cezaevinde bulunan (....)'ın 
infaz evrakında şartla salıverilmenin tüm cezadan önce veya sonra uygulanması 
halinde farklı sonuçlar meydane geldiği ve bu sonuçların hükümlünün dilekçesine 
göre haksızlıklara ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı düştüğü nedeniyle infazında 
tereddüde düşülerek infaz evrakının incelenip ilgili af yasasının 7/A maddesindeki 
müebbet hapislerde şartla salıverilmesinin önce uygulanması yolundaki yasa hük
münün Anayasaya aykırılığının ciddi kabul edilerek bu hususta bir karar verilmesi 
istenmiş olmakla, hükümlü ( )'a ait evrak ve infaz dosyası gönderilmekle 
tetkik edildi: 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 
Adana kapalı cezaevinde ( ) dan müebbet ağır hapis cezasına hükümlü 

( ), Cumhuriyet Savcılığına verdiği 20/6/1978 günlü başvurusunda ; 1803 sayılı 
Af Yasasının 7/A maddesindeki müebbet ağır hapis cezalarında şartla salıveril
melerin dışarda geçirecekleri 1 /3 sürenin çevrilen cezalar üzerinden hesaplanmasının 
Anayasava aykırı bulunduğuna, aynı maddenin sair cezalar için uygulamada mik
tarındaki şartlı salıverilmelerin «af ile-yapılacak indirimden önceki esas ceza mik
tarı» üzerinden yapılacağı hakkındaki hükme ters düştüğünü ve hükümlüler arasın
da ayrıcalık yaratıp, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulunduğunu belirtmiştir. 

1803 sayılı Af Yasasının 7/A maddesinde «müebbet ağır hapis cezalarında şartla 
salıverilmenin dışarda geçirecekleri 1/3 süre çevrilen ceza üzerinden» olacağını 
belirtmiş, aynı maddenin muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm olanla-
ım ise dışarda geçirecekleri 1/3 sürenin ise «af ile indirimden "önceki ceza üzerinden» 
yapılacağını hükme bağlamıştır. Bu duruma göre uygulamada farklı sonuçlar mey
dana gelmektedir. Şöyleki : 
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a) 1803 sayılı Yasanın 7/A maddesi uyarınca müebbet ağır hapislerde şartla 
salıverilme 36 yıl üzerinden kanun hükmüne göre şartla salıverilme evvelâ 12 yılı 
nın af nedeniyle indirildikten sonra kalan 24 yıl üzerinden 1/3 şartla salıverilme çı
karıldığında hükümlünün neticeden 16 yıl fiilen cezasının infazı gerekmektedir. 

b) 1803 sayılı Af Yasasının aynı maddesinin 2. bendinde ise, muvakkat hür
riyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanların şartla salıverilmeleri indirimden önceki 
ceza üzerinden hesaplanması halinde ise bu takdirde önce 36 yıl üzerinden 1/3 olan 
şartla salıverilme indirilip kalan 24 yılın 12 yılı da Af Yasası uyarınca çıkarıldıktan 
sonra geriye 12 yıl cezanın infazı gerekmektedir. 

Açıklanan a ve b bendlerindeki örneğe göre şartla salıverilmenin indirimden 
önce hesaplanması ile indirimden sonra hesaplanması arasında 4 yıllık gibi bir fark 
doğmaktadır. 

Anayasamızın temel hak Ve özgürlükler bölümünde kişilerin arasında farklılık, 
ayrıcalık ve imtiyaz yapılamayacağı açıkça hükme bağlanmıştır. Af Yasasının 7/A 
maddesindeki şartla salıverilmenin indirimden önce veya sonra yapılması ile aradaki 
farklı sonuç Anayasanın bir temel ilkesine aykırı düşmektedir. Ayrıca Anayasanın 12. 
maddesinde herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtilmiş, yine aynı madde hiç bir 
kişiye imtiyaz tanınamayacağını belirtmiştir. Bu durumda Af Yasasının 7/A madde
sindeki çelişki ve farklı uygulama Anayasanın 12 nci maddesindeki eşitlik ilkesine ve 
hiç bir kimseye ayrıcalık ve imtiyaz tanınmayacağına dair hükümlerine de aykırı düş
mektedir. Uygulama farklı olduğundan bazı hükümlülere imtiyaz tanınma durumuna 
düşülmektedir. Cumhuriyet Savcılığının ve infaz evrakındaki ( )'ın başvurusun-
daki nedenler doğru ve ciddi görünmüştür. Bu nedenle: 

SONUÇ: Hükümlü ( )'ın 20/6/1978 günlü dilekçesindeki ve keza Cumhu
riyet Savcılığının aynı günlü yazısındaki 1803 sayılı Af Yasasının 7/A bendinde yazılı 
müebbet ağır hapis cezalarında şartla salıverilmelerin «çevrilen bu cezalar üzerinden» 
hesaplanacağı yolundaki Anayasaya aykırılık iddiasının ciddi bulunduğuna ve bu hu
susta Anayasa Mahkemesince bir karar verilmesi gerektiğine, evrakın bu hususta iş
lem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine oybirliği ile karar verildi 
23/8/1978» 

III. METİNLER: 
1. İptali istenen yasa kural ı : 
15/5/1974 günlü, 1803 sayılı «Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Ce

zaların Affı Hakkında Kanuninin itiraz konusu kuralı da içeren 7. maddesinin (A) 
bendi şöyledir: 

«Madde 7. — A) Bu kanundan yararlanıp, ölüm cezalan 30 yıl ağır hapse ve 
müebbet ağır hapis cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde, 
dışarda geçirecekleri 1/3 süre, çevrilen bu cezalan üzerinden; muvakkat hürriyeti bağ
layıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, bu kanundan yararlananların şartla salıve
rilmelerinde ise, dışarda geçirecekleri 1/3 süre, af ile yapılacak indirimden önceki esas 
ceza miktarı üzerinden yapılır. Şartla salıverilmede 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
daki Kanunun değişik 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen iyi hallilik ile, 
İkinci fıkrasında öngörülen şartlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Önceki süre 
için aranmaz.» 

2. İlgili yasa kuralları : 
a) Türk.Ceza Kanununun değişik 13. maddesinin son fıkrası şöyledir: 
«Madde 13. — 
Müebbet ağır hapis cezası otuzaltı sene üzerinden hesap edilerek muvakkat ağır 

hapsin tabi olduğu şartlar altında geçer.» 
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b) 13/7/1965 günlü, 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanun'un 3/5/1973 
günlü, 1712 sayılı yasa ile değişik 19. maddesi şöyledir: 

«Şartla salıverilme: 
Madde 19. — Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresinin 2/3 

ünü ve müebbet ağır hapiste 24 yılım çekmiş olup da Tüzüğe göre iyi halli hükümlü 
niteliğinde bulunanlar talebleri olmasa dahi şartla salıverilirler. 

Cezaların infazı sırasında, ceza infaz kurumlarından fuar etmiş olanların yukar-
daki fıkra hükmünden yararlânabilmeleri için, muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar
da hükümlülük süresinin 4/5 ini, müebbet ağır hapiste 30 yılım çekmiş olmaları şart
tır. 

Yukardaki nisbetlerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı günler de hesaba 
katılır. 

Şartla salıverilmeyi gerektirir mahiyette cezaevi idaresi tarafından verilen ge
rekçeli mütalâa, hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa, 
hükümlünün bulunduğu yerdeki hükmü veren mahkeme derecesinde bulunan mah
kemeye tevdi edilir. Mahkeme bu mütalâayı uygun görürse şartla salıverilme kararı 
derhal yerine getirilir. 

Mahkeme şartla salıverilmeyi uygun görmediği takdirde gerekçesini kararında 
gösterir. 

Bu karara karşı hükümlü, vekili, kanuni mümessili veya Cumhuriyet Savcısı 
tarafından acele itiraz yoluna başvurulabilir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının bu Kanunun 8 inci maddesinin 1, 2 
ve 3 üncü bentlerine göre infazına karar verilenler şartla salıverilmeden yararlanamaz
lar. 

Şartla salıverilmiş olan hükümlüler hakkında şartla salıverilme süresinin so
nuna kadar Türk Ceza Kanununun 28 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları hüküm
leri uygulanır. 

Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nisbetinde şahsî haklan tazmin etmesi 
şartma talik edilebilir.» 

c) 13/7/1965 günlü, 647 sayılı yasaya 1/6/1978 günlü, 2148 sayılı yasayla ekle
nen Ek 2. madde şöyledir: 

«Ek Madde 2. — Hükümlülerin yarı açık veya açık cezaevlerine seçilmelerine 
karar verme işlemi, Adalet Bakanlığınca her yılın Ocak ayı içerisinde tespit edilerek 
Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen şartla salıverilme tarihine göre yapılır. Bakan
lıkça bildirilen bu tarih aşılmamak ve kapalı kurumlarda çalışanlara öncelik tanın
mak kaydıyla 9, 10 ve 11 inci maddeler gereğince tabi tutulacakları müşahadeleri 
sonucu yarı açık veya açık müesseselere naklolunan hükümlülerin; anılan müessese
lerde kaldıkları her ay için 6 gün, 19 uncu maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarına göre 
tespit edilecek şartla salıverilme tarihlerinden indirilmek suretiyle şartla salıverilme 
işlemi yapılır. 

Kapalı infaz kurumlarında bulunanlardan yarı açık veya açık infaz kurumla
rına ayrılmaya hak kazanıp da olanak sağlanamaması sebebiyle naklolunamayanlar 
ile aynı nitelikleri haiz olduklan halde yaş ve bedeni kabiliyetleri itibarıyla çalışma 
şartlarına intibak edemiyecekleri tespit edilenlerin, iktisap ettikleri hak tarihinden 
sonra kapalı kurumlarda geçirecekleri süreleri de yarı açık veya açık müesseselerde 
geçmiş sayılır. 

1 ve 2 nci fıkralardaki indirimden yararlananların, yan açık veya açık kurum
lara ayrılmalarına ilişkin idare kurulu kararından önce tutuklu ve hükümlü olarak 
çalışmak veya çalışmak isteyip de çalıştırılmasına olanak sağlanamaması suretiyle 
veya yaş ve bedeni kabiliyetleri itibarıyla çalışamayanların, iyi hainlikle geçirdikleri 
günler, 1 nci fıkradaki indirime esas sürelerine eklenir. 
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Her ik i halde de yapılacak indirimlerde 1 aydan az süreler hesaba katılmaz. 
Şartla salıverilmenin geri alınmasına karar verilmesi halinde, bu kararla bir

likte 1, 2 ve 3 üncü fıkralar gereğince yapılan indirim de geri alınmış olur. 
Yarı açık veya açık müesseselerden ve 2 nci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz 

olduğu halde kapalı müesseselerden firar edenlerle, en az ik i defa kapalı cezaev
lerine iade edilenler veya yarı açık veya açık cezaevlerinden kapalı kurumlara iadeyi 
gerektiren hareketleri sebebiyle 2 nci fıkraya göre kazandıkları haklan en az ik i defa 
kaybedenler; evvelce yan açık veya açık müesseselerde veya bu kurumlara ayrılma
ya hak kazandıkları tarihten sonra kapalı cezaevlerinde geçirdikleri süreler dahil 
hiçbir surette indirimden yararlanamazlar.» 

3 — Dayanılan Anayasa Kuralı: 
«Eşitlik: 
Madde 12. — Herkes, dil , ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve mez

hep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 

IV — İLK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca yapılan ilk inceleme 

toplantısında; itiraz yoluna başvuran mahkemenin Anayasaya aykırılığını öne sür
düğü yasa metni, konu ile ilgili öteki metinler, itiraz nedenlerini içeren gerekçeli 
mahkeme kararı ve ekleri okunup incelendikten sonra aşağıda belirtilen konular üze
rinde durulmuştur: 

Anayasanın değişik 151. maddesinde; bir davaya bakmakta olan mahkemenin, 
uygulanacak bir yasanın hükümlerim Anayasaya aykırı görmesi veya taraflardan bi
rinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddî olduğu kanısına varması halinde, iptal is
temiyle, Anayasa Mahkemesine başvuracağı ve bu konuda verilecek karara kadar 
davayı geri bırakacağı kuralı yeralmıştır. 

22/4/1962 günlü, 44 sayılı «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usul
leri Hakkında Kanun»un aynı konuyu düzenleyen 27. maddesi de bu kuralı yinelemek
tedir. 

Anayasaya aykırılık sorununun Anayasa Mahkemesine iletilmesi yolunu mahke
melere açık tutan bu kural, itiraz yoluna başvuran mahkemenin elinde yöntemince 
açılan ve bakılmakta olan bir davanın bulunmasını zorunlu kılmaktadır. , 

Anayasaya aykırılığı öne sürülen yasa hükümlerinin bu davada uygulanma du
rumunda olması ve mahkemenin aykırılık savını ciddî bulması, ya da kendiliğinden o 
hükümleri Anayasaya aykırı görmesi ise itiraz yoluyla Anayasaya uygunluk denetimi
nin öteki koşullarını oluşturmaktadır. 

Mahkemenin elinde bakılmakta olan bir davanın bulunup bulunmadığı konu
sunun incelenmesine bu nedenle öncelik tanınması gerekmektedir. 

Genel anlamda dava; yasalarda gösterilen yöntemlere uyularak yargı yerlerine 
getirilen işlerden ve orada çözülmesi gereken uyuşmazlıklardan oluşmaktadır. Mah
keme önüne getirilen iş hükme bağlanmış ve uyuşmazlık çözülmüş ise. Anayasaya uy
gunluk denetimi yönünden, bakılmakta olan bir davanın varlığından artık söz edile
meyecektir. Bu bakımdan, sonuçlanmış bulunan asıl ceza davasını da, hükmü ve
ren mahkemenin bakmakta olduğu bir dava olarak nitelendirmeye olanak yoktur. 

