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İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Danıştay'ca İncelenmiş olan ilişik, «Eranl-
yet örgütü Disiplin Tüzüğü» nün yürürlüğe konulması; 

4/6/1937 günlü ve 3201 sayılı Yasanın 83 üncü maddesine göre, Bakanlar Kuru-
lunca 23/3/1979 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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M. ÖZDEMİR 

Emniyet Örgütü Disiplin Tiizüfü 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kapsam ve Disiplin Cezalar* 

Kapsam : 
Madde 1 — Emniyet Örgütünde çalışan her sınıftan memura verilecek disiplin 

cezalarım gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlarla cezaların derece ve miktarı 
bu Tüzükte gösterilmiştir. 

Disiplin cezalar* : 
Madde 2 — Emniyet örgütünde çalışan memurlara verilecek disiplin cezaları 

şunlardır : 
A. Uyarma; memuru görevinde dikkate çağırmadır. 
B. Kınama, memurun belli bir eylemi nedeniyle kınanmasıdır. 
C. Aylık kesimi; memurun aylığının 15 günlüğe kadar kesilmesidir. 
D. Kıdem İndirimi; memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin üç aydan 

bir yıla kadar geri bırakılmasıdır. 
E. Terfiin bir devre geciktirilmesi; memurun derece yükseltilmesinin yasada 

derece yükselmesi için öngörülen süre kadar geri bırakılmasıdır. 
F. Meslekten çıkarma; memurun bir daha atanmamak üzere Emniyet örgütün-

den çıkarılmasıdır. 
G. Devlet memurluğundan çıkarma; memurun, bir daha atanmamak Üzere 

Devlet memurluğundan çıkarılmasıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Disiplin Cezalarım Gerektiren Eylem, işlem, Tutum ve Davranışlar 

Uyarma : 
Madde 3 — Uyarma cezasım gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır : 
1 — Silahım, araç ve gerecini, giysi ve kuşamım pis tutmak, çalıştığı yerin te-

mizliğine özen göstermemek, 
2 — Zorunlu bir neden olmaksızın günlük sakal tıraşı olmamak. 
Kmama : 
Madde 4 — Kınama cezasım gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar 

şunlardır: 
1 — Görev sırasında veya dışında meslek onuruna ve terbiyesine uygun olma-

yan veya yasaklanan tutum ve davranışlarda bulunmak, 
2 — Emrinde çalışanları ve Devletin araç ve gereçlerini özel işlerde kullanmak, 
3 — Zorunluluk olmadan rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak, 
4 — Denetleme ve soruşturmaları uzatmak, denetleme raporları ve soruştur-

ma fazlekelerini vaktinde ilgili yerlere vermemek veya göndermemek veya neden ol-
madan soruşturmayı eksik bırakmak, 

5 — Nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz geç dönmek, 
6 — Görev sırasında, görev dışı işlerle uğraşmak veya haklı bir neden olma-

dan iş sahiplerini bekletmek, 
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7 — Herhangi bir yolu, yeri veya kişiyi arayıp soranları yanıtsız bırakmak, 
baştan savmak, 

8 — Yasa, tüzük, yönetmelik, karar, genelge, yönerge ve buyruklarla belirle-
nen hususlar hakkında gereksiz, işi uzatacak ve savurganlığa neden olacak biçimde 
görüş bildirmek veya soru sormak, 9 — Bildirimleri süresi İçerisinde yerine ulaştırmamak, 

10 Yürürlükteki hükümlerle taşınmasına veya bulundurulmasına izin ve-
rilmiş olanlar dışında, polis mesleğinin ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde bilezik, 
kolye, madalyon, rozet vb. şeyleri takmak, 

11 — Görev sırasında veya dışında aynı rütbedeki arkadaşlarına karşı saygısız 
davranmak' 

Aybk kesimi : 
Madde 5 — Aylık kesimi cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranış-

lar şunlardır : 
A. Üç günlüğe kadar; 
1 — Yönetmelik hükümlerine aykırı biçimde saç uzatmak, bıyık veya favori 

bırakmak, 
2 — Görev içinde veya resmi giysiyle görev dışında sokakta kolkola girmek, 

ağırbaşlılıkla bağdaşmayacak biçimde davranışlarda bulunmak, yüksek sesle konuş-
mak veya el şakası yapmak, 

3 — Emniyet Hizmetleri Sımfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğine aykırı biçim-
de giyinmek, eksik kuşamla göreve çıkmak, yaka numarasını takmamak veya bunla-
ra göz yummak, 

4 — Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışla-
rına ilişkili uyarılarına uymamak veya umursamamak, 

5 — Amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtla-
mamak, 

S — Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü 
olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek, 

7 — İş sahiplerine veya halka karşı onur kinci söz söylemek veya davramşta 
bulunmak, 

8 — özlük işleriyle ilgili olarak başkalarını aracı koyup iltimas İstemek, 
9 — İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar gö-

revine gelmemek, 
10 — Görev sırasında veya dışında amir veya üstlerine saygısız davranmak, 
11 — Nokta görevinde sohbet etmek, nokta önünde oturmak veya başkalarının 

oturmasına izin vermek, noktada mesleğe yakışmayacak tutum ve davranışlarda bu-
lunmak, 

12 — Resmî giysiyle şapkasız dolaşmak veya şapkasını elinde ya da koltuk 
altında taşımak, 

13 — Görevli bulunduğu sırada görev gereği olmaksızın veya amirinin İzni ol-
madan resmî giysiyle kahvehane, kıraathane, lokal, kulüp vb. yerlerde oturmak. 

B. 4 - 1 0 günlüğe kadar; 
1 — İş arkadaşlarına karşı onur kırıcı söz söylemek veya davramşta bulun-

mak, 
2 — Yazılı kâ^ıt ve belgeleri kastı olmaksızın yitirmek, 
3 — Devlet malı araç, gereç, silah, mermi ve donanımını bakımsızlık yüzün-

den kullanılmaz hale getirmek, 
4 — önlem almamak veya uyanık davranmamak yüzünden kendisine teslim 

edilen Devlet malı eşyanın yitmesine neden olmak, 
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5 — Resmî giysiyle Emniyet örgütü görevlilerine ait olan veya girmelerine 
izin verilen yerler dışındaki kıraathane, kahvehane, iokal kulüp vb. yerlerde oyun 
oynamak, 

6 — İzinsiz veya kurumunca kabul edilir ö*rü olmaksızın 24 saatten fazla ve 
iki güne kadar görevine gelmemek, 

C) 11 -15 günlüğe kadar; 
1 — izinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın iki günden fazla ve 

üç güne kadar görevine gelmemek. 
Kıdem indirimi : 
Madde 6 — Kıdem indirimi cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranış-

lar şunlardır : 
1 — Görev içinde veya dışında, amir ve üstlerinin eylem veya işlemlerini eleş-

tirici nitelikte söz söylemek, yazı yazmak, bildiri düzenlemek veya bu bildirileri da-
ğıtmak veya dağıttırmak, 

2 — Amir ve memurlara görevle İlgili olarak yalan söylemek, 
3 — lş sahiplerini, herhangi bir nedenle karakola gelen veya getirilenleri döv-

mek, tahkir etmek, 
4 — Denetim görevini yerine getirmemek, 
5 — Hizmet dışında, resmî sıfatının gereatlraığl saygınlığı ve güven duygu-

sunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak, 
6 — Görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine veya 

Kurumca istenmesine karşın geri vermemek, 
7 — Yükümlü bulunduğu devir ve teslim ışî<-rini tamamlamadan veya devir ve 

teslim işleri tamamlanamadığı takdirde ilgili yönetmelikte belirtilen süre dolmadan 
yeni görev yerine gitmek, 

8 — Resmt giysi ve donanımını ihmal nedeniyle yitirmek, 
» — Astlarına ve aynı rütbedeki arkadaşlarına soz, yazı veya eylemle hakaret 

etmek veya dövme girişiminde bulunmak, 
10 — Görev sırasında uyumak, 
H — izinsiz veyı kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın üç günden fazla ve 

beş güne kadar görevine gelmemek, 
12 — Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle İlgili olmayan 

veya saygısızca konuşmalar yapmak veya acaip sesler çıkarmak, 
13 — Doğrudan veya aracı eliyle astlarından veya iş sahiplerinden hediye veya 

borç almak, 
14 — Amirinin izni olmaksızın iş sahiplerinin veya polisle iş ilişkisi bulunabile-

cek kişilerin yemek ve eğlence çağırışına gitmek, 
15 — Amir ve üstlerine iletilmesi gereken bilgi ve buyrukları, zamanında ilet-

memek veya olayları veya olaylarla ilgili bilgileri amirlerinden ve resmen istenmesi 
halinde de görevli ve yetkili kuruluş ve kişilerden saklamak, 

Terfiln bir devre geciktirilmesi : 
Madde 7 — Terfiin bir devre geciktirilmesi cezasını gerektiren eylem, işlem, 

tutum ve davranışlar şunlardır : 
1 — Amir ve üstlerini, tutum ve davranışlarıyla küçümsemek, 
2 — Astlarını veya aynı rütbedeki arkadaşlarını dövmek, 
3 — Korunması veya gönderilmesiyle yükümlü bulunduğu sanık veya suçlu-

ların uyanık davranmamak veya önlem almamak yüzünden kaçmasına neden olmak 
ya da yakalama görevini savsaklamak, 

4 — Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve gUven duygusunu 
sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak, 
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G — İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın beş günden fazla ve 
on güne kadar görevine gelmemek, 

6 — Devlet malı araç, gereç, silah ve mermisini İhmal nedeniyle yitirmek, res-
mî giysi ve donanımını satmak, 

Meslekten çikarma ; 
Madde 8 — Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve dav-

ranışlar şunlardır : 
1 _ Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi 

inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak veya emniyet mensupları arasında bu yolda ay-
rım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak, 

2 — Göreve çıkılmaması İçin propaganda yapmak veya kışkırtmak veya zor-
lamak veya karar alınmasın sağlamak veya alınan karara katılmak veya karar uya-
rınca göreve ç kmamak, 

3 — Amir ve üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi toplu hale dö-
nüştürerek görev yapılmasını veya göreve çıkılmasını engellemek veya buna katılmak 
veya «katılmayı sağlamak, 

i — Amir ve üstlerine söz, yazı ve davranışla hakaret etmek veya tehdit et-
mek, 

5 — Amir ve üstünü dövmek veya dövme girişiminde bulunmak, 
6 — Hırsızlık, güveni kötüye kullanma, sahtecilik, dolandırıcılık, yalan yere 

tanıkh.;, yalan yere ant, suç tasnli, iftira, irtikâp rüşvet, ilıtilas, ırza saldırı veya yel-
tenme eylem veya girişiminde bulunmak, 

7 — Yetkisini veya nüfusunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak ama-
cıyla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullanmak, 

8 — Dosyalan ve yazılı kâğıtları veya örneklerini yetkisiz kişilere vermek, 
verilmesini emretmek, verilmesine göz yummak, 

V — Korunması veya götürülmesiyle görevli olduğu samk veya suçlunun kaç-
masına bilerek ve İsteyerek olanak vermek, 

10 — Suç kanıtlarım yok etmek veya bilerek ve isteyerek yok olmasına neden 
olmak, 

11 — Devlet malı araç, gereç, silah ve mermileri satmak veya başkasına ver-
mek, 

12 — Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza 
etmek veya ettirmek, 

13 — Gizil tutulması zorunlu olan ve görevi ile İlgili bulunan bilgi ve belgeleri 
görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak, 

14 — Görev sırasında yardım İsteyen güvenlik görevlilerine haklı bir neden 
yokken yardımdan kaçınmak veya bildiği veya gördüğü bir suçun izlenmesi ve suç-
lunun yakalanması İçin gerekli girişimde bulunmamak, 

15 — İzinli olduğu günlerde resmî giysiyle izinli olmadığı günlerde görevli ol-
maksızın resmi veya sivil giysiyle genelevlere veya birleşme yerlerine veya tek başına 
fuhuş yapılan evlere veya bar, pavyon ve konsumatris çalıştırılan gazino vb. yerlere 
gitmek. 

16 — Genelev veya tek başına fuhuş yapılan yerlerde, bar, pavyon, gazino vb. 
yerlerde çalışan veya çevresinde İffetsizlikle tanınan kadınlarla kan koca gibi yaşa-
mak veya ilişki kurmak, 

17 — Dairede veya görevli bulunduğu sırada İçki içmek veya içilmesine göz 
yummak, 

18 — Göreve sarhoş veya içki içtiği belli olacak biçimde gelmek, 
19 — İzinli olsun olmasın resmî giysiyle umuma açık yerlerde içki içmek veya 

resmî giysiyle gizlenemeyecek derecede sarhoş olarak görünmek, 
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20 — Uyuşturucu maddeleri yapmak veya kullanmak, bunların yapılmasına, 
kullanılmasına, saklanmasına, yollanmasına, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılma-
sına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak, 

21 — Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak, 
22 — Kaçakçılık yapmak veya kaçakçılarla ilişki kurmak, 
23 — Meskûn yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezeb'leceği veya 

oturabileceği yerlerde hiç bir neden yokken silah atmak, 
24 — Yurda girmesi veya çıkması yasaklanan kişilerin girip çıkmalarına göz 

yummak, aracı olmak veya yol göstermek, 
25 — Sicil kâğıt ve defterlerini ve dosyalarını değiştirmek veya bozmak, 
26 — Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada bu-

lunduğu kanıtlanmış olmak ve bunun haklı kaynağını gösterememek, 
27 — İzleme ve gözetleme görevinin gereklerini nedensiz olarak yerine getir-

memek. 
28 — Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen grev yasağı kapsamına giren 

eylemlerde bulunmak, 
29 — Devlet Memurları tarafından yapılamayacağı Devlet Memurları Kanu-

nunda gösterilen kazanç getirici uğraşılarda bulunmak, 
30 — Siyasal partilere üye olmak veya bunların yararına veya zararıma çalış-

mak veya siyasal eylemlerde bulunmak, 
31 — Görevli olmaksızın siyasal amaçla yapılacak açık ve kapalı yer toplan-

tılarına, gösteri yürüyüşlerine katılmak, 
32 — Sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, 

kültürel ve teknik nitelik taşımayan açık veya kapalı yer toplantılarına veya gösteri 
yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılmak, üyesi veya ortağı bulundukları tüzel kişi-
liklerin kapalı yer toplantılarına silâhlı olarak veya açık yer toplantı ve gösteri yü-
rüyüşlerine resmi giysili veya silahlı olarak katılmak veya üyesi bulundukları dernek-
lerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki çalışmalarını veya bu nitelikteki top-
lantı veya gösteri yürüyüşlerini düzenlemek veya bunlara katılmak, 

33 — Emniyet hizmetlerinin amacı, sorumluluğu ve taraf sizliği yla bağdaşma-
yan dernek kurmak veya bu tür derneklere girmek, 

34 — Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek. 
Memurluktan çıkarma : 
Madde 9 — Memurluktan çıkarma cezası için Devlet Memurları Kanunu hü-

kümleri uygulanır. 
Amirin emrini yapmamak : 
Madde 10 — Amirin emrini yapmayan memura terfiln bir devre geciktirilmesi 

cezası verilir. Emrin yapılmaması, Devleti veya kişileri zarara uğratmış veya hizme-
tin gecikmesine veya durmasına neden olmuşsa, doğan zararın derecesine veya duru-
mun ağırlığına göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir. 

Görev yerinden ayrılma : 
Madde 11 — Amirin izni olmaksızın görev yerinden ayrılan memura terfiin bir 

devre geciktirilmesi cezası verilir. Ayrılma, uzun süreli veya görevi aksatacak biçim-
de olmuşsa veya Devleti veya kişileri zarara uğratmışsa, durumun niteliğine, ağırlı-
ğına veya zararın derecesine göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir. 

Yazılı kâğıt veya belgelerin yok edilmesi : 
Madde 12 — Herhangi bir işe ilişkin yazılı kâğıt veya belgeleri kasıtlı olarak 

yok eden veya ortadan kaldıran memura terfiln bir devre geciktirilmesi cezası verilir. 
Yok etme veya ortadan kaldırma, Devleti veya kişileri zarara uğratmış veya hizme-
tin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına neden olmuşsa, durumunun ağırlığına 
ve zararın derecesine göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir. 
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Görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü 'veya savsaklama : 
Madde 13 — Bu Tüzükte disiplin suçu olarak saptanan eylem, işlem, tutum ve 

davranışlar dışında herhangi bir biçimde görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoş-
görü veya savsaklaması görülen memura kınama cezası verilir. Bu hoşgörü veya sav-
saklama Devleti veya kişileri zarara uğratmış veya hizmetin gecikmesine, durması-
na ya da aksamasına neden olmuşsa, durumun ağırlığına ve zararın derecesine göre, 
daha ağır bir ceza verilebilir. 

Yenilenme : 
Madde 14 — Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem, tutum 

veya davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yenilenmesinde bir 
derece ağır ceza uygulanır. 

Aynı derecede cezayı gerektiren değişik eylem, işlem, tutum veya davranışlar 
nedeniyle verilen disiplin cezalarımn üçüncü uygulanmasında da bir derece ağır ceza 
verilir. 

Bir alt ceza verilmesi : 
Madde 15 — Kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu ve sicilleri 

iyi olan memurlara bu Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısı uygulanabilir. 
Yürürlükten kaldırılan hükümler : 
Madde 16 — Bakanlar Kurulunun 9/11/1937 günlü ve 2/7621 sayılı kararıyla 

yürürlüğe konulmuş olan «Emniyet Teşkilâtı Mensuplarına Verilecek inzibati Cezala-
ra Dair Tüzük» yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş ve henüz 
cezası verilmemiş veya itiraz yahut dava konusu yapıl p karara bağlanmamış disiplin 
bozucu eylem, işlem, tutum ve davranışlar için, cezalar yönünden Bakanlar Kurulunun 
9/11/1937 günlü ve 2/7621 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Tüzükle bu Tüzük hü-
kümleri arasmda fark varsa, memurun lehinde olan Tüzük hükümleri uygulanır. 

yürürlük : 
Madde 17 — 4/6/1937 günlü ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 83 üncö 

maddesi gereğince hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri 
Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
Madde 18 — Bu Tüzük hükümlerini içişleri, Adalet ve Maliye Bakanları yü-

rütür. 
• 

Atama Kararları 
MilU Eğitim Bakanlığından : 

Karar Sayısı: SB868 
1 — Eskişehir iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi işletme Kürsüsünde açık 

bulunan Profesörlüğe 7334 sayılı Yasanın 17 nci ve 19 ncu maddeleri gereğince, Aka-
demi Profesörler Kurulunca seçilen aynı Kürsü Doçenti Dr. Rıdvan Karalar'm atan-
ması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. 
17/4/1979 

CUMHURBAŞKANİ 
FAffRf S. KORTiTÜPK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
B. ECEVİT N. UĞUR 
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Millî Eğitim Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 88871, 
1 — İstanbul Teknik üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İnşaat 

Bölümü Hidrolik ve Su Yapıları Kürsüsünde açık bulunan 1 İnci derece kadrolu Pro-
fesörlüğe, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi üniversite Senatosunca kabul 
edilen, İnşaat Fakültesi Hidrolik ve Su Kuvvetleri Kürsüsünde üniversite Profesörü 
Dr. Eren Omay' ın, 1750 Sayılı üniversiteler Yasasının 24 üncü maddesine göre ala-
bileceği aylıkla Profesör olarak naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Millî Eğitim Bakam yürütür. 
17/4/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Milli Eğitim Bakam 
B. ECEVİT S. UĞUR 

Karar Sayısı: 18875 
1 — İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi Uçak İnşaatı Kürsüsünde 

açık bulunan 1 inci derece kadrolu Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tarafından seçilen 
ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Uçak İnşaatı Kürsüsü 
Doçenti Dr. Ahmet Nuri Yüksel'in, 1750 Sayılı Üniversiteler Yasasının 24 üncü mad-
desine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
17/4/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Mil l i Eğitim Bakam 
B. ECEVIT N. UĞUR 

Karar Sayısı: 88876 
1 — istanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi Uçak İnşaatı Kürsüsün-

de açık bulunan 1 inci derece kadrolu Profesörlüğe Fakülte Kurulu tarafından seçi-
len ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Uçak İnşaatı Kür-
süsü Doçenti Dr. Ziya Gökalp özelgin'in, 1750 Sayılı üniversiteler Yasasının 24 üncü 
maddesine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
17/4/1979 

1 CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
B. EOEVtT N. UĞUR 

Karar Sayısı: 88877 
1 — 1750 Sayılı Yasanın 23 üncü ve geçici 10 uncu maddeleri ile, üniversiteler 

öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük'ün 
19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, istanbul Teknik üniversitesi Temel Bilimler 
Fakültesi, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi üniversite Senatosunca kabul 
edilen aynı Fakülte Fiziksel Meteoroloji Kürsüsü Doçenti Dr. Mehmet Köksal'a kad-
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roya bağlı olmaksızın ve aylığııiı Doçentlik kadrosundan almak üzere Üniversite Pro-
fesörlüğü unvanı verilmesi uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür. 
17/4/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRÎ S. KOkUTÜRK 

Başbakan Milli Eğitim Bakam 
B. ECEVIT N. UĞUR 

Karar Sayısı: £2278 
1 — istanbul Teknik üniversitesi, inşaat Fakültesi Tapı işletmesi Kürsüsün-

de açık bulunan 1 inci derece kadrolu Profesörlüğe Fakülte Kurulu tarafından seçi-
len ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Yapı işletmesi Kür-
süsü Doçenti Dr. Doğan Sorguç'un, 1750 sayılı üniversileter Yasasının 24 üncü mad-
desine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
17/4/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORVTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
B. ECEVİT N. UĞUR 

Karar Saytst: 22S79 
1 — 1750 Sayılı Yasamn 23 üncü ve geçici 10 uncu maddeleri İle, üniversite-

ler öğretim üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük'-
ün 19 uncu maddesi hükümleri uyannca, Ankara üniversitesi, Ziraat Fakültesi Fa-
külte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi üniversite Senatosunca kabul edilen aynı 
Fakülte Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü Doçenti Dr. Ekrem KÜn'e, kadroya bağlı 
olmaksızın ve aylığını Doçentlik kadrosundan almak üzere üniversite Profesörlüğü 
unvanı verilmesi uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
17/4/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Milli Eğitim Bakam 
B. ECEVİT N. UĞUR 

Karar Sayısı: SB880 
1 — Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zirai Genetik ve İstatistik Kürsü-

sünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tarafından se-
çilen ve seçimi üniversite Senatosunca kabul edUen, aynı Fakülte Zirai Genetik ve 
İstatistik Kürsüsü Doçenti Dr. Tahsin Keslci'nin, 1750 Sayılı Üniversiteler Yasasının 
24 üncü maddesine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak atanması uygun görül-
müştür. 