Ancak, cezanın yerine getirilmesi sırasında, hükümlü ile Cumhuriyet Savcısı 
arasında, örneğin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. maddesinde belirtilen 
türden bir uyuşmazlık doğarsa, bu uyuşmazlığın çözülmesi için, aynı yasanın 405. 
maddesine dayanılarak karar verilmesi konusunun mahkemeye getirilmesi, ya da ço-
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zülmesi gereken bir uyuşmazlıkla ilişkili olsun olmasın, bir mahkumiyet hükmünün 
yorumunda veya belirlenen cezanın hesabında duraksamaya düşüldüğünden 
söz edilerek, yahut cezanın bir bölümünün ya da tümünün yerine getirilmesi gerek
meyeceği savı ileri sürülerek doğrudan doğruya hükümlü veya Cumhuriyet Savcısı ta
rafından bu konuda mahkemeden bir karar istenmesi halinde, o mahkemenin elinde 
bakılmakta olan bir davanın varlığı kabul edilmelidir. 

Bu bakımdan, Anayasanın değişik 151. maddesindeki «dava» deyimini, usul 
hukukundaki dar anlamıyla değil, geniş olarak, mahkemelerin yasalara göre çözmek
le ödevli oldukları uyuşmazlıklar ve karara bağlamakla yükümlü bulundukları iş
ler anlamında yorumlamak; iptal davası yoluyla denetime bağlı tutma süresi geçmiş 
bulunan yasalardan Anayasaya aykırı olanları ayıklamayı ve bu nitelikteki yasaların 
davarım taraflarına uygulanmasını önlemeyi amaçlayan itiraz yoluyla Anayasaya uy
gunluk denetiminin belirlenen işlevine de uygun düşmektedir. 

Yapılan açıklamaların ışığı altında, itiraz yoluna başvuran'Adana 2. Ağır Ceza 
Mahkemesinin elinde bulunan işin, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. mad
desinde yazılı öğeleri içeren bir dava niteliğinde olup olmadığı sorununa gelince: 

4/4/1929 günlü, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. mad
desi; «Bir mahkûmiyet hükmünün tefsirinde veya tayin olunan cezanın hesabında 
tereddüt edilir yahut cezanın kısmen veya tamamen infazı lâzım gelmeyeceği iddia 
olunursa» bu konuda mahkemeden bir karar isteneceğini, aynı Yasanın 405. maddeci 
de; cezanın yerine getirilmesi sırasında 402., 403. ve 404. maddelere göre mahkeme
den alınması gereken kararların duruşma yapılmaksızın verileceğini öngörmektedir. 

Kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş bulunan bir mahkûmiyet hükmünün 
açıklanması doğrultusunda yapılan bu tür başvurmaların Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 402. maddesine uygun olarak açılmış ikincil nitelikteki davaları oluştu
racağı kuşkusuz ise de; Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinin elinde bulunan iş, hüküm
lü ya da Cumhuriyet Savcısı tarafından ortaya çıkarılmış, hükmün yerine getirilme
sine ilişkin bir uyuşmazlığı kapsamadığı gibi, bu işin, mahkûmiyet hükmünün yo
rumu veya cezanın hesabı yönünden hükümlü ya da Cumhuriyet Savcısında beliren 
gerçek anlamda bir duraksamanın giderilmesi istemiyle de ilgisi olmadığı açıktır. 

Gerçekten, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. maddesi kapsamına gi
ren davalarda ya mahkûmiyet hükmünün yorumunda, ya da belirlenen cezanın hesa
bında bir duraksama yahut cezanın bir bölümünün ya da tümünün yerine getiril
mesi gerekmeyeceği yolunda bir sav söz konusudur. 

Oysa hem hükümlünün 20/6/1978 günlü dilekçesi, hem de Adana Cumhuriyet 
Savcılığının 20/6/1978 günlü, 978/14 sayılı yazısı bu anlamda bir içerik taşımamakta 
ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402. maddesinin öngördüğü doğrultuda bir 
karar verilmesi istemini kapsamamaktadır. 

Alanya Ağır Ceza Mahkemesinin 22/12/1969 günlü, Esas: 1989/14, Karar : 1969/95 
sayılı karan ile müebbet ağır hapis cezasına mahkûm edilen ve söz konusu mahkû
miyet hükmünün Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 31/12/1970 günlü, 524-3747 sayılı ila
mıyla onanarak kesinleşmesinden, bu arada 1803 sayılı Af Yasasının 18/5/1974 günün
de yürürlüğe girmesinden sonra Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/5/1974 günlü, 
Müh. 1974/210 ve Müt. 1974/210 sayılı karan ile müebbet ağır hapis cezası 1803 sayılı 
Yasanın l /D . maddesi uyarınca 24 yıl ağır hapse çevrilen, 24 yıl süreli ağır hapis ce
zasının üçte biri olan sekiz yılın şartla salıverilmeden faydalanma süresi olarak bu ce
zadan düşülmesi sonucunda geriye kalan 16 yıl ağır hapis cezasının yerine getirilmesi 
ve 27/9/1968 gününde tutuklandığı göz önünde tutularak 27/9/1984 gününde şartla sa
lıverilmesi, ayrıca kararlaştırılan hükümlünün, Adana Kapalı Cezaevi Müdürlüğü ara 
cılığı ile Adana Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği 20/6/1978 günlü dilekçede şöyle 
denilmektedir: 

Yargı Bölümü Sayfa: 27 



Sayfa: 38 RESMİ G A Z E T E 28 Şubat 1979 — Sayı : 16564 

«Ben Alanya Ağır Ceza Mahkemesinin 1969/14 Esas ve 95 Karar sayılı ilamıyla 
( ) 22/12/1969 tarihinde müebbet hapis cezasına mahkûm oldum ve halen Ad> 
na Kapalı Cezaevinde cezamı çekiyorum. 

Müebbet hapis cezam 1803 sayılı Af Kanunu ile 24 yıl hapis cezasına çevrildi 
ve aşağıda değineceğim şekilde bu yasanın meşruten tahliye hükümlari uygulanması 
sebebiyle 4 yıl fazladan hapis yatmaktayım. 

11/6/1978 günlü Resmî Gazete'de ilân edilerek yürürlüğe giren ve İnfaz Kanunu
nu değiştiren 2148 sayılı Yasanın uygulanması halinde 1 yıl için 72 gün istifade dü
şünülürse çok yakın bir zamanda tahliye edilmem mümkündür. 

Ancak bunun için 1803 sayılı Af Yasasının halen yürürlükte bulunan 7/A mad
desinin Anayasaya aykırı olduğunu, bu maddenin kendi içinde müebbet hapis ceza
larına çarptırılan kişilerle sair cezalara çarptırılan kişiler arasında farklılık ve ayrıca-
lık gözetip aynı zamanda TCK. nun 19. maddesindeki meşruten tahliye hükümlerine 
ters düşmesi bakımından Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ve bunur. için de em
sal mahkemenin buna inanması gerekmektedir. 

Şöyle k i ; 
1803 sayılı Af Yasasının 7/A maddesi aynen : 
(Bu kanundan yararlanıp, ölüm cezaları 30 yıl ağır hapse ve müebbet ağır na-

pis cezalan 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçirecek
leri 1/3 süre, ÇEVRİLEN B U CEZALARI ÜZERİNDEN; 

Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, bu kanundan 
yararlananların şartla salıverilmelerinde ise, dışarıda geçirecekleri 1/3 süre : 

AF İLE YAPILACAK İNDİRİMDEN ÖNC3Kİ ESAS CEZA MİKTARI ÜZE
RİNDEN yapılır) denilmektedir. Müebbet cezalarla sair .cezalar arasındaki bir indirim 
farklılığı kişinin Anayasada yazılı eşitlik ilkesine aykırı olarak ayrıcalık tanınmak 
suretiyle farklı işleme tabi tutularak mağdur olması sonucunu doğurmaktadır. 

Misal : 36/3 = 12 
24/3 = 8 
12 — 8 = 4 

B u suretle 12 yıllık meşruten tahliye indiriminden faydalanacağım yerde 8 vıl-
lık indirim uygulaması sebebiyle 4 yıl kaybetmiş bulunuyorum. 

Ayrıca TCK. nun 19/1, 2, 6. fıkralarında meşruten tahliye hususundaki genel 
ilkeler genel kanunla düzenlenmiş olmasına rağmen 1803 sayılı Af Yasasının 7/A mad
desine aykırı düşmektedir. 

Çünkü TCK. 19/6. maddede, mahkûm oldukları müebbet ağır hapis cezasının 
24 yılını iyi halle geçiren hükümlüler hakkında meşruten tahliye uygulanır sarahati 
müebbet ağır hapiste 36 yıl üzerinden hesaplanan ağır hapis cezasının 12 yılının in-
dlrilmesini öngörmektedir. 

İlâmımın ve düzenlenen Müddetnamelerin incelenmesinden bu sonucun çıka
cağı aşikârdır. 

Benim gibi Türkiye'de binlerce mahkûm muhtelif cezaevlerinde bir çok mad
deleri Anayasa Mahkemesince bir çok defalar iptal edilen, fakat her nasılsa müracaat 
yokluğu sebebiyle Anayasa Mahkemesine götürülmeyen 1803 sayılı Yasanın 7/A mad
desinin iki cümlesi arasındaki ayırıcı ve farklılık niteliğindeki ve ayrıca bu maddenin 
T. C. K . nun 19 uncu maddesindeki meşruten tahliye hükümlerine ters düşmesi sebe
biyle 4 yılım kaybetmiş ümitle beklemektedir. 

Yüksek Mahkemenin gerekli hassasiyeti göstererek bu hükmün Anayasaya ay
kırı bulunması sebebiyle yetkili mercie aksettireceğine inancım tamdır. 

C. M . U . K . nun infazda tereddüt hükümlerine dayanılarak mahkemesinden bu 
yönde bir karar alınmasını saygıyla arz ve talep ederim.» 
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Açıkça görülmektedir k i bu başvuruda, yalnız, 1803 sayılı Af Yasasının 7. mad
desinin (AT bendinde yer alan ve bu yasadan yararlanıp, müebbet ağır hapis ceza
lan 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçirecekleri 1/3 
sürenin, çevrilen bu cezalan üzerinden hesabedileceğine ilişkin bulunan kuralın yol 
açtığı mağduriyetten söz edilmekte, aynı bentte yer alan ve muvakkat hürriyeti bağ
layıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, bu yasadan yararlananların şartla salıve
rilmelerinde ise, dışarda geçirecekleri 1/3 sürenin, af ile yapılacak indirimden önceki 
esas ceza miktarı üzerinden hesaplanmasını öngören kural karşısında müebbet ağır 
hapis hükümleri ile ilgili kuralın yasa önünde eşitlik ilkesini zedelediğine ve bu ne
denle Anayasaya aykırı olduğuna değinildikten sonra Anayasa Mahkemesine başvurul
ması istenmektedir. 

Hükümlünün dilekçesinde Alanya Ağır Ceza Mahkemesinin 22/12/1969 günlü, 
Esas: 1969/14 ve Karar: 1969/95 sayılı kesinleşmiş mahkûmiyet hükmünün ve Adana 
2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 30/5/1974 günlü, Muh. 1974/210 ve Müt. 1974/210 
sayılı kararın yorumundan veya bu kararlarla belirlenen cezanın hesabında duraksa
maya düşüldüğünden söz edilmediğine yahut cezanın bir bölümünün ya da tümünün 
yerine getirilmesi gerekmeyeceği savına yer verilmediğine göre bu dilekçe Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 402. maddesiyle mahkemeden istenmesi öngörülen ka
rarın ve bu amaçla açılması gereken davanın yasal dayanağını oluşturmamaktadır. 

Hükümlünün anlam ve kapsamı belirgin bulunan dileğini ve dayandığı gerek
çeyi bütünüyle benimseyen Adana Cumhuriyet Savcısı da 20/6/1978 günlü, 978/14 sa
yılı yazısında konuya ilişkin düşüncelerini şöyle açıklamaktadır: 

«Hükümlü dilekçesinde, 1803 sayılı Af Yasasının 7/A maddesinin müebbet ha
pis cezalarında meşruten tahliye hükümlerinin uygulanmasıyla sair hapis cezalarında 
meşruten tahliye hükümlerinin uygulanması arasındaki fark nedeniyle Anayasanın 
temel ilkelerinden olan eşitlik ve ayrıcalık yaratılmaması temel hakkının bu kanun-
da yanlış uygulanması sebebiyle mahkemenin bu durumu nazara almasını istemek
tedir. 

1803 sayılı Af Yasasının 7/A maddesi 36 sene üzerinden hesaplanan müebbet 
hapislerde 12 yıllık ağır hapis af indiriminden sonra kalan 24 yıl üzerinden 1/3 meş
ruten tahliye indirimi tanımakta ve müebbet ağır hapis cezalarına mahsus aleyhte 
ayırıcı bir nisbet tanımaktadır. 

Buna mukabil aynı Kanunun 2. maddesi sair hapis cezalarında bu indirimin 
af uygulamasından önceki cezanın tamamı üzerinden meşruten tahliye indirimini 
kabul etmekte ve bu sebeple bu hükümlü meşruten tahliyeden sair cezalar gibi 12 yıl 
indirim istifadesi olacak iken ve bu durum TCK. nun 19. maddesine uygun bulun
masına rağmen 1803 sayılı Yasanın 7/A maddesinin birinci cümlesine göre sadece 
8 yıl indirim yapılmış olmakla 4 yıl aleyhe bir sonuç doğurmaktadır. 

Anayasamızın temel hak ve özgürlükler bölümünde kişilere farklılık ve ayrıcalık 
yapılamıyacağı yazılı olmasına göre 1803 sayılı Yasanın 7/A maddesinin birinci ve 
ikinci cümleleri birbirine zıt hükümler taşıdığı gibi ayrıca bu yasanın anılan mad
desinin birinci cümlesi TCK. nun 19. maddesindeki genel meşruten tahliye hükümle
rinin uygulanmasına ilişkin 6. bendine de aykırı düşmektedir. 