2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakam yürütür. 
17/4/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Milli Eğitim Bakanı 
B. ECEVİT N. UĞUR 
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Millî Eğitim Bakanlığından: 

Karar Sayrn: 88881 
1 — Anadolu Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümünde açık bu-

lunan 1 inci derece kadrolu Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve se-
çimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte tç Hastalıkları Bölümü Do-
çenti Dr. Bilgin Timuralp'ın, 1750 Sayılı Üniversiteler Yasasının 24 üncü maddesine 
göre alabileceği aylıkla Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. 
17/4/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORVTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
B. ECEVIT N. VĞVR 

Karar Saput : 88888 
1 — Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi Yer Bilimleri Bölümünde açık bulu-

nan 1 inci derece kadrolu Jeoloji Profesörlüğüne, Fakülte Kurulu tarafından seçilen 
ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Jeoloji Doçenti Dr. Fik-
ret Kurtman'ın, 1750 Sayılı Üniversiteler Yasasının 24 üncü maddesine göre alabile-
ceği aylıkla Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. 
17/4/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORVTÜRK 

Başbakan Milli Eğitim Bakam 
B. ECEVİT N. UĞÜR 

• I . 

Yönetmelik 
Ticaret Bakanlığından: 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (tGEME) Personel Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapümasına Dair Yönetmelik 

MADDE 1 — ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi (IGEME) Personel Yönetmel'-
ğinin bazı maddelerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

«Madde 10 — Bu maddenin (g) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, son fıkra 
yerine (i) ve (j) fıkralan eklenmiştir : 

«g) Sınav Yönetmeliğine göre açılacak sınavda başan göstermek, (Ancak Ge-
nel Sekreter Yardımcılığına alınacaklar sınava tabi olmadıkları gibi destek hizmetle-
rinde çal şanlarla aiğer hizmetlilerin alınmasında da sınav şartı aranmaz. Grup Baş-
kanı, Müdürler, Bilgi İşlem Merkezi Başkam, Bilgi İşlem Uzmanlan, işletim Grup Yö-
netmeni, Sistem Servisi Şefi, Sistem işletmenleri, Bilgi Kayıt işletmenleri, Kodlama ve 
Kontrol Servisi Şefi idare Kurulunun tesbit edeceği bir heyet tarafından yapılacak mü-
lâkatla alınırlar. Mütercim, Mütercim Sekreter, Sekreter, Memur, Yabancı Dil Ya-
zan Daktilo ve Daktiloların sınavları Genel Sekreterlikçe kurulacak özel bir komisyon 
tarafından, sınav yönetmeliği hükümleri Ue bağlı olmaksızın yapılır. Bilgi İşlem Uzman 
Yardımc lan, Sistem işletmen Yardımcılan, Bilgi Kayıt İşletmen Yardımcıları ile Kod-
lama ve Kontrol Memurları sınavları da Genel Sekreterlikçe kurulacak özel bir korniş-
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yon tarafından, Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olmaksızın, 4 Eylül 1976 tarih ve 
15697 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi perso-
neli ili ilgili Sınav Yönetmeliğinin 53, 54, 55, 56, 57 nci maddeleri uygulanarak yapılır.) 

i) Bilgi İşlem Merkezi Başkanı, Bilgi İşlem Uzmanı ve Yardımcıları için far 
külte veya yüksek okullardan birini ya da bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca 
tasuik edilmiş yerli veya yabancı okullardan birini bitirmiş olmak, 

Diğer Bilgi Îşlem Merkezi personeli için en az Ortaokul mezunu olmak, (Ancak 
bilgi işlem konusunda en az 15 yıl çalışmış bulunması koşuluyla ilkokul mezunları da 
kabul edilebilir.) 

j ) Yabancı uzman istihdamında aranacak şartlar İdare Kurulunca tespit olunur. 
«Madde 19 — Bu maddenin ilk cümlesi ve sınıflar aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir : 
«İGEME'de 'görevlendirilecek sözleşmeli personel beş sınıfa ayrılır: 
a) Meslek Memurları 
b) Bilgi îşlem Merkezi Memurlar: 
c) îdari Memurlar 
d) Destek Hizmetlileri 
e) Diğer Hizmetliler» 
«Madde 31 — Bu maddenin üçüncü fıkrası Yönetmelikten çıkar İmiş ve birinci 

fıkras nın ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«ÎGEME Personeline N'.san, Ağustos ve Aralık aylarının son iş günlerinde birer 

aylık ücretleri tutarında üç ikramiye verilir.» 
«Madde 32 — Bu maddenin ilk fıkrasındaki «en az üç yıl çalıştıktan sonra» hük-

mü «en az bir yıl çalıştıktan sonra» şeklinde değiştirilmiştir. 
— «Yönetmeliğin «ONBîRîNCî BÖLÜM» ü «ONîKINCI BÖLÜM» olarak değişti-

rilmiş ve aşağıdaki yeni «ONBîRîNCî BÖLÜM» Yönetmeliğe ilâve edilmiştir : 

«Merkezin Oluşumu : 
Madde 53 — Bilgi İşlem Merkezi bir Başkan ile Bilgi İşlem Uzmanları, Yardım-

cıları, işletim Grup Yönetmeni, Sistem Servisi Şefi, Sistem İşletmenleri, Yardımcıları, 
Bilgi Kayıt İşletmenleri, Yardımcıları, Kodlama ve Kontro? Servisi Şefi ve memurla-
rından oluşur. 

Bilgi İşlem Merkezi personeli bu Yönetmeliğin genel hükümlerine tabidir. 
«Görevde özellik : 
Madde 54 — Bilgi İşlem Merkezi Memurları yaptıkları işin dış nda başka bir gö-

revde çalıştırılamazlar. 
«Giriş Kadro Cetveli : 
Madde 55 — Bilgi İşlem Merkezi personeline işe ilk girişte uygulanacak kadro 

cetveli aşağıda gösterilmiştir : 

ONBÎRÎNCÎ BOLÜM 
Bilgi işlem Merkezi Personeli 

özel Hükümler 

GİRÎŞ KADRO CETVELİ 
Aylık Brüt TL. 

U N V A N En Az En Çok 

Bilgi İşlem Merkezi (BÎM) Başkam 
Bilgi îşlem Uzmam 

18.000 
16.000 

20.000 
18.000 
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Aylık Brüt TL. 

U N V A N En Az En Çok 

Bilgi İşlem Uzman Yardımcısı 9.000 12.000 
İşletim Grup Yönetmeni 13.000 16.000 
Sistem Servisi Şefi 10.000 13.000 
Sistem işletmeni 8.000 10000 
Sistem işletmen Yardımcısı 5000 7.000 
Bilgi Kayıt İşletmeni 8.000 10.000 
Bilgi Kayıt İşletmen Yardımcısı 5.000 7.000 
Kodlama ve Kontrol Servis Şefi 9.000 12.000 
Kodlama ve Kontrol Memuru 5.000 7.000 

— «Eski «ONBiRlNCÎ» yeni «ON1K1NC1 BÖLÜM» deki 53, 54 ve 55. Madde 
numaraları sırasiyle 56, 57 ve 58 olarak değiştirilmiş ve bu Bölüme aşağıdaki iki Ge-
çici Madde eklenmiştir : 

«Geçici Madde 1 — tGEME'nin Bilgi İşlem Merkezi Memurluklarına İdarî söz-
leşme ile Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile il özel İdareleri, Belediyeler, Kamu İk-
tisadî Teşebbüsleri, özel Kanunlarla kurulmuş Banka ve Diğer Kuruluşlar, Tarım Sat.ş 
Kooperatifleri Birlikleri ve Merkez Birliğinden geçen personele bu Yönetmeliğin 10 uncu 
maddesinin (g) fıkrası ile 11 ve 14 üncü macdeleri uygulanmaz. 21 inci madden'.! 
üçüncü fıkrasında yazılı bir yıl veya altı ayı doldurma şartı ve 36. maddenin ilk fıkra-
sında yazılı 3 yılı doldurma şartı bu personelin yukarıda belirtilen kurumlardaki hizmet 
süreleri gözönüne alınarak uygulanır. 

Geçici Madde 2 — Bilgi İşlem Merkezinde 1979 Malî ftalında İdarî sözleşme İle 
çalıştırılacak memurların kadro unvan ve ücretleri aşağıdaki listeye bağlı kal nmak 
suretiyle düzenlenir : 

Aylık Brüt 
U N V A N Ücret TL. Adet 

B1M Başkam 26.000 1 
Bilgi işlem Uzmanı 23.500 4 
Bilgi îşlem Uzman Yardımcısı 10.000 1 
Bilgi işlem Uzman Yardımcısı 9.200 1 
İşletim Grup Yönetmeni 12.000 1 
Sistem Servisi Şefi 11.000 1 
Sistem İşletmeni 8.600 1 
Sistem İşletmeni Yardımcısı 6 250 2 
Biıgi Kayıt İşletmeni 9.700 1 
Bilgi Kayıt işletmeni 8.600 3 
Bilgi Kayıt İşletmeni Yardımcısı 6.250 1 
Bilgi Kayıt İşletmeni Yardımcısı 5.000 - 5 500 15 
Kontrol ve Kodlama Servisi Şefi 9.700 1 
Kontrol ve Kodlama Memuru 5.000 - 5.500 5 

38 » 
— «Yönetmeliğin sonundaki «Giriş Kadro Cetveli» aşağ daki şekilde değiştiril-

miştir : 
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GİRİŞ KADRO CETVELİ 
Aylık Brüt TL. 

U N V A N En Az En Çok 

Genel Sekreter Yardımcısı 20.000 24.000 
Grup Başkanı 16.000 18.000 
Uzman 12,000 16.000 
Müdürler 9.500 12.000 
Uzman Yardımcısı 8.500 10.500 
Raportör 8.000 9.500 
Mütercim 8.500 10.500 
Mütercim Sekreter 8.000 1 0 . 0 0 0 

Sekreter 7 000 8.500 
Memur 7.000 8.500 
Yabancı Dil Yazan Daktilo 7.000 8.500 
Daktilo 6.500 8.000 
Matbaa Makinisti 7.500 1 0 . 0 0 0 

Matbaa Makinist Yardımcısı 7.000 8.000 
Şoför 7.500 9.500 
Odacı - Temizleyici 5.500 7.000» 

MADDE 2 — Bu Yönetmelik. 1 Nisan 1979 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakam yürütür. 

Tebliğ 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : 

Tebliğ No : SGM • 79/15 -17 
Daha önceki yıllarda yapılan uygulamalara paralel olarak; 
Aşağıda Belirtilen : 
a) Çivi ve tel çeken firmalar, 
b) Soğuk çekme tesisleri bulunan firmalar, 
c) Civata. somun ve zincir imal eden firmalar, 
d) Çelik hasırcılar ve prefabrik yapı elemanları imal eden firmalar. 
e) Profil kullanan sanayici firmalar, 
f ) Döküm sanayii ile iştigal eden firmaların; filmaşin yuvarlak çubuk, profil, 

köşebent ve pik ihtiyaçları için Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri tevziatlarına esas 
olmak üzere yeni listeler tanzim edilecektir. 