B u sebeplerle infazda tereddüte düşülmüş bulunması sebebiyle Yüksek Mah
kemenin infaz evrakını da dilekçeyle birlikte inceleyerek bu hususta Anayasaya ay : 

kırılık karan verilmek üzere ilgili evrak ilişikte sunulmuştur.» 
22/12/1969 günlü, Esas: 1969/14 ye Karar: 1969/95 sayılı mahkûmiyet hükmü 

ile Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 30/5/1974 günlü, Muh. 1974/210 ve Müt. 
1974/210 sayılı kararın yorumu gerektirmeye ve duraksamaya yol açmayan açık 
içeriğine karşın, hükümlünün dilekçesinde yazılı olduğu üzere, bu yazıda da, mah-
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kûmiyet hükmünün yerine getirilmesinde duraksamaya düşüldüğünden soyut biçimde 
söz edilmesi ve duraksamaya yol açan somut nedenler yerine 1803 sayılı Yasanın 7. 
maddesinin (A) bendinde yer alan müebbet ağır hapis hükümlüleri ile ilgili kuralın 
Anayasaya aykırılığım belirleyen somut nedenlerin açıklanmasıyla yetınilmesi hük
mün açıklanmasına ilişkin bir davanın varlığından söz edilmesini engellemektedir. 

1803 sayılı Af Yasasının 7. Maddesinin (A) bendi, gerçekten, bu yasadan ya
rarlanıp, müebbet ağır hapis cezalan 24 yıl ağır hapse çevrilenlerle muvakkat hürri
yeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da bu yasadan yararlananlan birbirin
den açıkça ayırmış, birinci gruba girenlerin şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçire
cekleri 1/3 sürenin, çevrilen bu cezaları üzerinden; ikinci grubu oluşturanların şartlı 
salıverilmelerinde ise, dışarda geçirecekleri 1/3 sürenin, af ile yapılacak indirimden 
önceki esas ceza miktarı üzerinden hesaplanacağını hükme bağlamış bulunmaktadır. 

Hükümlünün 20/6/1978 günlü dilekçesi ile Adana Cumhuriyet Savcısının 
20/6/1978 günlü, 978/14 sayılı yazısı ve ileri sürülen Anayasaya aykırılık saylarının 
ciddi olduğu kanısına varan Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/6/1978 günlü, Müt 
69 sayılı başvurma kararı 1803 sayılı Yasanın 7. maddesinin (A) bendi ile çelişip ça
tışmadığına göre, 1803 sayılı Yasanın halen yürürlükte bulunan 7/A maddesinin bir 
bölümünün iptaline ilişkin istemlerin 22/12/1969 günlü, Esas: 1969/14 ve Karar: 
1969/95 yılı kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü ile 30/5/1974 günlü, Muh. 1974/210 ve 
Müt. 1974/210 sayılı kararın yorumunda veya belirlenen cezanın hesabında duraksa
mayı yahut bu cezanın bir bölümünün ya da tümünün yerine getirilmesi gerekme
yeceği savım da içerdiği düşünülemeyecektir. İtirazcı mahkemeye yapılmış böyle bir 
başvurma ise, hukuksal açıdan bir dava olarak nitelendirilemez. 

Nitekim, itiraz yoluna başvuran mahkeme de 1803 sayılı Af Yasasının 7. mad
desini, bu yasanın yürürlüğe girdiği 18/5/1974 gününden hemen sonra, yukarıda be
lirlenen açık anlamı doğrultusunda uygulayarak, 30/5/1974 günlü, Muh 1974/210 ve 
Müt. 1974/210 sayılı kararında; bu yasanın l /D . maddesinden yararlandırılıp müeb
bet ağır hapis cezası 24 yıl ağır hapse çevrilen hükümlünün şartlı salıverilmesinde, 
dışarda geçireceği 1/3 süreyi, çevrilen bu cezası üzerinden hesaplayarak 24 yıl ağır 
hapis cezasının üçte biri olan 8 yılın bu cezadan düşülmesi yoluyla geri kalan 16 yıl 
ağır hapis cezasının yerine getirilmesi sonucuna ulaşmış, bir örneği 7/6/1974 gününde 
hükümlüye de tebliğ edilen 5/6/1974 günlü müddetnameden de anlaşılacağı üzere, 
Adana Cumhuriyet Savcılığı da bu evrede aynı ilkeleri benimsemiş bulunmaktadır. 

1978 yılının Haziran ayı sonlarına kadar geçen dört yıllık süre içinde sözü edi
len mahkumiyet hükmünün yorumu ve yerine getirilmesi gereken cezanın hesaplan
ması yönünden duraksamaya düşülmemiş ve bu cezanın bir bölümünün veya tümü
nün yerine getirilmesi gerekmeyeceğine ilişkin her hangi bir sav da ileri sürülmemiş
tir, Aslında bugün de böyle bir duraksamadan söz edilmediği ve belirtilen nitelikte 
bir sav öne sürülmediği, sadece 1803 sayılı Af Yasasının mahkemece daha önce uy
gulanmış olan 7/A. maddesinin bir bölümünün Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptali 
istendiği halde, Adana 2 Ağır Ceza Mahkemesinin, itiraz yolu ile Anayasa Mahkeme
sine getirilmesine yasal olanak bulunmayan bu isteği benimseyerek Anayasa Mahke
mesine başvurduğu anlaşılmaktadır. 

647 sayılı Yasanın değişik 19. maddesi; hürriyeti geçici olarak bağlayıcı ceza
larda hükümlülük süresinin 2/3 sini (Firar etmişse 4/5 ünü), müebbet ağır hapiste 
24 (firar etmişse 30) yılını çekmiş olup da bu sürelerin bitiminde tüzüğe göre iyi 
halli hükümlü niteliğini koruyanların istekleri olmasa bile şartla salıverilmelerini ön
görmüş bulunmaktadır. 

Madde, ayrıca şartla salıverme kararı alınabilmesi için; cezaevi yönetimi tara
fından gerekçeli olarak düzenlenen olumlu düşüncenin, yetkili yargı yerince (hükmü 
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veren mahkeme, hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa, hükümlünün bulunduğu yer
deki hükmü veren mahkeme derecesinde bulunan mahkeme) uygun görülmüş olma
sını da zorunlu kılmıştır. 

Bu maddenin öngördüğü koşullardan hiç biri hükümlü yönünden gerçekleş
mediği, daha açık bir anlatımla, hükümlülük süresinin 2/3 si henüz tamamlanmadığı, 
dolayısiyle cezaevi yönetimince gerekçeli düşünce düzenlenmesi zamanı gelmediği, esa
sen hükümlünün dilekçesi de bu doğrultuda bir istemi kapsamadığı gibi, 30/5/1974 
günlü, Muh. 1974/210 ve Müt. 1974/210 sayılı kararda yasal koşulları gerçekleşmemiş 
olmasına karşın şartla salıverme konusu da incelenip karara bağlandığı için, itiraz 
yoluna başvuran mahkemenin elinde 647 sayılı yasanın değişik 19. maddesinde gös
terilen yöntemlere uygun olarak getirilmiş bir işin ve sözü edilen madde ile daha 
sonra 11/6/1978 gününde yürürlüğe konan 1/6/1978 günlü, 2148 sayılı Yasa kapsamına 
giren ikincil bir davanın varlığı da kuşkusuz savunulamayacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar karşısında, mahkemenin elinde, Anayasanın de
ğişik 151. ve 44 sayılı Yasanın 27. maddelerinde öngörülen anlamda bir dava bulun
madığı anlaşıldığından, ilgili belgelerin onanlı örnekleri yerine dosyanın aslının gön
derilmiş olması bir eksiklik sayılmayarak, itirazın, başvuran mahkemenin yetkisizliği 
nedeniyle reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

Ahmet Salih Cebi ek gerekçe ile bu görüşe, Şevket Müftügil, Nahit Saçlıoğlu, 
Ahmet H . Boyacıoğlu ve Bülent Olcay «Mahkemenin elindeki işin kapsadığı konu 
daha önce karara bağlanmış olduğundan, itirazın bu nedenle yetkisizlik yönünden 
reddi gerektiği» ni, öne sürerek bu sonuca katılmışlardır. Lütfi Ömerbaş ise «Mah
kemenin elinde bakılmakta olan bir davanın var olduğu ve bu bakımdan itiraz yoluna 
başvurmaya yetkili bulunduğu» gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmamıştır. 

V — SONUÇ: 
1 — 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 27. maddesi gereğince ilgili belgelerin 

onanlı örnekleri yerine dosyanın aslının olduğu gibi gönderilmiş olmasının işin niteli
ği yönünden eksiklik sayılmadığına oybirliğiyle; 

2 — Mahkemenin elindeki iş 4/4/1929 günlü, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 402. maddesinde yazılı öğeleri içeren bir dava niteliğinde bulun
madığından itirazın başvuran mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine Ahmet Salih 
Çebi'nin ek gerekçesi ile; Şevket Müftügil, Nahit Saçlıoğlu, Ahmet H . Boyacıoğlu ve 
Bülent Olcay'ın «mahkemenin elindeki işin kapsadığı konu daha önce karara bağlan
mış olduğundan, itirazın bu nedenle yetkisizlik yönünden reddi gerektiği» yolundaki 
değişik gerekçeleri ile, Lütfi ömerbaş'ın «mahkemenin elinde bakılmakta olan bir da
vanın var olduğu ve bu bakımdan itiraz yoluna başvurmaya yetkili bulunduğu» yolun
daki karşıoyu ile ve oyçokluğu ile; 

24/10/1978 gününde karar verildi. 

Başkan 
Şevket Müftügil 

üye 
Lûtfi Omerbaş 

üye 
Ahmet Er doğdu 

üye 
Osman Tokcan 

Üye 
Ali Rüştü Aral 

üye 
Ahmet Salih Cebi 

Üye 
Muammer Yazar 

Üye 
Adil Esmer 

Üye 
Nihat O. Akçakayalıoğlu 

üye 
Nahit Saçlıoğlu 

Üye 
Hüseyin Karamüstantikoğlu 

üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu 

üye 
Bülent Olcay 

Üye 
Kenan Terzioğlu 

üye 
Necdet Darıcıoğlu 
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DEĞİŞIK GEREKÇE YAZISI 
Kararın «Olay» bölümünde de açıklandığı üzere, mahkûmiyet hükmü kesinle-

şip yerine getirilmekte iken 1803 sayılı Af Yasası 18/5/1974 gününde yürürlüğe girmiş 
ve Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/5/1974 günlü karariyle, hükümlü hakkındaki 
kesinleşmiş hürriyeti bağlayıcı ceza, 1803 sayılı Yasanın l / D maddesi uygulanmak su
retiyle 24 yıl ağır hapis cezasına çevrilmiştir. Adı geçen mahkeme, ayrıca bu kararda, 
hükümlünün, cezasının üçte biri olan 8 yıl meşruten tahliye süresinden yararlanaca
ğını ve 27/9/1984 gününe kadar infazın devam etmesini ve şartla salıverilmesinin 
27/9/1984 gününde yapılması gerektiğini karara bağlamıştır. Başka bir anlatımla 
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararla, 1803 sayılı Yasanın 7/A maddesini uygu
lamış, hükümlünün cezaevinde geçmesi gereken günleri ve şartla salıverilme süre
lerini hesaplayarak, şartla salıverilmenin 27/9/1984 gününde yapılmasını hüküm <-al 
tına almıştır. 

Anayasanın 151. ve 44 sayılı Yasanın 27. maddelerinde kurala bağlanan itiraz 
yolunun işleyebilmesi, ortada bir davanın bulunması, Anayasaya aykırılığı öne sürü
len yasa hükmünün o davada uygulanma durumunda olması, mahkemenin aykırı:" K 
savını ciddî görmesi veya kendiliğinden bu hükmü Anayasaya aykırı bulması gibi 
koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. Oysa Mahkemece, Anayasaya aykırılığı öne sürü 
len 1803 sayılı Yasanın 7/A maddesi hükmü daha önce ele alınmış ve 30/5/1974 gü
nünde uygulanarak hükümlü hakkındaki infazın 27/9/1984 gününe değın sürdürülme
si ve şartla salıverilmenin bu tarihte yapılması karara bağlanmıştır. 

O halde başvuran mahkeme, bu karar karşısında 1803 sayılı Yasanın 7/A mad
desini uygulama durumunda olmadığı için itiraz bu nedenle reddedilmelidir. 

Sonuca bu gerekçe ile katılmaktayız. 

15/5/1974 günlü, 1803 sayılı «Cumhuriyetin 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Ceza
ların Affı Hakkında Kanun »un 1. maddesinin (D) bendi ile ömür boyu ağır hapis 
cezaları 24 yıla indirilmiş ve aynı Kanunun 7. maddesinin (A) bendi ile de bunların 
şartla salıverilmelerinde uygulanacak yöntemler belirtilmiştir. 

Olayda ömür boyu ağır hapis cezası, yukarıda belirtilen Yasa hükümlerinin 
uygulanması yoluyla, 16 yıla indirilen hükümlü, Cumhuriyet Savcılığına verdiği di
lekçede, 1803 sayılı Af Yasasının 7. maddesinin (A) bendinde yer alan ve bu yasadan 
yararlanıp ömür boyu ağır hapis cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin şartla salı-
verilmelerinde, dışarıda geçirecekleri 1/3 sürenin, çevrilen bu cezaları üzerinden he
sap edileceğine ilişkin bulunan kuralın, Anayasanın 12. maddesine aykırı olduğuna 
ileri sürmüş ve bu nedenle Anayasa Mahkemesine başvurulmasını istemiş, Cumhuriyet 
Savcısı da benimsediği bu görüşle, hükümlünün isteği doğrultusunda işlem yapıl
ması için konuyu ağır ceza mahkemesine iletmiştir. 

Hükümlünün Cumhuriyet Savcılığına başvurmasının asıl nedeni, dilekçede açk:-
ca belirtilmemiş olsa da, cezaevinde gerektiğinden daha uzun süre alıkonulması kav
asıdır. 

Hükümlülerin cezaevlerinde hukuk kurallarının gerektirdiğinden fazla yatırıl
ması olasılığı kamuyu da, dolayısıyla Cumhuriyet savcılarını da kaygılandırır ve bu 
kaygılar ancak mahkemelerce verilecek kararlarla giderilebilir. 