Bu sebeple yukarıda zikredilen sanayi kollarında faaliyet gösteren firmaların en 
geç 3 Mayıs 1979 tarihine kadar aşağıdaki belgelerle birlikte Bakanlığımıza müracaat 
etmeleri gerekmektedir. 

1 — Bakanlığımız Sanayi Sicil Belgesi sureti, 
2 — Geçerlilik süresi henüz dolmamış ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları v 

Borsaları Birliğince vize edilmiş kapasite raporu fotokopisi, 
3 — Vergi Kanunlarına göre tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtlara uy-

gun olarak Sanayi Bölge Müdürlüğünce tasdik edilmiş veya Sanayi Odasınca düzenle-
nerek Noterce onaylanmış, 1978 yılı fiili imalât ve fiili sartiyat miktarları (cins, eb'at, 
ve ton olarak belirtilecek) ve Fuel - Oil sarfiyatı (ton olarak) 

4 — Belediyelerce veya T. E. K. tarafndan tasdik edilmiş 1978 yılı elektrik sar-
fiyatı (Kwh olarak). 
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5 — 1978 yılı içerisinde firmada çalıştırılan daimî ve muvakkat işçi sayısını 
gösterir belge (vergi dairesine verilen muhtasar beyannameye uygun olarak düzenlen-
miş ve ilgili vergi dairesince tasdik edilmiş). 

NOT : 1 — Firmalar birden fazla tahsis grubundan talepte bulundukları tak-
dirde müracaat yazılarında bu hususu açıkça belirtmeleri. 

2 — Firmalar yeni kurulmuş ve/veya grev - lokavt da olduklarını Bölge Ça-
lışma Müdürlüğünden alacakları belge ile Bakanlığım*za ibraz etmeleri gerekmekte 
olup; 

3 — Müracaat tarihinden sonra yapılan müracaatlarda, yeni kurulanlar hariç 
diğerleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Sirküler 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : 

Sirküler No : S.G.M. 79/14 -14 
Sanayicimizin Demir - Çelik gereksinmesini süratle karşılamak ve gerçek iht'-

yaç sahiplerine ihtiyaçları oranında 30/1/1979 tarih ve 16535 sayılı Resmî Gazete'df-
yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararma istinaden yapılacak Demir - Çelik tahsisleri için; 
müracaat sahiplerinin ithalât rejiminde yayınlanan S. G. M. - 79/5-4 sirkülerinde beürle-
nen belgelere ek olarak aşağıdaki belgelerle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları ge-
rekmektedir : 

1) Fiili Sarfiyat Miktar m gösteren belgeler (1977 ve 1978 yılları için Ton/yıl 
olarak), 

Açıklama : Her Gümrük Tarife ve istatistik Pozisyonuna göre sanayi Müdür-
lüğünce tasdik edilmiş veya Sanayi Odasınca düzenlenerek Noterce onaylanmış. 

2) Fiili imalât Miktarını gösteren belgeler (1977 ve 1978 yılları için adel 
Ton/yıl olarak), 

Açıklama : Her Gümrük Tarife ve istatistik Pozisyonuna göre Sanayi Müdür-
lüğünce tasdik edilmiş veya Sanayi Odasınca düzenlenerek Noterce onaylanmış, 

3) Yıllık Fuel - Oil ve Elektrik Sarfiyatını gösteren belgeler. 
NOT : 1 — Müracaatlarda her gümrük tarife istatistik pozisyonu için aynı dö-

viz istek formu ve faturalar kullanılacaktır. 
2 — En son müracaat tarihi 14 Aralık 1979'dur. 
3 — Firmaların 30 Nisan 1978 (tarihine ¡kadar Vergi Dairesinden tasdikli 1978 

yılı Bilanço ve Kâr - Zarar cetvellerini Bakanlığımıza intikal ettirmeleri gerekmekte-
dir. 

1979 Yılı İthal Tahsislerinde Armatörlerden veya Tersanelerden İstenecek Ev-
raklar : 

1. Dilekçe (Detaylı bilgileri içeren ve şirket yetkililerince imzalı). 
2. Teşvik BelgeSî Fotokopisi «Kamu Kuruluşları hesabına inşa edilen gemiler-

le, ihracat amacı için inşa edilen Teşvik Belgesi almamış gemi yatımmları için aran-
maz». 

3. Malzeme listesi «Miktar ve eb'atları belirtilecek». 
4. Dünya cari fiyatlarına uygun aslı ile birlikte 5 adet FOB üzerinden düzen-

lenmiş proforma fatura ve tercümesi. 
5. Armatörün veya Tersanenin, talep olunan maddeyi kendi ihtiyacında kulla-

nacaklarına dair noterden tasdikli taahhüdname. 
6. Bir takım döviz istek formu. 
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YARGI BÖLÜMÜ 

A N A Y A S A MAHKEMESİ KARARI 
Esas Sayısı : 1978/54 
Karar Sayısı : 1979/9 
Karar Günü : 8/2/1979 
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi. 
İTİRAZIN KONUSU : 13/6/1952 günlü, 5953 sayılı «Basın Mesleğinde Çalı-

şanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kan un »un 
12/2/1954 günlü, 6253 sayılı Yasayla değişik 20. maddesinin, Anayasa'ya aykırı ol-
duğu savıyla iptali istemidir. 

I. OLAY : 
İstanbul'da yayınlanan bir günlük Gazetenin, 5953 sayılı Yasanın 6253 sayıh 

Yasa ile değişik 20. maddesinin öngördüğü, günlük gazetelerin şeker bayramlarının 
ikinci ve üçüncü, kurban bayramlarıntn ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde yayım-
lanmaması yolundaki yasağa karşın, 1975 yılı Kurban Bayramının ikinci üçüncü ve 
dördüncü günleri yayımlanması üzerine, sorumlular hakkında, anılan Yasanın 20. ve 
28. maddelerine aykırı davranıştan istanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan kamu 
davasında; sanıklar vekili 5953 sayılı Yasanın 6253 sayılı Yasa ile değişik 20. mad-
desinin, Anayasa'nın 11., 12., 20. ve 22. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürmüş ve 
Mahkeme'de, Anayasaya aykırılık savım ciddi görerek söz konusu maddenin iptali 
iğin Anayasa Mahkemesl'ne başvurmuştur. 

II. İTİRAZIN GEREKÇESİ : 
Mahkeme, sanıklar vekillerinin, önesürdüğü Anayasa'ya aykırılık savlarım ve 

dayandırıldığı gerekçeleri benimseyerek sonuçta «5953 sayılı Kanunun 20 ne', maddesi-
nin Anayasanın 11., 12., 20. ve 22 nel maddelerindeki genel ilkelere ve neticeten Ana-
yasa'ya aykırı olduğu hususundaki iddia ciddi bulunmuş; mahkemece de bu kanaata 
varılmış olduğundan...» biçiminde karar vermiştir. 

m . YASA METİNLERİ : 
1. İptali İstenen yasa kurah : 
13/6/1952 günlü, 5953 sayılı «Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Ara-

sındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanunsun 12/2/1954 günlü, 6253 sayılı 
Yasayla değişik 20. maddesi, 19/2/1954 günlü, 8638 sayıh Resmi Gazete'de yayımla-
nan metne göre şöyledir: 

«Madde 20 — Günlük gazetelerin Şeker Bayramının ikinci ve üçüncü günleriyle 
Kurban Bayramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde intişar etmeleri memnu-
dur. Bu günlere mahsus gazete neşri hakkı, her vilâyette, gazetecilerin bağlı bulun-
dukları meslekî teşekküllerden basın kartı hâmili azası en fazla olanına aittir. 

Birinci fıkrada bahsi geçen gazete neşri hakkının tesbiti için alâkalı mesleki 
teşekküllerin Şeker ve Kurban Bayramlarının ikinci günlerinden en az (15) gün ev-
vel mahallin en büyük mülkiye âmirine müracaat ederek âza durumlarım tevsik et-
tirmeleri mecburidir. Mülkiye âmirine yapılacak müracaat tarihinden sonra basın 
kartı hâmili âza sayısında vâki olabilecek değişiklikler neşii hakkının tesbitinde ¡na-
zara alınmaz. 

İki veya daha fazla mesleki teşekkülün basm kartı hâmili âzalarının sayılar, 
arasında eşitlik görüldüğü takdirde, gazete neşri hakkı bu teşekküller tarafından 
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müştereken kullanılır. Bu vaziyette bulunan mesleki teşekküller gazeteyi müştereken 
çıkarmak hususunda anlaşamadıkları takdirde kur'aya müracaat olunur. Kur'a en bü-
yük mülkiye âmirinin veya vazifelendireceği zatın huzurunda yapılır. 

Gazete neşri hakkının tespit ve tevsiki işlerinin ne suretle yapılacağım Çalış-
ma Vekâleti tâyin eder. 

Birinci fıkrada bahsi geçen bayram günlerinde çalışılmamış olması sebebiyle 
gazetecilerin ücretlerinden hiç bir suretle eksiltme yapılamaz.» 

2. İlgili Tasa Kuralları : 
13/6/1962 günlü, 59S3 Sayılı Tasanın 4/1/1961 günlü, 212 Sayılı Tasa ile de-

ğişik 87. maddesinin (ç) bendi ile 28. maddesi, (Düstur, Dördüncü Tertip, ait 1, Sayfa 
1035) şöyledir : 

«Madde 27 — 

ç) 20. maddede yazılı bulunan günlerde gazetecilerin bu günlere alt ücretlerini 
zaruret olmaksızın ödemiyen, 

İşveren hakkında (500) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolu-
nur.» 

«Madde 28 — Bu Kanunun 20. maddesi ile konulan neşir memnulyeti mevcut, 
günlerde memnulyete tabi gazetelerin veya mezkûr maddede yazılı mesleki teşekkül-
lerden gayrı şahıslar tarafından o günlere mahsus gazete neşri halinde neşredenler 
ve basanlar hakkında her baskı İçin (10.000) liradan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı 
ağır para cezası hükmolunur. 

Mükerrirler hakkında verilecek ceza İki katı olarak hükmolunur.» 
3. Dayanılan Anayasa Kuralları : 
«Madde 11 — (22/9/1971 tarihinde yayımlanan 1488 sayılı Kanunla değişik 

gekli) Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuri-
yetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağ-
lığın korunması amacı İle veya Anayasa'mn diğer maddelerinde gösterilen özel se-
beplerle, Anayasa'nm sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. 
Bu Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, İnsan hak ve hürriyet-

lerim veya Türk Devletinin Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, 
«mf , din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuri-
yeti (»tadan kaldırmak kasdı 11e kullanılamaz. 

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

mezhep ayırımı gözetilmeksin, kanun önünde eşittir. 
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa İmtiyaz tanınamaz.» 
«Madde 20 —- Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve 

kanaatlerini söz, yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak 
«CikhyablBr ve yayabilir. 

Kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.» 
«Madde 22 — (22/9/1971 tarihinde yayımlanan 1488 Sayılı Kanunla değişik 

şekli) Basın hürdür; sansür edilemez. 
Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlıyacak tedbirleri alır. 
Basın ve haber alma hürriyeti, ancak Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü, 

kamu düzenini, milli güvenliği ve milli güvenliğin gerektirdiği gizliliği veya genel 
ahlakı korumak, kişilerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüzü, suç işlemmeye kışkırt-
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mayı önlemek veya yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesini Bağ-
lamak için kanunla sınırlanabilir. 

Yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için Kanunla belir-
tilecek smırlar içinde hâkim tarafından verilecek kararlar saklı olmak üzere, olaylar 
hakkında yayın yasağı konamaz. 

Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, Kanunun gösterdiği suçlara işlen-
mesi haUnde hâkim karanyle; Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, milli gü-
venliğin, kamu düzeninin veya genel ahlâkın korunması bakımından gecikmede sakın-
ca bulunan hallerde de, kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılablür. 
Toplatma kararını veren yetkili merci, bu kararım en geç 24 saat içinde mahkemeye 
bildirir. Mahkeme bu karan en geç üç gün içinde onaylamazsa, toplatma kararı hü-
kümsüz sayılır. 

Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, milli güvenliğe, kamu düzenin«, ge-
nel ahlâka, insan hak ve hürriyetlerine dayanan milli, demokratik, lâik ve sosyal 
Cumhuriyet ilkelerine veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne 
ay kın yayımlardan mahkûm olma halinde mahkeme karariyle kapatılabilir. 

IV. İLK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 29/6/1978 gününde 

Kâni Vrana, Abdullah Üner, Ahmet Koçak, Şekip Çopuroğlu, Fahrettin Uluç, Muhittin 
Gürün, Lûtfi ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Hasan Gürsel, Osman Tokcan, Ahmet Salih 
Çebi, Adil Esmer, Nihat O. AkçakayaUoğlu, Ahmet H. Boyacıoğlu ve Necdet Darıcı-
oğlu'nun katılmalarıyla yapılan İlk inceleme toplantısında, dosyanın eksiği bulunmadığı 
anlaşıldığından işin esasının incelenmesine, sınırlama sorununun da esasın incelenmesi 
evresinde ele alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

V. ESASIN İNCELENMESİ: 
İşin esasına ilişkin rapor, mahkemenin gerekçeli karan ve ekleri, iptali istenen 

yasa kuralı İle dayanılan Anayasa kurallan, bunlara İlişkin yasama belgeleri ve 
konu ile Ugill Öteki metinler okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

A — Sınırlama Sorunu : 
Anayasa'nın değişik 151. maddesinde öngörülen itiraz yolunun İşletilebilmesi; 

mahkemenin elinde görülmekte olan belli bir davanın bulunması, Anayasa'ya aykırılığı 
öne sürülen yasa hükmünün, bu davada uygulanacak kural olması, mahkemenin Ana-
yasa'ya aykınhk savını ciddi, başka bir anlatımla üzerinde durulmasını gerektiren 
ağırlıkta görmesi ya da bu hükmü kendiliğinden Anayasa'ya aykın bulması gibi ko-
şulların gerçekleşmesine bağlıdır. 

İlk inceleme karan uyannca bu evrede yapılacak ilk iş, 20. maddenin bu da-
vada uygulanmıyacak hükümlerinin bulunup bulunmadığını araştırarak saptamak ve 
böylece bu hükmün Anayasa'ya uygunluk denetiminden geçirilecek kesimini belli 
etmektir. 

5953 sayılı Yasanın 6253 sayılı Yasa ile değişik 20. maddesinin birinci fıkrası-
nın ilk tümcesi, günlük gazetelerin, Şeker Bayramının ikinci ve üçüncü günleriyle 
Kurban Bayramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri yayımlanmalarını yasakla-
maktadır. Bu kurala aykın davranışın yaptmmı aynı Yasanın 212 sayılı Yasayla de-
ğişik 28. maddesinde gösterilmiştir. Maddenin öteki tümce ve fıkralan, yayım yasağı 
bulunan günlerde gazete çıkarma yetkisinin her ilde ldme alt olduğu, yetkili meslek 
kuruluşunun nasıl saptanacağı, yayımın yasaklandığı günlerde çalışmayan gazetecile-
rin ücretlerinin hesaplanma biçimi ile ilgili düzenlemeler getirmektedir. Olayda sanık-
ların, maddede belirtilen yayım yasağına aykırı davranışta bulunarak kurban bayra-
mının ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde gazete yayımlamaları nedeniyle dava 
açıldığına göre, İtiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvuran mahkemenin bakmakta 
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olduğu davada uygulayacağı yasa hükmü, sözü geçen maddenin birinci fıkrasının bi-
rinci tümcesidir. Sanıkların maddenin öteki hükümlerine aykırı davranışları söz ko-
nusu değildir. Bu nedenle, esas hakkındaki incelemenin, 20. maddenin birinci fıkra-
sındaki «Günlük Gazetelerin Şeker Bayramının ikinci ve üçüncü günleriyle Kurban 
Bayramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde intişar etmeleri memnudur.» biçi-
mindeki tümceyle sınırlı olarak yapılması gerekir. 

B. Sözkonusu hükmün Anayasa'ya uygunluk denetimine gelince : 
1 — Anayasa'nın 20. ve 11. maddeleri açısından inceleme : 
Sanıklar vekillerinin itiraz yoluna başvuran Mahkemece de benimsenen, Ana-

yasa'ya aykırılık savlan aşağıdaki görüşlere dayanmaktadır. 
«Anayasa'nın 20. maddesi, ¡herkesin düşünce ve kam özgürlüğüne sahip olduğu, 

düşünce ve kamlarım söz, yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına veya toplu 
olarak açıklayabileceği ve yayabileceği kuralım getirmiştir. Buna göre herkesin dü-
şünce ve kanılarım günlük gazetelerde açıklamakta bağımsız olması gerekmesine 
karşın, 5953 sayılı Yasanın 6253 sayıh Yasa ile değişik 20. maddesi Türk vatandaş-
larının düşünce ve kanılarını belirli günlerde günlük gazetelerle açılama hakkım or-
tadan kaldırmıştır. Düşüncelerin mevcut basın yoluyla açıklanması özgürlüğünün 
belirli günler için kaldırılması ve bu hakkın bir ayrıcalık getirilerek en fazla üyesi 
olan basın meslek kuruluşuna verilmesi Anayasa'nın 20. maddesi hükmüne açıkça 
aykırı düşer.» 

Düşünce özgürlüğünü kişinin varlığından ayrı olarak ele alıp değerlendirmeye 
olanak yoktur. Anayasa, bu görüşle, düşünce özgürlüğünü, temel hak ve ödevleri be-
llrliyen ikinci kesiminin «kişinin haklan ve ödevleri» başlıklı bölümünde 20. madde 
ile düzenlemiştir. Bu maddeye göre herkes, düşünce ve kam özgürlüğüne sahiptir; 
düşünce ve kanılannı söz, yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına veya toplu 
olarak açıklıyabilir ve yayabilir. 

5953 sayıh Yasanın 6253 sayıh Yasayla değişik 20. maddesi, Şeker ve Kurban 
Bayramlanmn belirli günlerinde günlük gazetelerin yayımlanması, yasağını ve yayım 
yasağı bulunan günlerde bu hakkın gazetelerin bağlı bulunduklan meslek kuruluşla-
nna verilmesi ilkesini getirmektedir. Gazete yazarlannın, bu günlerde, dergilerde veya 
meslek kuruluşlarının çıkardığı günlük gazetelerde yazı yazmamalan veya bu olanağı 
bulamamalan halinde düşüncelerini açıklıyamama durumu ortaya çıkabilir. Kaldı ki, 
düşünce özgürlüğü düşüncelerin özgürce açıklanması yanında, bunların yayılması ve 
Öğrenilmesi özgürlüğünü de İçerir. Bu nedenle konunun, günlük gazetede yazı yazamı-
yan belirli sayıdaki yazarın görüşlerini açıklayamamalan yanında, okuyuculann bu 
görüşleri öğrenme olanağından yoksun kalmalan açısından da ele alınması gerekir. 
Her ne kadar, günlük gazetelerde görüşlerini açıklayan basın mensuplarının meslek 
kuruluşunun yayınlayacağı gazetelerde veya dergilerde yazı yazabilecekleri, okurla-
nn da bu gazeteler, dergiler ve TRT yoluyla çeşitli görüşleri öğrenebileceği düşünüle-
blllrse de, meslek kuruluşlanmn dernek niteliğinde olmalan ve yaymlanmn 1630 sa-
yıh Dernekler Kanunu'nun getirdiği sınırlamalarla bağlı bulunması karşısında, 5953 
sayıh Yasanın 20. maddesinin getirdiği yasaklama ile düşünce özgürlüğünün, söz ko-
nusu yazarlar ve okurlan açısından bir ölçüde kısıtlandığının kabulü gerekir. An-
cak, Anayasa'nın 20. maddesinde yer alan düşünce özgürlüğünün İptali İstenen hü-
kümle bir oranda smırlandırılmasının Anayasa'ya aykın düşüp düşmediğinin anlaşıla-
bilmesi için, sınırlamanın Anayasa'nın 11. maddesine uygun olup, olmadığının da ince-
lenmesi zorunludur. Anayasa'nın 11. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin, Devle-
tin ülkesi ve ulusuyla bütünlüğünün, Cumhuriyetin, ulusal güvenliğin, kamu düzeni-
nin, kamu yaranmn, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Ana-
yasa'nın öteki maddelerinde gösterilen özel nedenlerle, Anayasa'nır. «¿¡özüne ve ruhuna 
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uygun olarak» yasayla sınırlanabileceği, ancak temel hak ve- özgürlüklerin özüne do-
kunulamıyacağı İlkesi getirilmiştir. 

Bu bakımdan, 5953 sayılı Yasanın 20. maddesiyle getirilen sınırlamanın önce 
Anayasa'nm 11. maddesinde belirtilen amaca uygun olup olmadığının, eğe? uygun ise 
düşünce özgürlüğünün cztine dokunup dokunmadığının incelenmesi gerekir. 

Temel hak ve özgürlüklerin bir yasa ile sınırlandırılması özelde, özgürlükleri kı-
sıtlananların zararına olsa bile, genelde toplumun yararına olabilir. Yasayla temel h?k 
ve özgürlükler kısıtlanmasının topluma sağlıyacağı yararın, kişiler iiçn getireceği za-
rara göre ağır basması durumunda, kamu yararının varlığı kabul edilmelidir. 

Bayram gazetelerinde yazı yazamayanlar, İtiraz konusu hükmün getirdiği ya-
saklama sonucu, bu günler için gazete ile düşüncelerini açıklamak olanağım bulamıya-
caklardır. Buna karşın, günün her saatinde yürütülen, çoğu kez fazla çalışma yapmayı 
gerektiren basm mesleğinde, yıpratıcı ve güç bir görev yapmak durumunda bulunan 
gazeteciler, gazetelerin yönetim, ulaşım basım ve dizgi İşlerinde çalışanlar ve öteki il-
gililer, bu yasaklamanın doğal sonucu olarak, geleneklerimize göre özenle kutlanan bay-
ram günlerini evlerinde geçirmek ve dinlenmek olanağım bulacaklardır. Görüldüğü 
gibi, bayram günlerinde günlük gazete çıkmaması ile, yalnız gazeteciler değil, sayısı 
ytizbinlerle ifade edilebilecek çalışan bir kesime dinlenme ve bayramı kutlama ola-
nağı sağlanmaktadır. Anayasa Mahkemesinin 13/7/1971 günlü, 1971/32 - 65 sayılı ka-
rarında da belirtildiği gibi, Anayasanın 44. maddesinde hükme bağlanan dinlenme 
hakkı ile «çalışanlara tdaha iyi, daha verimli çalışma olanağı sağlandığı vr böylece 
hem çalışan kişinin, hem de çalışmakla ilgili bulunan toplumun yararının korunmuş 
bulunduğu kabul edilmektedir.» (Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Sayı : 9, S. 
573) 

5953 sayılı Yasanın 6253 sayılı Yasayla değişik 20. maddenin getirdiği sınırla-
manın düşünce temel hak ve özgürlüğünün özüne dokunup dokunmadığı konusuna 
gelince : 

Günlük gazeteler, düşünce ve kanıları yayma araçlarından bir bölümünü oluş-
turmaktadır. Bayram günlerinde, söz konusu özgürlüğün başka yollarla kullanılması 
engellenmiş değildir, örneğin, bayram gazeteleri, kitap, günlük olmıyan süreli yayın, 
bildiri, broşür, radyo, televizyon, resim ve söz ile düşünce ve kanıların açıklanması 
olanağı vardır. 