Cumhuriyet savcısının ağır ceza mahkemesine başvurması da bu kaygının ya
rattığı duraksamaya dayandırılmak gerekir. Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının 
402 • 405. maddeleri bu kaygı ve duraksamaların giderilmesi yolunu açmış bulun-

Başkan 
Şevket Müftügil 

Uye 
Ahmet H. Boyacıoğlu, 

Üye 
Bülent Olcay 

KARŞIOY YAZISI 

Yargı Bölümü Sayfa - SI 



28 Şubat 1979 — Say ı : 16564 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 43 

maktadır. Ağır ceza mahkemesi Anayasanın 31. maddesinde yer alan hak arama öz
gürlüğünü de göz önünde tutarak Cumhuriyet Savcısının istemi ile de oluşan dava 
üzerine bir karar vermek durumundadır. 

ö te yandan asıl ilâm ile verilen cezanın çektirilmesi sırasında ortaya çıkan 
durumlar ile Af Yasası hükümlerinin uygulanması sonucunda belirlenen cezanın çek
tirilmesi sırasında ortaya çıkan durumlar arasında, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasa
sının 402 - 405. maddeleri açısından, bir ayrılık olduğundan söz edilemez. 1803 sayılı 
Af Yasasının ilgili hükümlerinin Mahkemece daha önce uygulanmış olması hükümlü
nün isteğinin incelenip karara bağlanmasına engel değildir. 

B u nedenlerle Ağır Ceza Mahkemesinin elinde bakmakta olduğu bir dava var
dır ve Mahkeme Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. 

üye 
Lütfi Omerbaş 

E K GEREKÇE 

Sanığın adam öldürmek suçundan ağır hapis cezasına mahkûmiyetine dair 
Alanya Ağır Ceza Mahkemesince verilen hüküm Yargıtayca onanmak suretiyle kesin
leşmiştir. 

Hükümlü bu cezasını Adana Cezaevinde çekmekte iken Cumhuriyetin 50. Yılı 
Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki 1803 sayılı Kanun yürürlüğe gir
miştir. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi hükümlü hakkında Af Yasasını uygulamış ve 
cezasının 24 yıla çevrilmesine ve bu ceza üzerinden şartla salıverilme sebebiyle ya
rarlanacağı 8 yılın tenziliyle 16 yıl ağır hapis cezasının infazına ve 27/9/1984 tarihin
de şartla salıverilmesine karar vermiştir. 

Hükümlü, Adana Cumhuriyet Savcılığına verdiği 20/6/1978 günlü dilekçesiyle», 
şartla salıvermenin hesabında müebbet ağır hapis cezasının karşılığı olan 36 yılın 
esas alınması gerekirken Af Yasasının uygulanması sonucu bu cezanın çevrildiği 24 
yılın esas alınmasının ve 1/3 nisbetindeki indirimin bu miktar üzerinden yapılması
nın Anayasaya aykırılığını ileri sürmüştür. 

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi hükümlü hakkında Af Yasasinı uygulayarak 
cezasını 24 yıla çevirmiş, şartla salıverme gününü de karar altına almak suretiyle işi 
sonuçlandırmıştır. Bu karar usulen ortadan kalkmadıkça Adana 2. Ağır Ceza Mahke
mesinin, Af Yasasının dava konusu 7. maddesinin (A) bendini ikinci kez uygulaması 
olanağı yoktur. Bu itibarla da elinde bir davanın varlığından söz edilemez. 

SONUÇ: 
Bu .nedenle de itirazın reddi gerekir. 

üye 
Ahmet Salih Cebi 

KARŞIOY YAZISI 

Anayasa Mahkemesinin 1978/57 - 48 sayılı kararında, sayın Şevket Müftügil, Ah
met H . Boyacıoğlu ve Bülent Olcay'ın değişik gerekçe yazısına katılıyorum. 

üye 
Nahit Saçlıoğlu 
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YARGITAY KARARI 
Yargıtay 6. Hukuk Dairesinden : 

Esas No : 9386 
Karar No : 429 
Mahkemesi: Eleşkirt Asliye Hukuk Hâkimliği 
Tarihi : 5/7/1976 
No. su : 976/32, 34 
Davacı : Remzi Çınar 
Daval ı : Nüfus İdaresi 
Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı 

yaş tashihi davasına dair karar C. Savcısı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş ol
makla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü; 

Remzi Çınar tarafından Oğulları Tahsin ve, Yasin Çınar'ın doğum tarihlerinin 
düzeltilmesi hakkında açılan dava sonunda Tahsin ve Yasin Çınar'ın doğumlarının 
düzeltilmesi hakkında Eleşkirt Asliye Hukuk Mahkemesinin 5/7/1976 gün ve 32/34 
sayılı temyiz edilmeden kesinleşmiş ilamın Yasin in yasanın düzeltilmesine ilişkin hü
küm kısmı kanuna aykırı bulunduğundan usulün 427 nci maddesi gereğince kanun 
yararına bozulması Cumhuriyet Baş Savcılığının 31/10/1978 tarih ve 716 hukuk sayılı 
tebliğnamesi ile istenilmiş olmakla dosyasındaki evrak okunduktan sonra : 

Gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı Remzi Çınar oğlu Yasin Çınar'ın hakikatte 
3/4/1970 doğumlu olduğu halde nüfusa 3/4/1965 doğumlu olarak kaydedildiğinden 
sözederek Yasin'in doğum tarihinin 3/4/1970 olarak düzeltilmesine karar verilmiş ise-
de mevcut belgelere göre adı geçen Yasinin nüfus kütüğüne 20/2/1967 tarihinde tescil 
edildiği anlaşılmaktadır, Bir kimsenin doğmadan önce kütüğe kaydedilmesi söz konusu 
olamıyacağından 3/4/1970 doğumlu olarak kaydı düzeltilemez. 

Sonuç : Eleşkirt Asliye Hukuk Mahkemesinin 5/7/1976 tarih ve 32/34 sayılı ka
rarının Yasin Çınarın doğum tarihinin düzeltilmesine ilişkin kısmının Cumhuriyet 
Başsavcılığının tebliğnamesi veçhile usulün 427. maddesi gereğince kanunî sonuca 
saklı kalmak kaydıyla yukarıda açıklanan nedenle kanun yararına (BOZULMASINA) 
ve gereği yapılmak üzere dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 
25/1/1979 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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ÎLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları
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Malatya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/447 
Davacı Nedim Orhanoğlu vekili Avukat Basri Barut tarafıridan Mukaddes 

Mengi ve arkadaşları adına açılan izaleyi şüyuu davasının yapılan yargılaması so
nunda : 

Tarafların müşterek malik bulundukları Malatya'nın Cevhcrizade Mahallesi 
Turan Emeksiz Caddesinde Tapunun 128 ada 160 parsel ve ayni yer 128 ada 181 par
sel ve ayni yer 128 ada 189 parsel şuyulandırılarak birleşik halde ayni yer imarm 
6 ada 1 parseli meydana getirdiği 319 M 2 olan arsanın hissedarlar arasında taksi
mi mümkün olmadığı ve bu suretle satılmak suretiyle ortaklığın giderilmesine ima
rın 6 ada 1 parselindeki Nedim Orhanoğlu'nuri eski 128 ada 187 parselden gelen his
sesi nispetinde satış bedeli olarak hissedarlara ödenmesine, % 05 ilâm harcının sa
tış bedeli üzerinden tahsiline, 1204 lira Mahkeme masrafı 1000 vekil ücreti ile da
valılardan tahsiliyle davacıya ödenmesine, 1000 lira vekâlet ücretinin de davacıdan 
alınıp davalı vekiline ödenmesine dair verilen 20/11/1978 tarih 1978/1092 sayılı ku
rar davalılar Mukaddes Mengi, Muazzez Şenol, Zeynep Ayabakan, İsmet Eroğlu, 
Ayten Şahin ve Hakkı Dağdeviren'in gıyaplarında olup adresleride meçhul bulun
duğu, davetiye ve gıyap kararınında ilânen tebliğ edildiğinden, işbu ilânımızın ya 
pıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde temyiz olunmadığı takdirde hükmün onbeş 
gün sonra kesinleşeceği karar tebliğ yerine geçmek üzere tebliğ ve ilân olunur. 

Reyhanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/230 
Davacı Emine Çelik tarafından davalı Mustafa Çelik aleyhine Mahkememize 

açılan boşanma davasının yapılan açık duruşmasında; 
Davalı Mustafa Çelik'e davetiye tebliğ edilmiş olup mahkemeye gelmemesi ne

deniyle gıyap kararının gazete ile ilânına karar verildiğinden 19/4/1979 tarihinde saat 
9.15'te mahkemeye gelmesi veya kanunî bir vekil göndermesi aksi takdirde duruşma
nın kat'i olarak gıyabında yapılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 2375 

2359 
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Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E . N o : 1977/467 
K . N o : 1977/1615 
C. Savcılığı: 1977/5726 
Davacı: K . Hk. 
Sanıklar: l — Emine Haznedar: Aziz oğlu Sakine'den olma 1934 D. lu , Aslen 

Artvin i l i Arhavi ilçesi Köprü köyü nüfusunda kayıtlı. Ank. Yenişehir, Ataç Sokak 
36/1 de oturur. Balıkçılar Derneği altında dernek işletir. 

2 — Bilâl Yıldız: Abdullah oğlu Şefika'dan olma, 1936 D. lu Niğde Aksaray 
Alanyurt köyü nüf. kayıtlı Ank. Dikmen Name Sokak 15/5 de oturur. Evl i , 5 çocuklu, 
okur-yazar sabıkasız, inşaat müteahhidi. 

3 — Necati özgen: Halit oğlu, Saide'den olma 1953 D. lu Arhavi Cumhuriyet 
Mah. nüfusunda kayıtlı olup halen Ankara'da Aşağıayrancı Kuzgun Sokak 13/25 de 
oturur. Bekâr, okur yazar, sabıkasız, işçi. 

4 — Arap Al i Karademir: Mehmet oğlu Nazik'ten olma 1935 D. lu İskilip ilçesi 
Torunlar köyü nüfusunda kayıtlı olup Ankara'da Dikmen Zekibey Durağı Manolya 
Sokak 3/2 de oturur. Pazarcılık yapar. 

5 — Mehmet Yıldırım: Süleyman oğlu Fatma'dan olma 1941 D. lu Kırşehir i l i 
Çiçekdağı ilçesi nüf. kay. olup Ankara'da özveren Mah. Gelin Sokak 9 numarada otu
rur. Pazarcılık yapar. 

6 — Garip Erbektaş: Veli oğlu Fatma'dan olma 1951 D. lu Alaca ilçesi Çelebi 
köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Ankara'da incirli Piyangotepe 406 numarada oturur. 

7 — Arap Yıldırım: Hüseyin oğlu Fadime'den olma 1953 D. lu Çorum i l i nüfu
sunda kayıtlı olup halen Ankara'da Keçiören Gazino arkası İmar İskân evleri 320 nu
marada oturur. Pazarcılık yapar. 

Suç : Kumar oynamak ve oynatmak 
Suç tarihi: 11/3/1977 
Karar tarihi: 14/12/1977 
Kumar oynamak ve oynatmak suçlarından yukarıda açık kimlikleri yazılı sa

nıkların bu suçundan dolayı açılan dava nedeniyle C. M . U. K . nun 386 ve müteakip 
maddelerine tevfikan sanıkların gıyaplarında itirazsız olarak yapılan inceleme so
nunda : 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Hadise günü sanıklardan Emine Haznedar'm işlettiği 
evde diğer sanıklara kumar oynamaya mahsus alet ve edevatı temin ederek kumar 
oynamalarına müsaade ettiği diğe'r sanıklarında konken tabir olunan kâğıt oyununu 
para karşılığı oynadıkları ve mano tabir olunan parayı da ayırmak suretiyle sanık 
Emine Haznedar'a verdikleri bu suretle sanıklardan Smine Haznedar'ın kumar oynat
mak diğer sanıkların da kumar oynamak suçunu işledikleri dosya münderecatı ile 
sabit görülmüştür. Bu itibarla toplanan deliller karşısında sanıklara müsnet suçların 
oluşuna ve sureti kabule göre; 

1 —» Sanıklardan Emine Haznedar'm kumar oynatmak suçundan hareketine 
uyan T. C. K . nun 467/1. maddesi gereğince takdiren bir ay hafif hapis ve ikiyüzelli 
lira hafif para cezasıyla mahkûmiyetine, bir ay hafif hapis cezasının beher günü tak
diren yirmi lira hesabıyla 647 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince paraya çevrilmek 
suretiyle ve ikiyüzelli lira para cezasının da buna ilâvesi suretiyle takdiren ve netice-
ten sekizyüzelli lira hafif para cezasıyla mahkûmiyetine, 

Kumar oynamaya mahsus emanette kayıtlı iskambil kâğıtları ile 64 l ira paranın 
T. C. K. nun 567/2. maddesi gereğince müsaderesine, 

Sanığın işbu hafif para cezasını dört eşit taksitle birer ay ara ile ödenmesine, 
taksitlerden birisi süresinde ödenmediği takdirde tamamının tahsiline, 

2 — Sanıklar Bilâl Yıldız. Necati özgen, Arap A l i Karademir, Mehmet Yıldırım, 
Garip Erbektaş ve Arap Yıldırım'ın kumar oynamak suçundan ayrı ayrı fiil ve hare-
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ketlerine uyan T. C. K . nun 568. maddesi gereğince takdiren onbeşer gün hafif hapis 
ve yüz'er lira hafif para cezasıyla mahkûnüyetlerine, hafif hapis cezalarmm beher 
günü takdiren yirmi Ura hesabıyla 647 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince paraya 
çevrilmek suretiyle ve yüz Ura hafif para cezasınında buna ilâvesi suretiyle sanıkların 
her birinin ayrı ayrı takdiren ve neticeten dörder yüz Ura hafif para cezasıyla mah
kûmiyetlerine, 

Sanıkların işbu hafif para cezalarını dört eşit taksitle birer ay ara ile öden
mesine, taksitlerden birisi suresinde ödenmediği takdirde tamamının tahsiline, 

12 adet davetiye gideri 1.800 kuruş, 7 adet müzekkere geliş gidiş ücreti 1.400 
kuruş k i cem'an 3200 kuruşun mahkeme masrafı olarak sanıklardan eşit olarak alın
masına, 

Karann bir suretinin sanıklara tebUğine, kanun yolu açık olmak üzere karar 
verildi. 1684 

Kartal Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

976/1723 G K 
Emirlere riayetsizlikten hükümlü Yakup oğlu 1951 D. lu Trabzon Yunuslu Köy d 

nüfusuna kayıtlı AU Sait Bektaş'a çıkanlan gıyap kararı bila tebliğ *ade edilmiş ya
pılan zabıta tahkikatında da tebUgata yarar adresi tespit edilemediğinden ilânen tebli
ğine karar verilmiştir. İşbu ilânın gazetede neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde 
müracaat etmediği taktirde tebligatın yapılmış sayılacağı tebliğ yerine kain olmak 
üzere ilân olunur. 2415 

976/485 GK. 
Hırsızlıktan hükümlü Taip oğlu Hanife'den doğma 1946 D. lu Şişli Mecidiye 

Köyü H : 227, C : 019/03, S : 6 da nüfusa kayıtlı İbrahim Dağbaşı'na çıkarılan gıyap 
karan bila tebliğ iade edilmiş yapılan zabıta tahkikatında da tebligata yarar adresi 
tesbit edilemediğinden, ilânın tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilânın gazete'de neşir 
tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaat etmediği taktirde tebligatın yapılmış sı-
yüacağı, tebUğ yerine kain olmak üzere ilân olunun 2414 

Zonguldak 4. î ş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1977/676 
Davetiye: Davalı; Hüseyin Özbayraktar, Hanımeli Sokak No., 14/11 Yenişehir 

Ankara adresinde mukim. 
Davacı S. S. K . Genel Müdürlüğünün davalılar Hüseyin Kabadayıoğlu ve Hü

seyin Özbayraktar aleyhine mahkememizde açılan tazminat davasının duruşması 
s ı rasında: 

Sigortahlanmızdan 578105 sicil sayılı Mustafa Usta 1/7/1967 tarihinde davalı 
işverenlere ait Soğuksu Kanal inşaatı işyerine alınmış ancak işe alınırken işe giriş 
sağlık muayenesi yapılmamıştır. 