Özetlenecek olursa, itiraz konusu hükümle getirilen sınırlamanın, kamu yararı-
na dayanması nedeniyle, Anayasa'nın 11. maddesinin birinci fıkrasına aykırı bir yönü 
bulunmadığı gibi, bu sınırlama yılın ancak beş gününü içermesi, düşünce ve kanıların 
bu süre içinde bayram gazetelerinde ve başka iletim araçlarıyla açıklanabilmesi, ya-
saklamanın düşüncenin kendisine değil, yayım aracına ilişkin bulunması bakımların-
dan düşünce özgürlüğünün özüne de dokunmamakta ve böylece Anayasanın 11. ve 20. 
maddelerine aykın düşünmemektedir. 

2. İtirazın Anayasa'nm 22 ve 23. maddeleri açısından incelenmesi: 
Basım ve yayımla ilgili hak ve özgürlükler Anayasanın 22 - 27. maddeleriyle 

düzenlenmiştir. 22. madde ile basm özgürlüğünün özüne, 23. madde ile bu özgürlüğün 
kullanılmasının somut yönüne ilişkin kurallar getirilmiştir. 

Sanıklar vekilleri, 5923 sayılı Yasanın 6253 sayılı Yasa ile değişik 20. maddesi-
nin Anayasanın basın özgürlüğünü düzenleyen 22. maddesine aykınlığı şu gerekçeye 
dayandırmaktadırlar : 

«Anayasanın 22. maddesine göre, basm hürdür. Herkes gazete çıkarma hakkına 
sahiptir. Basın hürriyeti ancak Devlet ilkesi ve millet bütünlüğü, kamu düzeni, genel 
ahlâka tecavüzleri önlemek amacıyla kanunla sınırlanabilir. Dava konusu 20 nci mad-
de ise, Anayasanın, öngörmediği bir sebeple basın hürriyetini yılın belli günlerinde 
ortadan kaldırmaktadır.» 
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Anayasanın değişik 22. maddesi basın özgürlüğünü düzenlemektedir. Madde-
nin birinci fıkrasında, sanıklar vekillerinin belirttiğinden ayrı biçimde olarak, «Basm, 
hürdür; sansür «dilemez.», ikinci fıkrasında, «Devlet, basın ve haber alma özgürlüğü-
nü sağlıyacak tedbirleri alır.» denilmektedir. Maddenin üçüncü fıkrası, bu özgürlüğün 
hangi nedenlerle sınırlandırılabileceğine, dördüncü fıkrası, yargı görevinin yerine ge-
tirilmesi amacı dışındaki olaylar hakkında yayın yasağı konamıyacağına, beşinci fık-
rası, gazete ve dergilerin hangi hallerde toplanabileceğine sonuncu fıkrası da, gazete 
ve dergilerin kapatılmasına ilişkin kurallar getirmektedir. 

Anayasanın 22. maddesinin birinci fıkrasındaki «Basın hürdür; sansür edile-
mez» hükmü, basın organının önceden kayıtlama ve kısıntıya bağlı tutulmaması, neyi 
yazıp neyi yazamıyacağını belirlemekte ve görüşlerini açıklamakta özgür olması an-
lamındadır. Bu fıkra, basm özgürlüğünü Devlete ve topluma karşı korumak amacım 
gütmekle beraber, gazete çıkarma ile ilgili bir hüküm getirmemektedir. İtiraz konusu 
edilen 20. madde ise, 5 bayram günü meslek kuruluşları dışındaki kişilerce günlük 
gazete çıkarılmasını yasaklamaktadır. Bu durumda, düzenleme alanları farklı olan 
iki hükmün birbirlerine aykırılığından söz edilemez. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında Devlete, basın ve haber alma özgürlüklerini 
sağlayacak önlemleri alma ödevi verilmiştir. Yılın yalnız beş gününde günlük gazete-
lerin çıkmamasına karşın, bunların yerine bayram gazetelerinin yayımlanması Rad-
yo ve Televizyon yayımlarının sürmesi, günlük gazeteler dışındaki basın ve yayım iş-
lerinin yürütülebilmesi olgusu karşısında, basın ve haber alma Özgürlüğü açısından 
Anayasa'nm 22. maddesinin üçüncü fıkrasındaki özel sınırlama kuralına aykırı bir 
durum bulunmadığı gibi, bu Özgürlüğün özüne dokunulduğu da söylenemez. 

İşin Anayasanın 23. maddesi yönünden incelenmesine gelince : 
Gerek mahkemece, gerekse sanıklar vekillerince .tiraz konusu edilen maddenin 

Anayasanın 23. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmemiş İse de, yakın ilişkisi nede-
niyle konunun 23. madde açısından da incelenmesinde yarar görülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrası, «Gazete ve dergi çıkarılması, önceden izin alma ve 
mail teminat yatırma şartına bağlanamaz.» biçimindedir, izne ve parasal güvenceye 
gerek olmadan yayım yaşamına başlayabllen günlük gazetelerin yayımlarını aralık-
sız sürdürmeleri bu kuralın doğal sonucudur. Genel İlke bu olmakla birlikte, gazete 
ve dergi çıkarma hakkının sınırsız ve mutlak olduğu da söylenemez. Basının giderek 
kamu hizmeti niteliğini alması, büyük ölçüde ayrıcalıklardan yararlanması, buna İcar-
şın gazetelerin genellikle özel işletmeler niteliğinde olmaları ve basında çalışanlarla 
çalıştıranlar arasındaki ilişkilerin uyum İçinde sürdürülmesi gereksinimi, bu hakkın 
kullanılması konusunda bir düzenlemeyi zorunlu kılar. Nitekim maddenin ikinci fık-
rasının birinci tümcesinde «Gazete ve dergilerin çıkarılması, yayımı, malî kaynakları 
ve gazetecilik mesleği ile ilgili şartlar kanunla düzenlenir» denmektedir. Belirli bir 
konudaki düzenlemenin kimi sınırlamaları da gerektireceği kuşkusuzdur. İtiraz konu-
su madde ile, günlük gazete çıkarma hakkı, yalnızca herkes için özel bir önemi bulu-
nan dinsel bayramların belli günlerinde, özellikle çalışanların durumları dikkate alı-
narak, askıya alınmaktadır. Böyle bir sınırlamanın gereği, «Her çalışan dinlenme 
hakkına sahiptir» biçimindeki Anayasanın 44. maddesi gözönünde bulundurulduğunda 
daha iyi anlaşılır. 

23. maddenin ikinci fıkrasının 2. tümcesinde ise, «Kanun, haber, düşünce ve ka-
naatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasi, iktisadî, malî ve 
teknik kayıtlar koyamaz.» denilmektedir. İtiraz konusu hükmün öngördüğü yasakla-
ma, bu Anayasa kuralında sözü geçen kayıtlamalar niteliğinde olmayıp, daha çok 
kaynağını Anayasanın 23. maddesinin ikinci fıkrasının birinci tümcesinde ve 44. mad-
desinde bulan, çalışanların haklarım koruyucu bir düzenlemedir. 
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Böylece, itiraz konusu hükmün Anayasa'nın 23. maddesine aykırı yönü bulun-
madığı sonucuna varılmaktadır. 

Muammer Yazar ve Yekta Güngör özden, itiraz konusu hükmün iptali gereke-
ceği düşüncesiyle, yukarda açıklanan görüşlere katılmamışlardır. 

VI. S O N U Ç : 
13 Haziran 1952 günlü, 5953 sayılı «Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 

Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanunsun 12 Şubat 1954 günlü, 6253 
sayılı Yasa ile değişik 20. maddesinin birinci fıkrasının sınırlama kararı uyarınca ele 
alınan «Günlük gazetelerin Şeker Bayramının ikinci ve üçüncü günleriyle Kurban Bay-
ramının İkinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde intişar etmeleri memnudur.» biçimin-
deki birinci tümcesi hükmünün Anayasa'ya aykırı olmadığına ve başvurunun reddine, 
Muammer Yazar ve Yekta Güngör Özden'in karşı oylarıyla ve oyçokluğuyla, 

8/2/1979 gününde karar verildi. 

Başkanvekili üye Üye 
Ahmet B. Boyacıoğlu Muhittin Gürün Ahmet Erdoğdu 

Üye Üye Üye 
Osman Tokcan Rüştü Aral Ahmet Salih Çebi 

Üye Üye üye 
Muammer Yazar Adil Esmer Nahit Saçlıoğlu 

Üye Üye Üye 
Hüseyin Karamüstantikoğlu Kenan Terzioğlu Necdet Danc%oğlu 

Üye üye Üye 
Bülent Olçay Yılmaz Atiefendioğlu Yekta Güngör özden 

KARŞI OY YAZTSl 
Anayasa'nın 22. maddesi «Basın hürdür» demekle ana kuralı koymuş ve basın 

hürriyetinin kısıtlanabileceği ¡hâl ve nedenleri birer birer saymıştır, İptali istenen ya-
sa hükmünün dayanağı, Anayasa'nın, kısıtlayabilme nedeni olarak gösterdiği neden-
lerden değildir. Basında çalışanlar, basın hürriyetinin Anayasa'da olmıyan nedenlerle 
engellenmesi suretlle değil, ücretli izin süresinin artırılması, çalışma sürelerinin sınır-
landırılması, ücretle emek, emekle dinlenme arasındaki dengenin uygun biçimde dü-
zenlenmesi gibi önlemlerle korunabilir. Bu düşüncelerle çoğunluk kararına katılmıyo-
rum. 

Üye 
Muammer Yazar 

KARŞI OY ¡GEREKÇEM 
Basm Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasında Münasebetlerin Tanzimi 

Hakkında Kanun'un değişik 20. maddesinin ilk tümcesi, Anayasamıza açıkça aykırı-
dır. 1952 - 1954 yıllarının ürünü olan anılan yasanın tümüyle 1961 fAnayasası'nın ge-
risinde kaldığı kuşkusuzdur. Hukuksal yapısının günün gereklerini karşılamaktan 
uzak olması gerçegi bir yana, Anayasamızın genel ilkeleriyle, temel haklar ve ödevle-
ri belirleyen genel hükümlerle, kişinin haklarını ve ödevlerini güvenceye bağlayan <ist 
kurallarla çelişmektedir. Tümce «... günlerinde intişar etmeleri imemnudur» sözcükle-
riyle bitmektedir, önceden yasaklanan bir temel hak, bir özgürlük, önceden sınırlanan, 
kısıtlanan bir «öz» hukukumuz içinde bulunmadığı gibi Anayasamız, yaşanıp kullanıl-
ması, yararlanılması öngörülen bir özgürlüğün özünün sınırlanmasına karşıdır. Hak 
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ve özgürlük dogmadan, zararlı olduğu saptanmadan koşula bağlanamaz, yasaklana-
maz. Belirtilen madde ise bunu önceden yasaklayıp sınırlamakta, sonraki tümcesiyle 
de «Bu günlere mahsus gazete neşri hakkı, her vilâyette, gazetecilerin bağlı bulunduk-
ları meslekî teşekküllerden basm kartı hâmili en fazla olanına aittir» demekle toplu-
mun malı olmuş bir hakkı - özgürlüğü, her kişinin ve kuruluşun gazete çıkarma ola-
nağım engelleyip ellerinden alarak, bir gazeteciler örgütüne vermekle, toplumu bu 
hak - özgürlükten yoksun kılmaktadır. Bu sonucu getiren bir kuralın Anayasa'ya uy-
gunluğu savunulamaz. 