Davalının adresinin tespit olunamadığından davalıya Resmî Gazete ile ilânen 
davetiye tebliğ olunmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalının adresine davetiyenin Resmî Gazete ile ilânın yapıl
masına, duruşmanın bırakıldığı 16/2/1979 günü saat 8.00 de bizzat kendisi mahk,-
memizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde Res
mî Gazete ile hakkında gıyap karan yayımlanacağı 7201 sayılı kararla 28 ve sonra
ki maddelerin uyannca davetiye yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2358 
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K . K . K . Yurt tçi Batı Bölge Komutanlığı Askerî Mahkemesi Başkanlığından: 
(AFYON) 

Evrak N o : 1976/1011 
Karar N o : 1976/86 

K A R A R 
(DURUŞMASIZ İŞLERE AİT) 

Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanan Yurt İçi Batı Bölge Komutanlığı 
Askeri Mahkemesi; 

Başkan: P. K d . Alb. Talât öztüfek (1950-76) 
Üye: Hâk. Yzb. Selçuk Avunduk (1974-Yd. 12) 
Üye: Hâk. Atğm. Muharrem Erciyas (153/345251) 

den kurulu ve tutanakta: 
Tutanak kâtibi Svl. Memur Nezahat Gökteke (K-2478) hazır oldukları halde As. 

Savcının iştiraki olmaksızın özel salonda açık olarak toplanıldı. (Ouruşmasız olarak) 
Askerî savcılığın sözlü mütalâasından; 1) Şevkten bakaya kalmak, 2) Geç iltihak 
suretiyle bakaya kalmak suçundan sanık J . Mu. Er. Ayhan Akçınar hakkında Mahke
memizce mahkûmiyetine dair verilen kararın sanığın tüm aramalara rağmen bulunup 
tebliğ edilemediği, bu nedenle ilânen tebliğe karar alınmasının istendiği anlaşıldı. 

Dava dosyası celp edilerek incelendi .Gereği konuşulup düşünüldü, 
SONUÇ ve K A R A R : Sanık Er Ayhan Akçınar hakkında 1) Şevkten bakaya kal

mak, 2) Geç iltihak suretiyle bakaya kalmak suçlarından As. C. K . 63/1-A ve 63/1-B 
maddeleri uyarınca Mahkememizde yargılama yapılıp Mahkememizin 9/9/1976 tarih 
ve 1976/11-86 esas ve karar sayılı karar ile neticeten ve toplam olarak 740 TL. (Yediyüz 
kırk lira) ağır para cezasına mahkûm edilmiş, sanığın yokluğunda tefhim edilen bu 
karar tüm aramalara rağmen konutu adresi tesbit edilemtyen sanığa tebliğ edileme
miş bu nedenle ilânen tebligata lüzum hasıl olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28, 29, 30. maddeleri uyarınca işbu hüküm özetinin mahkeme divanhanesine asılmak 
ve Resmî Gazete'de yayınlanmak üzere ilânen tebligat icrasına, aynı, kanunun 31. mad
desi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 

Gereği yapılmak üzere Afyon Yurt İçi Batı Bölge K. lığı As. Savcılığına gerekli 
evrakların gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 2713 

• - e 

Ankara Asliye 10. Hukuk Hâkimliğinden: 

1979/17 
Bursa ÎIi Karacabey İlçesi Abdullah Paşa Mahallesi 114 savıh hanede kayıtlı 

Ahmet kızı 1944 doğum tarihli Münevver Davıoğlu'nun adının Mine Münevver D\ -
yıoğlu olarak değiştirilmesine 13/2/1979 tarihinde karar verilmiştir. 

Medeni Kanunun 26. maddesi gereğince ilân olunur. 2370 
• 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden (EGO): 

2 ADET ÇEKME V E KURTARMA ARACI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Kuruluşumuzca 2 adet çekme ve kurtarma aracı dış piyasadan teklif al

ma yöntemi ile satın alınacaktır. 
2 — Bu işe ait teknik ve idarî şartnameler Kuruluşumuz Makine ve İkmal Dai-

'resi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğü Dış Ticaret Servisinden bir yazı ile başvuru halin
de ücretsiz olarak sağlanabilir. 
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3 — İlgihlerin şartnamemize göre hazırlayacakları tekliflerini en geç 16/4/1979 
günü saat 17.30'a kadar Kuruluşumuz Yazı İşleri Müdürlüğüne tesüm etmeleri şarttır. 

4 — Bu iş için gerekli döviz Kuruluşumuzca sağlanacaktır. 
5 — Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 2665 /1-1 • 
BUecik Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemiz Osmaneli Bölgesi Osmaneli deposunda mevcut 6 parti 45,363 
M 3 . 3. S. K . B . Çam Tomruk 1890 liradan, 8 parti 49,052 M ' . Çam San. 1170 liradan, 
1 parti 129,000 Ster Çam Sanayi Odunu ise 640 liradan. 8 Mart 1979 tarihine rastlayan 
Perşembe günü saat 14.30 da Osmaneli Orman Bölge Şefl'ğinde toplanacak komisyon 
huzurunda 15/C model şartnameye göre masrafları ile emval bedelinin % 50 si peşin 
bakiyesi 6 ay vadeli olarak açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Alıcıların belirtilen gün ve saat'ten yarım saat evveline kadar almak iste
dikleri partilerin teminatım yatırıp makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları 
ilân olunur. 2501/2-2 : » 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 246 kalem Anadol, 176 kalem Dodge yedekleri 
kapalı yazılı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — B u alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığından, İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden TL. 115,— 
mukabilinde temin edUebilir. 

3 — Teklifler en geç 19/3/1979 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

4 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
2197/2-2 

a , — 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

206 K A L E M MUHTELİF RULMAN SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 206 kalem muhtelif Rulman. İhtiyaç listesi, 

teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme 
suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 14/3/1979 tarih Çarşamba günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım 
Satım Konüsyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını ek-

siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz adına göndermeleri veya biz
zat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgüı şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edile-
büeceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 —- E . L . M . S. Eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

2503 / 2-2 
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Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol , Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, talimini bedeli ve ihale tarihi yazılı malzeme 2490 
sayılı Yasanın 51. maddesi gereğince müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme usınü 
ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Malzemenin Cinsi: Kamyon Kasası, Adedi: 54 Ad., Tah. Bedeli: 3.996.000,— 
TL., Geç. Teminatı : 132.730,— TL., Şart. Bedeli : 50,— TL., ihalenin Tarihi : 12/3/1979 
S a a ü : 15.00. 

2 — Eksiltme ve ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığının 10. katında Y S E Genel Müdürlüğü Teknik Hiz
metler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartname dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle aynı yerden te
min edilebilir. Şartname bedelinin Y S E Genel Müdürlüğü adına ihale konusu belirti
lerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alman makbuz aslı
nın ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde şart
name gönderilir. 

4 — İsteklilerin şartnamede istenen vesaik ile geçici teminat mektup veya mak
buzlarıyla beraber ihale saatinde Komisyon Başkanlığında bulunmaları şarttır. 

5 — İhaleye katılacak firmalar en geç 5/3/1979 günü mesai saati sonuna kadar 
müracaatla ihaleye iştirak talebinde bulunacaklardır. Bu belgeyi alıp almadıklarını 
8/3/1979 tarihinden itibaren öğrenebilirler. 

6 — İştirak belgesi alacak firmalar dilekçelerine, 
a) Atölye personeli ve teknik personel bildirisi, 
b) Makina ve tezgâh bildirisi, 
c) Bankalardan alınmış malî referans mektupları, 
d) Sanayi Odası ve kapasite raporunu ekliyeceklerdir. 
Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edebilirler. Bu isteklilerin imalatçı firmanın 

yetkili satıcı olduğunu tevsik eden belgeyi ve yukarıda belirtilen imalatçı firmaya ait 
belgeleri dilekçelerine ekleyerek ihaleye iştirak belgesi müracaatında bulunmaları 
şarttır. Y S E iştirak belgesi almak için müracaat eden isteklilerin iş yerini görerek 
karar vermek hakkını mahfuz tutar. 

İştirak belgesi alamıyan istekliler ihaleye iştirak edemezler. 
7 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilemiyeceği 

ilân olunur. 2494/4-3 

Ankara Lv. Amirliği (1) No. lu Sat. Al . Kom. Bşk. lığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı dört kalem 
yiyecek kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında k i gün ve saatlerde komisyonumuzda 
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Leva
zım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırhyacakları teklif mektup
larım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M . Bedeli G. Teminatı İ H A L E 
Cinsi Miktarı TL. TL. Günü Saati 

Kuru Fasulye (N.H.) 
Kuru Fasulye (N.H.) 
Kuru Fasulye (NH.) 
Kuru Fasulye 
(Tamamı) N .H . 

Yumurta 

30.000 Kg . 
30.000 K g . 
25.000 K g . 

85.000 Kg . 
2.300.000 Ad. 

870.000 
870.000 
725.000 

2.465.000 
6.440.000 

38.550 
38.550 
32.750 

87.700 
206.950 

9/3/1979 10.00 
9/3/1979 10.00 
9/3/1979 10.00 

9/3/1979 11.00 
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Bayındırlık Bakanlığı Limanlar İnşaatı Genel Müdürlüğünden: 

1 — Limanlar İnşaatı Samsun Bölge Müdürlüğü hududları içinde, Trabzon L i 
manı Tevsii 1. Kısım- İnşaatı işi 527, 6237 ve '7305 sayılı yasalar gereğince kapalı zarf 
içinde birim fiatlar üzerinden eksiltme suretiyle pazarlıkla ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Söz konusu işin 1979 yılı birim fiatları ile yaklaşık keşif bedeli 156.500.000 
lira olup, adı geçen işe Bakanlar Kurulunun 23/6/1978 gün ve 7/15765 sayılı karan 
uygulanacaktır. 

3 — İhale 19/3/1979 Pazartesi günü saat 15.00 de Limanlar İnşaatı Genel Mü
dürlüğü Karayolları Sitesi (B) blok Yücetepe/Ankara (adresinde toplanacak ihale ko
misyonunca yapılacaktır. 

4 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar Limanlar İnşaatı -Genel Müdürlüğü 
Etüd Proje Daire Başkanlığında görülebilir. 

5 — ihaleye katılabilmek için isteklilerin : 
a) Bayındırlık Bakanlığı adına 4.708.750,— liralık geçici teminatlarım, 
b) 1979 yılma ait Ticaret Sanayi Odası belgesini, 

c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (ihale şartnamesinde belirtilen 
ve usulüne göre hazırlanmış olan) 

c.l — Sermaye ve kredi imkânlannı belirten malî durum bildirisi ve bunu be
lirten banka ve referansım, 

c.2 — Teknik personel beyannamesini 

c.3 — Söz konusu işte kullanmayı düşündükleri makine ve araçların kendi ma
lı olanlann faturaları veya mülkiyetini belirtir belge ile satın alınacak veya kiralana
cak olanlann £se noter tescilli satış veya kira vadi ile belgelemeleri zorunludur. 

c.4 — Dilekçenin venliş tarihinde işveren İdarelerce düzenlenme veya onanmış 
belgelere dayalı bitirmiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildi
risini, 

c.5 — Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (A) grubundan en az tahmi
ni keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini, (aslı veya noterden tasdikli sureti) ibraz 
etmeleri ve yukarıda c.l-c.5 maddelerinde belirtilen belgelerde de göz önünde bulundu
rularak Limanlar İnşaatı Genel Müdürlüğü ihaleye girme belge komisyonundan ala
cakları yeterllkbelgeslnl, aşağıda (8) inci maddede verileceği bildirilen ihale dosyasının 
her sahifesini imzalayarak teklif mektuplan ile birlikte kapalı zarfla koymaları lâzım
dır. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son başvurma tarihi 6/3/1979 Sah günü me
sai sonuna kadardır. 

7 — Yeterlik belgesi, yaptıklan (işler, mali imkanları, kapasiteleri, tecrübeleri 
ve ihale konusu bu işde kullanacaklarını beyan ve taahhüt ettikleri ve İdarece gerekli 
görülmesi halinde durumlan yerinde incelenerek tespit edilecek olan makine ve arac-
l an bakımından yeterli görülen firmalara verilecektir. 

8 — İhaleye ̂ katılması yeterli görülen firmaların yeterlik belgesi ile 'bu işe ait 
ücretsiz verilecek ihale dosyası Limanlar inşaatı Genel Müdürlüğü Karayollan Sitesi 
(B) blok Yücetepe/Ankara adresinden 12/3/1979 Pazartesi günü saat 14.00 den itiba 
ren başvuru üzerine verilecektir. 

9 — isteklilerin teklif mektuplarını 19/3/1979 Pazartesi günü saat 14.00 e ka
dar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

10 — Telgrafla müracaatlar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 2484 / 4-4 



Edremit Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M 1 k t a r ı Muh. Bed. % 7,5 Tem. 
Cins ve nev'i kalitesi Deposu Adedi Adet Mî. Dî. L i ra Kr . L i ra K r . 

2. Sın. Uzn. Boy Çk. Çam Tom. Or. Dış. Ilıca 2 67 36.182 4.150,— 11.300,— 
2. Sın. Nor. Boy Çk. Çam Tom. Or. Dış. Ilıca 6 415 148.094 3.600,— 40.000,— 
3. Sın. Uzn. Boy Çk. Çam Tom. Or. Dış. Ilıca - T. hane 13 1175 521.955 3,300,— 129.500,— 
3. Sın. Nor. Boy Çk. Çam Tom. Or. Dış. Ilıca - T. hane 57 10649 3650.368 2.650,— 725.500,— 
3. Sın. Nor. Boy Çz. Çam Tom. Or. Dış. Havran T' hane 4 1084 292.640 2.100,— 46.100,— 
3. Sın. Nor. Boy Meşe Tom. Or. Dış. Tophane 1 383 70.101 2.300,— 12.100,— 

3. Sın. Kıs. Boy Çk. Çam Tom. Or. Dış. Ilıca - T. hane 24 4569 992.496 2.150,— 160.000,— 

3. Sın. Kıs. Boy Çz. Çam Tom. Or. Dış. Havran T. hane 10 2630 591.145 1.500,— 67.000,— 

Çz. Çam Sanayi Odunu Or. Dış. Tophane 1 176 13.818 1.250,— 1.300,— 

Çk. Yarma Sanayi Odunu Or. Dış. Ilıca 1 — 57 Ster 700,— 3.000,— 

İn. Çap. Kab. Çk. Çam San. O. Or. İçi Zeytinli 3 — 307 Ster 550,— 13.000,— 

Çk. Kab. Yarma San. Odunu Or. içi Çmarlıhan 1 — 24 Ster 550,— 1.000,— 

İn. Çap. Kab. Çz. Çam San. Od. Or. İçi Havran 3 — 208 Ster 650,— 10.500,— 

125 21148 6316.799 M 3 . 596 Ster 1.220.300,— 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri açık art t ı rma sureti ile satışa çıkarılmıştır. 
2 — Satış 9/3/1979 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 de Edremit'e 8 Km. mesafedeki ZeytinU Belediye nikâh salonunda 

toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 
3 — Satış açık artt ırmak satış şartnamesi gereğince yapılacaktır. 
4 — Partilerin asgarisi 14 M 3 . azamisi 146 M 3 . tür. 
5 — İhale saatinden sonra teminat alınamaz. 
6 — Taliplerin belirli gün ve saatte işletmemiz Veznesine yatıracakları teminat makbuzları ile Komisyona müracaatları ilân 

olunur. 2502 / 2-2 
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Sümerbank Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii Müessesesinden : 

2 Adet Otobüs Karoseri İmal Ettirilecektir. 
Müessesemizde mevcut Fora Marka D-1210 modeli 2 adet şasi kamyon üzerine 

Belediye tipi otobüs karoseri yaptırılacaktır. 
Şartname ve detaylı bilgi mesai saatleri dahilinde Müessesemiz Ticaret Müdürlü

ğünden temin edilebilir. 
Tekliflerin en geç 15 Mart 1979 günü saat 16.00'ya kadar Müessesemiz Haberleş

me Servisine verilmesi veya gönderilmesi gerekmektedir. 
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, işi verip vermemekte veya dile

diğine vermekte serbesttir. 
Adres : Pk. 25. K O N Y A 
Telf : 13951 
Telex : 48131 Suma Tr. 2717 /1-1 

Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kütahya Azot Fabrikalarımız gereksinimi 5 kalem santrfüj parçaları ka
palı teklif usulü ile temin edilecektir. 

2 — İstekliler, bu ihaleye ait şartnameleri, Ankara'da Kızılay İzmir Cad. No. 
35 adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığından İstanbul'da Ka-
raköy Rıhtım Cad. Çıracı Sokak No. 26-30 R. Han Kat. 2 adresindeki Satın Alma 
Müdürlüğümüzden temin edebüirler. 

3 — Şartnamesine uygun olarak hazırlanacak olan tekliflerin en geç 20/3/1979 
Sah günü saat 16.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğüne teslim 
edilmesi şarttır. Zamanından sonra gelen teklifler ve postada vuku bulan gecikmeler 
dikkate alınmaz. 

4 — Şirketinizi 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
bölmekte veya işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 2710 /1-1 

• — 

Devlet Demiryolları İşletmesi Liman Müdürlüğünden : 
İskenderun 

1 — TCDD İskenderun Liman İşletmesi Müdürlüğünün ihtiyacı olan tahminen 
14560 Kg . kemiksiz erkek koyun eti, 11424 K g . kemiksiz erkek dana eti ve 101360 
adet ekmek kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Et için ,ihale 14/3/1979 günü saat 14.30 da ekmek İçin 15/3/1979 günü 
saat 14.30 da iskenderun Liman İşletmesi binasında taplanacak Komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 — Taliplilerin teklif zarflarını İstenilen gün ve saate 'kadar Komisyon Baş
kanlığına göndermeleri şarttır. 

4 — Etler ve ekmekler Belediye Rayiç fiyatından satın alınacaktır. 
5 — Şartname Liman 'Komisyonunda görülebilir. 
6 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği 

talibe yapmakta tamamen serbesttir. 2715/1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

3 K A L E M D E 5500 A D E T V KAYIŞI SATIN A L I N A C A K T I R 
Şartnameler İstanbul'da malzeme şube, izmir'de Bölge ve Ankara'da Genel Mü

dürlük Malzeme Satın Alma ve ikmal Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
12/3/1979 gün üsaat 14.00 de kadar Genel Müdürlük Haberleşme Müdürlüğüne 

verilecek teklifler aynı gün saat 15.00 de açılacaktır. 
' Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 2711 /1-1 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Muhtelif Teçhizat Satın Alınacaktır. 
1 — Kurumumuza bağlı (AEL) Afşin Elbistan Linyitleri Müessesemize aşağıda 

dökümü yapılan malzemeler teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
a) 1 aaet seyyar tekerlekli balans cihazı, 
b) Subab yuvası taşlama takımı, 
c) 1 adet jeneratör tipi kaynak maklnası, 
d) 1 adet somun sıkma sökme tabancası, 
e) 1 adet mekanik demir testeresi, 
f) 1 adet akü ve marş sistemi test cihazı, 
g) 1 adet lastik şişirme hava saati, 
h) 1 adet dizel enjektör muayene cihazı, 
i) 1 adet tekerlek değiştirme krikosu, 
2 — Bu işe ait genel şartname ve ihtiyaç listesi Süleyman Sırrı Sokak No. 

l'de k i Genel Müdürlüğümüz Satın Alma Dairesi Başkanlığı 806 No. lu odadan dilekçe 
ile müracaat edilerek 150,— TL. karşılığında temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin en geç 12/3/1979 Pazartesi günü saat 16.30'a kadar fiyat VP 
teslim şartlarım bildiren tekliflerini kapalı zarfla, zarfın üzerine 914.AEL/79 dosya 
işareti ile ve alım konusu yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberar 
Servisine vermeleri şarttır. 

4 — Teklifler 13/3/1979 Sah günü saat 15.00'de Genel Müdürlüğümüz Satın 
Alma Dairesinde açılacaktır. 

5 — Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz. 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

2722 / 2-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük Demir, Çelik Fab
rikaları Müessesesi Müdürlüğünden : KARABÜK 

150 Adet 0 60" Sıcak Daire Testeresi İthal Edilecektir. 
1 — Bu işle ügili şartnameler: 
a) Karabük'te : Müessese Müdürlüğü, Tedarik ve İkmal Müdürlüğü, Dış Alım

lar Servisinden, 
b) İstanbul 'da: Taksim, Lamartin Caddesi, Doğu Palas K a t : 4'deki İstanbul 

Mümessilliğimizden, 
c) Ankara'da : Büklüm Sokak No : 22'deki Ankara Mümessilliğimizden; 

bedelsiz olarak temin edilebüir. 
2 — Teklifler en geç 25 Nisan 1979 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Kara

bük'te Müessese Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilmiş veya gön
derilmiş olacaktır. 2720 / 2-1 • 

Ankara Telefon Başmüdürlüğünden: 

1 — Başmüdürlüğümüz emrinde çalıştırılmak üzere (3) adet minibüs veya 
100lük Pick-Up, 6 adet Anadol veya Skoda Pick-Up, 2 adet 200'lük veya 100'lük 
Pick-Up, 1 adet 3,5 tonluk (Bedford - Fiat) kamyon kiralanacaktır. 

2 — Vasıtalara ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden te
min edilebilir. 

3 — İhale 20/3/1979 günü saat 15.00 de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken kapalı yazılı teklif mektupları kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser

best olacaktır. 2724 / 2-1 
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Petrol Ofisi Genel Müdürülüğünden : 

istanbul i l i , Çatalca ilçesi Kumburgaz Yöresinde tapunun 9 pafta 117 parselini 
teşkil eden ve Ofisimizce kamp tesisleri olarak kullanılmakta olan 5050 M J lik deniz 
kıyısındaki arsa üzerinde birinci sınıf lüks malzeme ile donatılmış ik i blok 66 oda ile 
Kafeterya ve Gazinodan ibaret taşınmaz mal 50.000.000,— TL. (elli milyon) muham
men bedel üzerinden açık arttırma usuli ile satılacaktır. 

ihale 21 Mart 1979 tarih ve saat 15.00 de Petrol Ofisi Genel Müdürülügü Satın 
Alma Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. 

Bu işe ait geçici teminat 1.500.000,— TL. olup, şartnameler Petrol Ofisi istan
bul Bölge Müdürülüğünden ve Petrol Ofisi Genel Müdürülügü Emlâk Şube Müdürülü
ğünden temin edilebilir. 

Genel Müdürüülğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
2664 / 3-1 

Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı için 100.000 metre 2x0,75 mm. lik, beyaz, İkiz, 
çoklu, iletkeni! ve TSE. l i dahili tesisat kablosu kapalı yazılı teklif mektubu alma usu
lüyle satın alınacaktır. 

2 — Kabloya ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin 
edilebilir. 

3 — ihale 20/3/1979 günü saat 15.00 de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken kapalı yazılı ıteklif mektupları kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser

best olacaktır. 2723 / 2-1 

a 

Türkiye Elektrik Kurumundan: 

K , TIPI ZİNCİR İZOLATÖR H I R D A V A T MALZEMELERİ İMAL 
ETTİRİLECEKTİR 

1 — Kurumumuz Köy Elektrifikasyonu tesislerinde kullanılmak üzere kapalı 
zarf usulü teklif almak suretiyle 26.900 Tk. tekli askı, 6400 Tk. çiftli askı, 36500 Tk. 
tekli gergi ve 3500 Tk. çiftli gergi takımları şartnamesi gereğince imal ettirilecektir. 

2 — Bu işe alt şartnameler 
a) Finansman - Malzeme ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı «Ziya Gökalp Cad. 

No. 14/4 Yenişehir - Ankara» 
b) T E K 12. Bölge Müdürülügü - «Millet Cad. No : 86 - 88, Fmdıkzade - istanbul 
c) T E K 4. Bölge Müdürülügü «Eski Bornova Yolu No : 37 K a t : 1 - izmir» 

adreslerinden 1.000,— TL. bedel karşılığında temin edilebilir. 
3 — Bu konudaki iştirak belgeleriyle ilgili müracaatlar şartnameye uygun ola

rak en geç 2/3/1979 günü saat 17.00'ye kadar «Ziya Gökalp Cad. No : 14/2 Ankara» 
adresindeki T E K Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme Dairesi Başkanlığı Mu
haberat Servisine yapılmış olacaktır, iştirak belgeleri 19/3/1979 tarihinden itibaren 
verilecektir. 

4 — Teklifler engeç 3/4/1979 günü saat 14.00'e kadar 3. maddede belirtilen ad
rese verilmiş olacaktır. Geciken teklifler nazarı itibare ahnmıyacaktır. 

5 — Teklifler aynı gün saat 15.00'de Hanımeli Sok. No : 9/1 Sıhhiye (Ankara) 
adresinde alenen açılacaktır. 

6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
2663/1-1 
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

5 Kalem Muhtelif Eb'atta Eternit ve Trifor Satın Alınacaktır. 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Mü

dürlüğümüz. 
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yahköşkü Han Kat : 4-5'deki Mümes

silliğimiz. 
3 — Ankara'da : Küçükesat Büklüm Sok. No : 22'deki Mümessilliğimiz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektup

larını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 21/3/1979 Çarşamba günü saat 14.00'e ka
dar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân 
olunur. 2718 /1-1 

16 M J Kapasiteli 3 Adet Oksijen Tankı Satın Alınacaktır. 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Mü

dürlüğümüz. 
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yahköşkü Cad. Yahköşkü Han Kat : 4-5'deki Mümes

silliğimiz. 
3 — Ankara'da : Küçükesat Büklüm Sok. No : 22'deki Mümessilliğimiz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektup

larım, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 21/3/1979 Çarşamba günü saat 14.00'e ka
dar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân 
olunur. 2719 /1-1 • 

Bucak Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı Muh. Bed. 
1 1 i İlçesi Deposu Cins ve nev'i No. Adet M 3 D m 3 Li ra 

Burdur Bucak Seydiköy 3. S. K . B. Çz. Tom. 14 4844 715.398 1.800 
> Bucak 3. S. K. B. Çz. Tom. 14 5400 843.557 1.800 
» Seydiköy 3. S. N . B. Çz. Tom 4 483 173.013 2.500 
> Bucak 3. S. N . B. Çz. Tom. 33 5588 1306.851 2.500 

Bucak 2. S. Çam. Mad. Dir. 18 5792 577.759 1.450 

U . YEKÛN 83 22107 3616.578 — 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali, % 50 si vergiler ve % 9 faizi 
peşin bakiyesi 6 ay vadeli müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında açık arttır
ma suretiyle satılacaktır. 