Anayasa, doğal özgürlüklerin yasal sınırıdır. Toplum yararı gözetilerek, ayrıca, 
yasalarla da sınırlar getirilebilir. Bu da, genel ve özel olabilir. Genel «sınırlama Ana-
yasamızın 11. maddesinde öngörülmüştür. (11/1.) Bu durumda bile temel hak ve hür-
riyetlerin özüne dokunulamaz (11/2.) kişinin hak ve ödevlerine ilişkin {2. Bölümün VI. 
sırasında «Basım ve yayımla ilgili hükümler başlığı» altında « (a) Basm hürriyeti» 22. 
maddede tanımlanmış, « (b) Gazete ve dergi çıkarmak hakkı» 23. maddede gösteril-
miştir. Gerek temel haklar ve ödevlere ilişkin 4 maddelik «1. Bölüm», gerekse kişinin 
hakları ve ödevlerine ilişkin 21 maddelik «2. Bölüm» birbirini doğrulayan, birbirini güç-
lendiren maddeler bütünüdür. Hepsi bir tümlük içinde anayasal güvenceyi dokurlar, 
örerler, sağlarlar, ilgili açıklıklar birbirinde aranır, Biribirine bağlı durumdadırlar. 
Üstelik, 22. madde basm özgürlüğünü açıklarken, 23. madde gazete ve dergi çıkarmak 
hakkını kurallaştırırken birbirinden kopması, ayrılması olanaksız bir tümlüğü, gide-
rek ayrıntıya doğru, güvence altına almaktadır. Bu iki maddeyi birbirinden ayrı dü-
şünmenin, kopuk kopuk ele almanın hukuksal yönteme aykırı düşeceği açıktır. Eğer 
22. madde gazete ve dergileri ilgilendirmeseydi son fıkrası «Türkiye'de yayımlanan 
gazete ve dergiler...» diye başlamazdı. Kendi içinde genelden özele inen bu maddeler 
basınla, yayımla, gazeteyle dergiyle, giderek kitap ve broşürle, basın araçlarıyla İlgili 
durumları belirtmektedirler. 22. maddenin 5. fıkrası "da görüşümü doğrulamaktadır. 

itiraz yoluyla iptali .istenen madde; 
A - Hukuk içinde bir aykırılık belirtisi olduğundan Anayasamızın 2. maddesine 

aykırıdır. İnsan haklarına (İnsan Hakları Evrensel Demeci, madde 1, 2, 7, 12, 19, 27, 
29) aykırı sınırlama aynı zamanda demokratik ilkelere aykırıdır. Bu da hukuk devle-
tine ters düşen görünümlerden birisidir. 

B - Basm özgürlüğü, iptali istenen maddenin ilk tümcesiyle özünden yaralan-
mıştır. özgürlüğünün özüne yasayla bile dokunulamıyacağından, ayrıca Anayasamı-
zın 11. maddesinde öngörülen koşullardan hiçbirisi bulunmadan, aranmadan yasakla-
mak Anayasamızın 11. maddesine temelden aykırıdır. Basm, Kamuoyunun oluşmasına 
katkıda bulunur. Bunu engellemek niteliğindeki yasaklama, basının görevlerini de 
olumsuz yönde etkilemekle hakkın özüne dokunmaktadır. 

C - İptali istenen tümceden sonra 'gelen tümceyle kimi gazetecilerin üyesi ol-
dukları kuruluş yoluyla bu gazetecilere ayrıcalık tanınmıştır. Birbirine çok bağlı olan 
iki tümce nedeniyle, bir zümreye imtiyaz tanınması niteliğindeki madde. Anayasamı-
zın 12. maddes'ne de aykırıdır. Maddeyle, herkese yasak olan günlerde yayım hakkı 
verilen gazeteciler cemiyetleri» gerçekte Anayasamızın 23. maddesinde öngörülen «ga-
zetecilik mesleği ile ilgili şartları düzenleyen kanun» la kurulmuş bir meslek örgütü 
değildir. Anayasamızın 122. maddesinde öngörülen kamu kurumu niteliğinde bir mes-
lek kuruluşu da değildir. Kamu yararına faydalı derneklerden birisi olabilir. 1630 sa-
yılı Dernekler Yasası kapsamındaki bir derneği doğrudan, isteğe bağlı üyeliiğni taşıyan 
kimi gazetecileri de dolaylı yararlandıran yayım hakkı, açıkça bir «özel hak» tır. Bu-
nun da Anayasamızın 12. maddesiyle bağdaşması düşünülemez. Başkalarından ayrı ve 
üstün tutulmayı Anayasamıza uygun bulmak olanağı yoktur. 

D - Gazeteyle herkes düşünce ve kanısını açıklayabilir. İptali istenen tümce 
bunu engellemektedir. Belirli bir süre için de olsa yasa, bir hakkın özünü, bir» özgürlü-

Yarçı Bölümü Sayfa : 8 



*?4 Nisan 1979 — Sayı : 16618 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 23 

gün özünü askıya alamaz. Bu nedenle Anayasamızın 20. maddesine aykırılık belirgin-
dir. GaZfeteyle bilim ve sanat da yayılır, iptali istenen tümce, bu durumuyla ¡Anaya-
samızın 21. maddesine de aykırıdır. Yasaklanan günlerde Ibu çalışmaların kamuya su-
nulup yansıtılması önlenmektedir. «Hak» ka böylece de el atılmaktadır. Uygun karşı-
lanamaz. 

E • Anayasamızın 22. maddesi sansürü yasaklamış (22/1), Devletin basm ve 
haber alma özgürlüğünü sağlıyacak önlemleri almaşım öngörmüştür. (22/2). Basın ve 
haber alma özgürlüğünün sınırlanması koşullarım açıkça belirtmiştir (22/3.) Topla-
ma nedenleri 4. fıkrada, kapatılma gerekleri de 5. fıkrada sayılmıştır. Bunlar bile, ya-
yımdan sonraki durumları İçermektedir. Hiç kimse yayımdan önce . yasaklama getire-
mez. Yayımda, gazete ve derginin içeriğinde nelerin olmayacağı ise ilgili kurallarla 
önceden belirlenir. Ancak, içeriğin kapsamı belirlenebilir. 'Yayım eylemi, yayım çalış-
ması, yayım yaşamı önceden kısıtlanamaz, sınırlanamaz, engellenemez. Anayasamı-
zın 22. maddesinde sayılan koşullara bağlı bir yasaklamayı taşımayan, bunlarla hiç-
bir ilgisi ve bağlantısı olmayan 5953 sayıh Yasanın değişik 20. maddesinin ilk tüm-
cesi Anayasamızın 22. maddesine de aykırıdır. Belli gazeteleri okumak, belli kaynak-
tan haber almak zorunda bırakılmak hukukla bağdaşamaz. 

F - Anayasamızın 23. maddesi gazete ve dergi çıkarılmasını önceden izin al-
ma koşuluna bağlamamıştır (23/1.) Gazete çıkarılmasiyle ilgili olarak Anayasamızın 
öngördüğü özel yasa da çıkarılmamıştır. (23/2). Yasaların, haber, düşünce ve kanaat-
in in serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasi, iktisadi, malî ve 
teknik kayıtlar koyamıyacağı da Anayasamızın 23. maddesinin buyruğudur. İtiraz yo-
luyla iptali istenen madde ise <bu kayıtları getirmektedir. Böylesi bir kayıt Anayasa-
mızın 23. maddesine büyük bir 'aykırılık taşımaktadır. 

Anayasamızın amaçladığı düzey, durum ve aşama iptali gereken tümce (mad-
de) İle engellenmiştir. 

G - İptali istenen tümcenin kamu yarama dayanmadığı da bellidir. Kamu ya-
ran düşüncesi, gazetecilerin dinlenmesine bağlanmış, bu yolla Anayasamızın 44. mad-
desine bağlantı yapılmaya çalışılmıştır. 44. madde her çalışanın dinlenme hakkı bulun-
duğunu bildirmekte, tatil ve ücretli izin haklarım açıklamaktadır. Dinlenmek yalnız 
gazetecinin değil, her çalışanın hakkıdır. Gazetecilere üstünlük, özellik tanımak de-
mokrasi ilkeleriyle, hukukun üstünlüğüyle bağdaşamaz. 212 sayılı Yasa aykırılıklar 
getirmiş, aykınhğı bilindiği için de Anayasamızın geçici 4/2. maddesiyle yargı mer-
cilerinde aykınlığınm ileri sürülemiyeceği öngörülmüştür. Gazetecilerin olağan hak-
larım almalannı bile güçlüğe düşüren 5953/212 sayılı Yasanın değişik 14. maddesinin 
nasıl büyük ve ağır bir aykınlık taşıyorsa, yasa çoğunlukla bu aykınlığın yapıtı duru-
mundadır. ülkemizde ilk kez tş Yasası yürürlüğe konulduğunda gazeteciler bunun kap-
samı dışında bırakılmışlardı. Bu nedenle 5953 sayılı Yasa'da gazetecilere özgü kural-
lar yeralmıştı. Oysa gazeteciler artık 7467 sayılı Yıllık Ücretli izin Kanununun işçile-
re tanıdığı haktan 5953 sayılı Yasa'nm (21. maddesiyle yararlandıklan gibi ulusal bay-
ramlardan. genel tatillerden, hafta ve bayram tatillerinden, 1475 sayıh tş Kanunu'ndan 
yararlanmaktadırlar. «Tatil içinde tatil» niteliğinde bir kez de Şeker ve Kurban Bay-
ramlarının 1. den sonraki günlerinde bir de dernekleriyle paralı yararlanmaya sokul-
malan sakıncalıdır. Anılan günlerde gazete çıkması onlann dinlenmelerine engel de-
ğildir. Çalışan, aynca paralı karşılığım (aylık ücretinden fazla olarak) alacak, öbür 
tatillerde hafta tatillerinde yaz tatillerinde olduğu gibi çalınma çizelgelerindeki nöbet-
lerle sırayla dinlenecektir. Gazetenin çıkması kimsenin dinlenmesini engellemeyecek-
tir. Yayım hakkı tanınan derneğin görevlileri yine dinlenemiyeceklerdir. Demekki, te-
melde dinlenmeyle ilgili bir amaç yoktur. Asıl amaç, ikinci tümcede olduğu gibi der-
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neklere para (bulmaktır. Dernekler, reklam ve ilân gelirleriyle büyük yarar sağlamak-
ta, bunu çalışmalarına ayırdıkları gibi, üyelerine de kimi sunuş biçimleriyle dağıtmak-
tadır. Böyle bir çalışma ve ayırma yararlı bulunsa bile hukuka uygun değildir, «imti-
yaz» yoluyla sağlanması aykırılıktır. Hukuku üstün tutarak bulunacak başka yöntem-
lerle gazeteci dernekleri korunabilir. Gerçekte, dernekler üyeleri tarafından korunur 
ve güçlenir. Başkasının, toplumun hak ve özgürlüğünü elinden alarak belli dernek-
lere çıkar sağlama niteliğinde girişimlere seyirci kalınamaz. Kitle haberleşmesinin 
başlıca aracı, toplumun aynası, meslek üyelerinin okulu sayılan gazetenin belirli bir 
zaman için de olsa susması, demokrasinin gölgeye, ¡karanlığa girmesidir, özgürlük tu-
tulması niteliğinde bir kalkışmanın yasa yoluyla gelmesi sakıncaların en büyüğüdür. 
Hak ve özgürlüklerde eşitliğe kamu yararı bahanesiyle ayrılıklar getirilmesi ilkel de-
mokrasinin belirtisi olabilir. Ayrılık değil, sınırlama olursa, kamu yararı İçin bu yapı-
lırsa eşitlik İlkesi zarar görmeyebilir. Ama ayrılık getirilince, kamu yararı da göze-
tilmiş olsa, bir zümre kayırılıp yeğlendiği için eşitlik ilkesi temelden zarar görür, böy-
lece hak ve özgürlüğün özünede dokunulmuş olunur. 