2 — Açık arttırmalı 'satış 12/3/1979 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
10.30 da İşletme Müdürlüğü satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 15/C 
Model şartname hükümleri dahilinde yapılacaktır. 

3 — Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi okuyarak istenilen belgeleri ibraz 
etmeleri şarttır. 

4 — Satışla ilgili şartname; Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge 
Başmüdürlüğü ve buna bağlı İşletmeler ile, Afyon, Burdur, İsparta, Gölhisar ve 
Konya İşletme Müdürlüğü ile işletmemizde görülebilir. 

5 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyo
na müracaatları ilân olunur. 2505 /1-1 
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Çatacık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı M . Bedeli 
adedi Emvalin cins ve nev'i Adet M3. D3. U r a Kr . 

1 Maden Direk 60 5.577 1.700,— 
2 Sanayi Odunu 602 60.752 1.300,— 

15 3. S. Ks. B. Çam Tom. 4648 912.484 2.200,— 
S. S. N . B . Çam Tom. 6680 2132.780 2.800,— 

1 1. S. N . B. Çam Tom. 20 13.366 4.300,— 
1 — İşletmemiz muhtelif bölgesinin muhtelif depolarında mevcut yukarıda cins 

ve miktarı gösterilen orman emvali hizalarında gösterilen fiyatlar üzerinden mal be
delinin % 50 miktarı peşin % 50 miktarı ise müddetsiz banka mektubu karşılığında 
6 ay vade ile açık arttırma suretiyle satışa konulmuştur. 

2 — Açık art t ırma 9/3/1979 tarihine raslayan Cuma günü saat 15.00 de M i -
hallıçık Belediye satış salonunda yapılacaktır. 

3 — Satışa ait şartname Eskişehir Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Eskişehir, 
Bursa, İnegöl, Kütahya, Ankara Orman İşletme Müdürülükleri ile Bozüyük Orman 
Bölge Şefliği ve İşletmemiz Muhasebe Servisinde görülebilir. 

4 — İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları İle birlikte Komisyo
na müracaat etmeleri hususu ilân olunur. 2209 /1-1 

izmir Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz'de mevcut aşağıda markası, cinsi, modeli, plâkası ve 
muhammen bedelleri belirtilen 3 adet hurda vasıta, kapalı yazılı teklif alma suretiyle 
satılacaktır. 

M . Bedeli G. Teminatı 
Markası Cinsi Modeli Plâkası Li ra K r . Li ra Kr . 

Volvo Kamyon 1955 35 A E 075 40.000,— 3.000,— 
Lancia Kamyonet 1960 35 A E 284 35.000,— 2.625,— 
Lancia Kamyonet 1960 35 A E 285 35.000,— 2.625,— 

2 — Bu işe ait şartname Başmüdürlüğümüz veznesinden 15,— lira bedelle te
min edilebilir. 

3 — ihalesi 13/3/1979 günü saat 15.00 de Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
4 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yap

mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
5 — Tamamlayıcı bilgi 25 24 72 veya 14 09 40/47 numaralı telefonlardan alına

bilir. 2662 /1-1 
1) 

Ceylanpınar Devlet üre tme Çiftliği Müdürlüğünden : 

Ceylanpınar Devlet üretme Çiftliğinin 8100 dekar pamuk ekim sahalarının 1979 
yılı çapalama, seyreltme ve toplama işleri ihalesi 9 Mart 1.979 Cuma günü saat 14.00 
de Çiftlik Merkezinde kapaü zarf usulü ile 3 parti halinde eksiltmeye konulacaktır. 

1 — ihaleye girmek İsteyenlerin daha önce bu işleri yaptığına dair resmi belge 
ibraz etmeleri, yatırdığı teminatın makbuzu ile birlikte teklif mektuplarım bir saat 
önceden Alım - Satım Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 

2 — Her partinin muvakkat teminatı 51.275 liradır. 
3 — ihaleye iştirak edeceklerin, şahsen ihale yerinde bulunmaları şarttır. 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
5 — Tüm İsteklilere ilânen duyurulur. 2714 /1-1 
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F İ ^ G e ı î ^ Müdürlüğünden 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 180 adet 7 t i p , taahhütlü v e kırmalı ayırım 
kasası kapalı yazılı t e k l i f a l m a k s u r e t i y l e satın alınacaktır. 

2 —- B u alıma a i t şartname Ankara'da, B T T G e n e l Müdürlüğü M a l z e m e D a i r e s i 
Başkanlığından, İstanbul'da P T T Bölge Başmüdürlüğü M a l z e m e S e r v i s i n d e n 2 0 5 , — 
T L . m u k a b i l i n d e t e m i n e d i l e b i l i r . 

3 — İhaleye iştirak edecek firmaların 19/3/1979 günü s a a t 17.30'a k a d a r idarî 
şartnamenin 6 ncı m a d d e s i n d e kayıtlı be l g e l e r l e G e n e l Müdürlük T e k n i k İşleri D a i r e s i 
Başkanlığına müracaatları i l e u y g u n görüldüğü t a k d i r d e i h a l e y e İştirak e d e b i l m e l e r i 
için v e r i l e c e k y e t e r l i k "belgesini 23/3/1979 günü saat İ2.W>*ye k a d a r M a l z e m e D a i r e s i 
Başkanlığından almaları g e r e k l i d i r . 

4 — T e n Uf ter e n geç 26/3/1979 günü saat 10.00'a k a d a r G e n e l Müdürlüğümüz 
M a l z e m e D a i r e s i Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

5 — T&şekkülümüz. 2490 sayılı K a n u n a t a b i değildir. 2667 / 2-1 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 28 s e t akümülâtör kapalı yazık t e k l i f a l m a k 
s u r e t i y l e satın alınacaktır. 

2 — B u alıma a i t şartname Ankara'da P T T G e n e l Müdürlüğü M a l z e m e D a i r e s i 
Başkanlığından, İstanbul'da P T T Bölge Başmüdürlüğü M a l z e m e S e r v i s i n d e n 5 5 , — T L . 
m u k a b i l i n d e t e m i n e d i l e b i l i r . 

3 — İhaleye iştirak edecek firmaların 19/3/1979 günü s a a t 17.30'a k a d a r i d a r i 
şartnamenin 6 ncı m a d d e s i n d e kayıtlı be l g e l e r l e G e n e l Müdürlük T e k n i k İşler D a i r e s i 
Başkanlığına müracaatları i l e u y g u n görüldüğü t a k d i r d e İhaleye iştirak e d e b i l m e l e r i 
için v e r i l e c e k y e t e r l i k b e l g e s i n i 23/3/1979 günü saat 17.30'a k a d a r M a l z e m e D a i r e s i 
Başkanlığından almaları g e r e k l i d i r . 

4 — T e k l i f l e r e n geç 26/3/1979 günü saat 1000'a k a d a r G e n e l Müdürlüğümüz 
M a l z e m e D a i r e s i Başkanlığına verilmiş olacaktır 

$ — Teşekkülümüz 2490 sayılr K a n u n a t a b i değildir. 2668 / 2-1 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 320 adet kaba, i n c e v e k o m b i n e ayırım kasası 
kapalı yazılı t e k l i f a l m a k s u r e t i y l e s a t m alınacaktır 

2 — B u alıma a i t şartname Ankara'da P T T G e n e l Müdürlüğü M a l z e m e D a i r e s i 
Başkanlığından, İstanbul'da P T T Bölge Başmüdürlüğü M a l z e m e S e r v i s i n d e n 1 4 Q — 
T L . m u k a b i l i n d e t e m i n e d i l e b i l i r . 

3 — t haleye iştirak edecek firmaların 19/3/1979 günü saat iT'OO'ye k a d a r i d a r i 
şartnamenin 6 ncı m a d d e s i n d e kayıtlı b e l g e l e r l e G e n e l Müdürlük T e k n i k îşler D a i r e 
iı Başkanlığına müracaattan i l e u y g u n görüldüğü t a k d i r d e i h a l e y e iştirak edebilme
l e r i için v e r i l e c e k y e t e r l i k b e l g e s i n i 23/3/1979 günü saat*12 00*ye k a d a r M a l z e m e D a i r e s i 
Başkanlığından almaları g e r e k l i d i r . 

4 — T e k l i f l e r e n geç 26/3/1979 günü saat 10.00'a k a d a r «Genel Müdürlüğümüz 
M a l z e m e D a i r e s i Başkanlığına verilmiş olacaktır 

5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna, t a b i değildir 2669 / 2-1 

İstanbul T e l e f o n Başmüdürlüğünden 

İŞ E L B İ S E S İ D İ K T t B l L E Ö E K T Î R 
Başmüdürlüğümüz u n İhtiyacı o l a r a k 751 takım yazlık v e 751 takım Kışlık tğ 

e l b i s e s i kapalı t e k l i f a l m a sureta i l e çektirilecektir 
B u işe a i t şartname ve mühürlü n u m u n e l e r G a y r e t t e p e Yıldızposta Cad

de s i n d e k i Başmüdürlüğümüz M a l z e m e Müdürlüğünde görülebilir 
îstekîi olanların bu işe a i t kapalı t e k l i f mektuplarım em geç 35 M a r t İ979 P e r 

şembe gı«»u s a a t 1100 e k a d a r M a l z e m e Müdürlüğüne v e r m e l e r i d u y u m l u * 
2303 



Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinden 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
1 — Aşağıca geçici teminatı, ihale gün ve saati yazıla 1978 yılı Bayındırlık Ba

kanlığı Birim Fiyat ve Rayiçlerinden hesaplanan 2.378.091,90 TL. kegif bedelli İşç' 
Yemekhanesi ve WC. inşaatları ihaleye çıkılmış olup, 1979 yılı birim fiyat ve rayiçleri 
üzerinden ödenmek üzere ihalesi kapatılmış zarflar İçerisinde serbest teklif almak su
retiyle Sabit Birim Fiyat Sistemine göre yapılacaktır. 

2 — Bu ise ait şartname ve ihale dosyası; 
a. Ankara'da : TKİ. Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığında, 
b. İstanbul'da : TKİ. Satın Alma Müdürlüğü Odakule iş Merkezi Kat: 12 Bey

oğlu/İstanbul, 
c. İzmir'de : G L. i. irübat Bürosu Şefliği 1487 Sok. No : 3 7/3 Alsancak/izmir 
d. Tavşanlı'da : G. L. 1. İnşaat Şubesi Müdürlüğünde, 
e. Seyitömer'de Bölge Müdürlüğünde, 
görülebilir. 
3 — Teklif veren firmalar teklif zarfının üzerine «Seyitömer Bölgesi İşçi Ye

mekhanesi ve WC. Binası inşaatına ait tekliftir^ ibaresini koyacaktır. 
4 — İştirak Belgesi almak için, Firmalar özel Şartnamenin 2., 4. maddesinde 

belirtilen evrakları en geç 21/3/1979 Çarşamba günü saat 15.30'a kadar Müessesemiz 
Merkezi Muhaberat Servisinde bulunduracaklardır. 

5 — İştirak belgesi alarak ihaleye iştirak edecek firmalar geçici teminatını, İş
tirak belgesini ve ayrıca kapatılmış zarf içerisindeki teklifim en geç 6/4/1979 Cuma gü
nü saat 15.30'a kadar Tavşanlı'da Müessesemiz Merkezi Muhaberat Servisinde bulu. ı-
duracaklardır. 

6 — Postada veya herhangi bir sebeple vaki olacak gecikmeler dikkate alınmı-
yacaktır. 

7 — Müessesemiz 24,90 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İhaleye konan işin ismi: Seyitömer Bölgesi işçi Yemekhanesi ve WC binası. 

Keşif bedeli: 2.378.091,90 TL., Geçici teminatı: 86.000, —TL., İhale günü ve saat: 
6/4/1979 15.30. 2721/2-1 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

10.000 KG. BAKIR KAPLI ELEKTROD SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 10.000 Kg. Bakır Kaplı Elektrod, teknik şartna

me, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle tek 
lif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 19/3/1979 tarih Pazartesi günü saat 14.30 da Müessesemiz Alım 
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir, 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını ek

siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya bis-
zat getirmeleri gerekmektedir. 

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

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi'e* 
bileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir. 

? — E.LM.S. Eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir 

2542 / 24 
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Çanakkale - Yenice Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden 

M İ K T A R I Muh. bedeli % 7,5 Tem. 
Deposu C i n s i P. adedi Adet M» Dm' TL. TL. 

Kalkım 2. S. N . B. Çk. Tom. 1 95 47.732 3.500 12.500 

Kalkım 3. S. U . B. Çk. Tom. 6 542 265.873 3.250 64.700 
Kalkım/Dalhk 3. S. N . B. Çk. Tom. 121 15292 5664.193 2.100 - 2.550 1.071.700 
Kalkım/DalliK 3. S. K. B. Çk. Tom. 36 4005 937.519 1.900 133 900 
Kalkım Çam tel direk 6 808 258.603 2.380 - 2.585 - 2.605 47.500 
Kalkım Çam sanayi odunu 17 2462 358.579 1.250 34.000 
Kalkım 3. S. N . B. Göknar Tom. 1 27 7.503 2.550 1.400 
Kalkım 3. S. N . B. Akmeşe Tom. 11 1810 350.929 2.200 57.800 
Kalkım/DalliK 3. S. K . B. Akmeşe Tom. 4 413 54.023 1.600 6.600 
Kalkım 2. S. meşe maden direk 12 4909 331.693 1.550 38.500 
Kalkım/Dallık 3. S. N . B. saçlımeşe Tom. 12 1555 367.313 1.000 27.500 
Kalkım 3. S. N . B. saçlımeşe Tom. 7 900 139.485 800 8.300 
Kalkım 3. S. N . B. kestane Tom. 2 240 44.130 2.200 7.300 
Kalkım 3. S. K. B. kestane Tom. 2 50 7.164 1.600 800 

Kalkım 2. S. kestane Mad. direk 6 2035 137.175 1.550 16.000 
Kalkım 3. S. N . B. kavak Tom. 1 51 13.636 1.000 1.000 
Kalkım 2. S. kavak maden direk 1 47 3.674 800 200 
Kalkım 3. S. N B. K . ağaç Tom. 1 16 4.877 2.100 700 
Dalhk 3. S. N . B. gürgen Tom. 1 30 6.253 2.100 1.000 

248 35287 9000.354 1.531.400 

1 — Açık art t ırma 7/3/1979 Çarşamba günü saat 14.00 de İşletmemiz Yenice hudutları dahilinde kalan Kalkım Nahiyesi Bölge 
satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 ~ Satış yapraklılarda % 25 peşin 9 Ay, diğer mallar ise % 50 peşin 6 ay vadeli limitli müddetsiz banka mektubu karşılığın-

da yapılacaktır. 
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3 — Teminat yatırabilmek için 1979 yılı vizeli, Ticaret ve Sanayi Odasından alınmıg belge, ihtiyaç sahiplerinin mahalli Bayın
dırlık Müdürlüğü veya Belediyelerden alacakları metraj cetveli, şirket, kooperatif, cemiyet ve derneklerin halen faaliyette bulunduk
larına dair resmi makamlardan alacakları belge ile Noterden tastikl» vekaletname veya tahsis belgesi, ticaret odasına kayıtlı olmayan 
küçük sanat erbablarının meslekleri ile ilgili derneklerden veya mahalli işletmelerden alacakları 1979 yılı vizeli belgenin ibrazı mecbu
riyeti vardır. 

4 — Satışa ait şartname Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale Orman Bölge Başmüdürlüğü, civar işletmeler, Resmî Gazete, An
kara, İstanbul ve İzmir'de yayınlanacak gazetelerde ve işletmemiz ilân tahtasında görülebilir. 2716 /1-1 

Serik Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Bölgesi Deposu Emvalin cins ve nev'i 

Akbaş - Gebiz 
Akbaş 
G°bJz 
Akbaş, Gebiz, 
Pmargözü 

3. S. N. B. Çz. Tomruk 
3. S K B. Cz. Tomruk 
3. S. Çz. Mad. Direk 

Kısık - Gebiz 
Kısık 
Gebiz 
Gökçeler, Kaplan-
erediği, Kuzderesi, 
Karabacaklar, Gö-
ğeren, Kuruçeşme, 
Kaştanlar, Buzalık Cz. Lif - Yonga 

Akbaş Çz. Sırık 

Parti 
adedi 

37 
6 
3 

14 
2 

Adet 

10260 
1147 
1075 

62 12482 

M 3 . Dm'. 

1947.481 
256.421 
101.323 

1706 000 
132.000 

2!Wi 2̂ 5 M 3 . 
1838.000 Ster 

Muh. Bed. 
Lira 

2.350 — 
1.800,— 
1.450,— 

400,-
650,-

% 7,5 Geçici 
teminat 

Lira 

352.000 — 
36.000,— 
12.000,— 

54 000,— 
7.000 — 

461.000,— 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı 62 parti orman emvali 21/"̂  '197!> Çarşamba günü saat 13.00 die İşletmemiz Satış Salonunda too 
'macak Komisyon huzurunda açık arttırma ile satılacaktır. Satış 15/C model şartnameye göre % 50 bedeli, nizami faizi ve vergileri 
peşin bakiyesi kat'i ve müddetsiz banka mektubu karşılığında altı ay müddetli olacaktır. 

2 — Alıcıların % 7,5 geçici teminatlarım ihale saatinden evvel yatırmaları, banka mektubu vereceklerin işletme adı ile alacakları 
parti numaralarını belirtmelerini, mektubun kat'i ve müddetsiz olması şarttır. 

3 — Satışa ait ilân Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölçe Başmüdürlüğü ile İşletmemiz Muhasebe Servisinde görüle
bilir. İhaleye 15/C model şartnamenin 3 ncü maddesinde belirtilen şartlara haiz olanlar girebilir. 

4 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzlarıyla Komisyona müracaatları ilân olunur. 2506 / 2-1 
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Daday Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

M i k t a r ı Muh. Bedeli Geç. % 7,5 Tem. 
Bölgesi Deposu Cins ve Nevi Parti Adedi Adet M 3 . Dm3. Lira Kr. Lira Kr. 

Balhdağ Sovucaova 3. S. N. B. Cam. Tomruk 2 394 159.229 2.800,— 33.500,— 
» » 2. S. N. B. Gök. Tomruk 4 232 111.351 3.700,— 31.000,— 
» » 3. S. N. B. Gök. Tomruk 5 990 370.965 2.800,— 78.100 — 

Yayla Merkez 3. S. N. B. Gök. Tomruk 10 1251 519.462 2.800,— 109.500,— 
» 3. S. K. B. Kayın Tomruk 1 53 31.158 1.070.— 2.500,— 
» » 3. S. N. B. Kayın Tomruk 2 297 108.182 1.270,— 10.400,— 

YEKÛN 24 3217 1300.347 265.000,— 

1 — Yukarıda müfredatı gösterilen 24 parti orman emvali 12/3/1979 Pazartesi günü saat 14.00 İşletme Müdürlüğü satış salo
nunda satışı yapılacaktır. 

2 — Satışa çıkarılan çam ve göknar emvallerinin % 50'si peşin bakiyesi 6 ay vadeli limitli banka teminat mektubu karşılığında, 
kayın emvalleri % 25 peşin, % 75 için 9 ay vadeli limiti banka teminat mektubu karşılığında satışı yapılacaktır. 

3 — Emvali mahallen görüp almak istedikleri taktirde şartnameyi imzahyarak saat 14.00'e kadar % 7,5 teminatlarım işletme 
veznesine yatırmaları ilan olunur. 

(Partiler en az 19.000 M 3 . , en fazla 1O6.O00M3 dür.) 2725 / 2-1 
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Yalvaç Cumhuriyet Savcılığından : 

1 — Yalvaç Kapalı Cezaevi'nin 1979 mali yılı 21 kalem muhtelif gıda mad
desi ile ekmek, et 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ihaleye 
çıkarılmıştır. 

2 — İhaleler ayrı ayrı olup, ihale gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir. 
3 — İhalelere ait evraklar ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde 

Cumhuriyet Savcılığında görülebilir. 
4 — İhaleye girmek istiyenlerin teminatlarım yatırarak, teklif mektuplarım iha

leden bir saat önce. Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri, postada vaki ge
cikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

Muh. Bed. M . Temin. 
CİNSİ Lira Lira İhale Şek. İhale Tarihi Saat 

21 Kalem Muh. gıda maddesi. 246.240 
1 Kalem Et 162.000 
Ekmek 146.160 

2483 / 4-4 • 
Kırıkkale Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemiz temizlik işlerinde kullanılmak üzere damperli ve sürgülü ka
paklı 750 x 16 lastikli 5 adet çöp remorku 2490 sayılı Yasanın 31. maddesince kapalı 
zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İşin geçici teminatı 22.500 TL. dır. 
3 — İhale 16/3/1979 Cuma günü saat 15 de Belediye Encümeni huzurunda ya

pılacaktır. 
4 — İhaleye iştirak etmek isteyen taliplilerin 1979 yılı Ticaret Odası vesika-

sıyla benzeri iş yaptıklarına dair belgelerini dilekçelerine ekliyerek ihaleden 3 gün 
evvel ihaleye giriş belgesi almaları, son müracaat tarihi 13/3/1979 günü saat 17.30 ka
dardır. 

5 — 2490 sayılı Yasanın 32. maddesine göre hazırlanacak teklif mektuplarını 
ihale günü saat 14'de kadar Belediyemiz Yazı İşi. Müdürlüğüne makbuz karşılığı tes
lim etmeleri, 

6 — İşe ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Temizlik 
Amirliğinde bedelsiz olarak görülebilir. 

7 — Postada gecikmeler gözönüne alınmaz. 
Keyfiyet ilgililere ilân olunur. 2589 / 4-3 

• 
Çeşitli ilânlar 

Maliye Bakanlığından : 930 sayılı Kanuna göre çıkarılan 1969 Malı Yılma ait Tasarruf Bonoları ile Ke
sir Makbuzlarının anapara ödemelerine 1 Mart 1979 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

1 — Tasarruf Bonoları ve Kesir Makbuzları anapara bedelleri Türkiye Cumhu
riyet Merkez, T. C. Ziraat, Türkiye İş, Türkiye Emlâk Kredi, Türkiye Vakıflar ve Türk 
Ticaret Bankaları Şubelerinde ödenecektir. 

2 — ödemeler, Tasarruf Bonoları ve Kesir Makbuzları üzerinde isimleri yazılı 
hak sahiplerine yapılacaktır. 

12.312 Kap. Zarf 
8.100 Kap. Zarf 
7.310 Kap.- Zarf 

22/3/1979 10.00 
22/3/1979 11.00 
22/3/1979 14.00 
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3 — Kimlik ispatı kanunen zorunlu olduğundan bak sahipleri Bono ve Kesir 
Makbuzu bedellerinin tahsilinde Nüfus Hüviyet Cüzdanlarım veya kimlik belgelerini 
ibraz edeceklerdir. 

4 — Tüzel kişiler adına düzenlenen Tasarruf Bonoları ve Kesir Makbuzları yet
ki l i temsücüerine ödenecektir. 

5 — 10 yıl içerisinde tahsil edilemeyen Tasarruf Bonoları ve Kesir Makbuzları 
bedelleri Hazine lehine zamanaşımına uğrayacaktır. 

Durum ilânen duyurulur. 2210 /1-1 

Ankara Valiliğinden: 

İl sınırları içerisinde, sigara karaborsasını önlemek, sigara darlığını gidermek 
ve denetimde etkinliği sağlamak üzere aşağıdaki tedbirler alınmıştır. 

1 — Tekel bayilerinin, Tekel Satış Depolarından aldığı sigarayı, ruhsatlarında 
belirtilen işyeri dışında hakikî ve hükmî şahıslara satışı ve devri; 

2 — Tekel ruhsatı bulunmayan hakikî ve hükmî şahısların sigara satmaları ya
saklanmıştır. 

3 — Bayiler ruhsatlarında belirtilen iş yerlerinde, tüketiciye günlük ihtiyacını 
karşılayacak şekilde satış yapacaklardır. 

4 — Sigara satan tüm hakkal, bayi, büfe ve benzeri yerlerde sigara olduğu 
halde satıştan imtina eden, saklayan, depo eden, saptanan üyatı dışında sigara satan 
ve yukarıda belirtilen yasaklara aykırı davranışta bulunanlar hakkında T. C. K. 526. 
maddesine göre işlem yapılmasına, 5442 sayılı 11 İdaresi Yasa'nın 9 ve 11. maddeleri 
gereğince karar alınmıştır. 

İşbu karar aym yasanın 66. maddesi gereğince ilân edildiği tarihten itibaren 
uygulanacaktır. 2712 /1-1 

Ankara Belediye Başkanlığından: 

İmarın 5943 ada 6 parselinde inşaa olunan binanın 13 numaralı dairesinin yapı 
kullanma izin belgesi alınmadan iskân edilmesi nedeniyle daire sahibi Muzaffer Kara-
küçük adına Belediye Encümeninin 18/10/1978 tarih 7455-9705 sayılı kararıyla 4.750,— 
(Dörtbinyediyüzelli) TL. para cezası salınmıştır. 

Ancak anılan Encümen kararının muhatabına tebliği mümkün olamamıştır. 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilânen tebliğ olunur. 

2694 /1-1 

İmarın 5943 ada 6 parselinde inşaa olunan binanın 10 numaralı dairesinin Yapı 
Kullanma İzin Belgesi alınmadan iskân edilmesi nedeniyle daire sahibi Mustafa Kan
galı adına Belediye Encümeninin 13/12/1978 tarih 9217/11992 sayılı kararıyla 4.750 
(Dörtbinyediyüzelli) TL. para cezası salınmıştır. 

Ancak anılan kararın muhataba tebliği mümkün olmamıştır. 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince muhatabına ilânen tebliğ olu

nur. 2695 /1-1 

imarın 5943 ada 6 parselinde inşaa olunan binanın 2 numaralı dairesinin Yapı 
Kullanma İzin belgesi alınmadan iskân edilmesi nedeniyle daire sahibi Doğan Veli 
adına Belediye Encümeninin 13/12/1978 tarih 9215/12006 sayılı kararıyla 4.250 (Dört 
binikiyüzelli) TL. para cezası salınmıştır. 

Ancak anılan kararın muhatabına tebliği mümkün olamamıştır. 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince* muhatabına ilânen tebliğ olu

nur 2696 /1-1 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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Kanunlar 
2181   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26/4/1961 Tarih ve 298  
           Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun                                                           1 
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Cumhuriyet Senatosu Kararı 
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Gümüşhane Özel İdare Müdürlüğü Memur Sicil Yönetmeliği                                                                8 
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Karma Yem Fiyatları Hakkında Tebliğ                                                                                                    9 
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Kararı Eki ile İlgili Düzeltme                                                                                                                  10 
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Anayasa Mahkemesinin :1978/51 K:1978/44 Sayılı Kararı                                                                    11 
Anayasa Mahkemesinin :1978/53 K:1978/45 Sayılı Kararı                                                                    13 
Anayasa Mahkemesinin :1978/55 K:1978/46 Sayılı Kararı                                                                    22 
Anayasa Mahkemesinin :1978/57 K:1978/48 Sayılı Kararı                                                                    32 
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Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait E:9386 K:429 Sayılı Karar                                                                 44 
 
İlan 
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