Engellenen, bir gazetenin işvereni değil, tüm gazetelerdir, p ir ailenin, bir kişi-
nin bile gazete çıkarması yasaklanmaktadır. Derneklere tekel verilmesi, hukuk içinde 
geçecek ,bir durum değildir. Çalışanlar, fazla çalışma ücreti alabilecekleri gibi isteyen 
çalışabilir. Hafta tatili için özel korunmuşlardır. (5953 S. K. mad. 19). Batıda gazete-
lerin pazar günleri çıkmaması isteğe bağlıdır. Şimdiki uygulamanın savunulması, ta-
tillerde otobüsleri Otobüs İşçileri Sendikasının çalıştırması, bakkallığı da Bakkallar ve 
Bayiler Derneği'nin yapmasını uygun bulmak gibidir. Tatillerde çalışan polisler, sınır-
da bekleyen askerler, sağlık ve zabıta görevlileri, ulaşım çalışanları vs. bulunmakta-
dır. Hepsinin dışında ve üstünde, gazetecileri ayrı kurala bağlamak, yeterince özel 
kurallar da varken, üstün» sınıf yaratma durumunu andırmaktadır. Bu bir düzenleme 
değil, gazetecilere verilen ödündür. Değişik ölçüler hukuku dışında kalır. Bir zümreye 
yardımın sosyal adalet ilkesiyle ilgisi olamaz. Kamuoyunu oluşturmakta önde gelen 
öge ve kamusal denetim aracı niteliğinde olan gazeteden toplumun yoksun bırakılma-
sı özgürlüğe vurulmuş bir zincirdir. Ulusun haber alma özgürlüğü, istediği yazarı iz-
leme hakkı da önlenmiş olmaktadır, özgür basın, basın özgürlüğü, çoğulcu demokra-
sinin en belirgin simgesidir. Gazeteler bunun somut "kanıtıdır. Gazeteler olmadan ga-
zeteci de olamaz. Gazeteden toplumu yoksun bırakmak, hastadan ilâcı kaçırmak gibi, 
özgürlüğün özüne kilit vurmaktadır. Dernek, kamu yararına 'faydalı dernekler sayıl-
mış olsa bile kamusal yanı yoktur. Birçok dinlenme türü içinde Anayasamızın 44. 
maddesinin burada uygulama ve anımsanma gereği de yoktur. Toplumun bir kesimi 
toplum değildir. Demokrasi ayrıcalık, ayrı tutma rejimi değil, tümlük, genellik, eşit-
lik ve denge rejimidir. Ayrılık ve ayrıcalıklara karşı olan siyasal düzendir. Dosyada 
açıklanan bilimsel görüşlerin gerçeklere uygunluğu, Anayasa katında geçerliği yok-
tur. Yanların sağladığı raporlar, kayırıcı, yan tutucu, özel görüşlerdir. Bunlara daya-
nılarak varılacak sonuç yanılgı olur. özel çabaları yansıtan ve hiçbir bilimsel niteliği 
olmayan raporların da önemi yoktur. «Düşünce Bzgürlüğü»nün, «basın özgürlü»nün 
gazete yayımına ilişkin kaynaklık durumu kuşkusuzdur. Bunları, tanımlamalara ay-
kırı biçimde sınırlamak çelişkidir. Yasaklamanın birkaç gün olmasının, başka amaç-
larla öğrenmenin olaya etkili yönü yoktur. Gazeteyi, gazete olmadan önleyen, yasak-
layan, engelleyen, hak ve özgürlüğü ortadan kaldıran bir kuralın Anayasa'mıza açıkça 
aykırılığı karşısında çoğunluk görüşüne katılmıyorum. 

üye 
Yekta Güngör özden 
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Î L Â N B Ö L Ü M Ü 

Yargı ilânları 
Kartal 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

1978/2848-ve 2081 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan hükümlü Mustafa oğhı Sultandan doğma 1933 

doğumlu Tahsin Aydoğan ve T. C. K. nun 565/1-2 inci maddesi gereğince bir gün ha-
fif hapis üç lira para cezası yerme 13 lira hafif para cezası üç gün meslekten men 
cezasına Abdullah oğlu Şehriban'dan doğma 1953 D, lu Faruk Çatal T. C. K. nun 
666/1 maddesi gereğince bir gün hafif hapis cezası yerine 13 lirahafifparacezasına 
hükmedilmiş yapılan zabıta tahkikatında da tebligata yarar adresleri tesbit edileme-
diğinden ilânen tebliğine karar verilmiştir. îşbu ilânını gazete'de neşir tarihinden iti-
baren 15 gün içinde müracaat etmedikleri takdirde tebligatın yapılmış sayılacağı teb-
liğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 5525 

istanbul 12. Asliye Hukuk Hâkimliğinden ; 

Davacı Rüstem Aydem tarafından davalılar Ahmet Aşar; Fevzi GÜ1 ve Hasan 
Bozah, Mutfakgaz Ticaret Lt. Şti. aleyhine açılan tazminat davası 14/3/1979 günlü 
duruşmasında sona ermiş ve 62.000 lira maddî ve 30.000 lira manevi ¡tazminatın mah-
keme gideri ve vekâlet ücretinin tahsiline karar verilmiştir. 

Davalılardan Hasan Bozalinin adresi bulunamadığından işbu hükmün ilânen 
tebliğine karar verilmiş ve işbu hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün ilçnde temyiz 
edilmediği takdirde kesinleşeceği ve hükmün tebliğ mahiyetine kaim olmak /üzere 
keyfiyet ilân olunur. 5667/3 

Amasya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Müfit Polat vekili Avukat ¡Orhan Tekinli tarafından davalı Yücel Polat 
aleyhine açmış olduğu boşanma davasının yapılmakta olan duruşması : 

Davalıya dava arzuhali ilânen tebliğ edildiğinden duruşmaya gelmemiş bulun-
ması nedeni ile davalının duruşma günü olan 4/6/1979 tarihinde saat 9.00 da mahke-
memizde hazır bulunması, bulunmadığında Jtnazeretini bildirmesi için İşbu ilan gıyap 
kararı davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

973/584 

1978/249 

5508 
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Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

29/5/1977 tarihinde, 
1 — Gasp suçundan sanık, Kızılcahamam Akdoğan Köyü nüfusunda kayıtlı, 

Ankara'da Gülseren Tarla içi Güldalı Sokak No. 3 de mukim, Esat ve ümmühan'dan 
olma 29/1/1960 doğumlu Reşat Karaca, 

2 — 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve gasp suçundan sanık, Kelkit Salyazı 
Köyü hane 81 de nüfusa kayıtlı, Ankarada Gülseren Mahallesi Benzinlik Üstü No. 30 
da mukim, Halil oğlu Ürklye'den olma 2/2/1956 D. lu, Vedat İnci, 

Ve diğer arkadaştan haklarında yapılan duruşma sonunda : 
A. Sanık Reşat^iaraca'nın Türk Ceza Yasasının 179/2. madde ve bendleri 

gereğince üç yıl ağır hapsine, 5435 sayılı yasadaki artırma gözönvne alınarak 125 lira 
ağır para cezasına, sanığın yaşı nedeniyle Türk Ceza Yasasının 55/3. madde ve bendi 
uyannca Cezasının 1/3 oranında indirim yapılarak sonuç olarak iki yıl ağır hapis, 83 
lira 30 kuruş hafif para cezasıyla cezalandınlmasına, aynı sanığın Türk Ceza Yasası-
nın 497/2. madde ve bendi gereğince yirmi yıl ağır hapis cezasıyİP, cezalandınlmasına, 
yaşı nedeniyle Türk Ceza Yasasının 55/3. madde ve bendi gereğince cezasının 1/3 ora-
nında indirim yapılarak onüç yıl dört ay ağır hapis cezasına, Türk Ceza Yasasının 71 
ve 72 nci maddeleri gereğince cezaları toplanarak sonuç olarak on beş yıl dört ay ağır 
hapis, seksenüç lira otuz huruş hafif para cezasıyle cezalandırılmasına, 

B. Sanık Vedat înci'nin Türk Ceza Yasasının 179/2. madde ve bendi gereğin-
ce üç yıl ağır hapsine, 5435 sayılı yasadaki artırma gözönüne alınarak 125 lira ağır 
para cezasına, aynı sanığın Türk Ceza Yasasının 497/2. madde ve bendleri gereğince 
yirmi yıl ağır hapsine, Türk Ceza yasasının 71 ve 72 nci maddeleri gereğince içtima 
edilerek toplam ve sonuç olarak yirmi üç yıl ağır hapis yüzyirmibeş lira ağır para ce-
zasıyle cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasasının 525 inci maddesi gereğince yirmi yıl 
genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına, Türk Ceza Yasasının 31 ve 33 üncü 
maddelerinin sanık hakkında tatbikine, 

-C. (6500) kuruş yargılama giderinin Reşat Karaca, Vedat İnci ye hakkındaki 
hüküm kesinleşen Taner Aydm'dan birlikte ve zincirleme alınmasına, 4/10/1978 tarih 
ve 1978/10 esas 1978/242 karar sayılı karar ile CYYY. 104 üncü md. gereğince gıya-
ben tutuklanmalarına karar verilmiştir. 

Sanık Reşat Karaca, Vedat İnci bunca aramalara rağmen bulunammış ve bu 
suretlede gıyabi karar kendilerine tebliğ edilememiş bulunduğundan 7201 sayılı Kanu-
nun 29, 29 ve 30 uncu maddelerine tevfikan karar özeetinin Resmî Gazete'de ilânen teb-
liğine, aynı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı, tarihten itibaren 15 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir 
hafta içinde temyiz edilmediği takdirde müteakip muamelenin icrasına ve ilânın bir 
nüshasının mahkeme divanhanesine asılmasına, oybirliği ile karar verildi. 

İlan olunur. 5535 

Erzincan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/346 
Davacı Maliyeyi Hazinesi vekili Avukat Namık Kemal Başak tarafından davalı 

Nurettin îdali aleyhine açılmış olan Tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşma-
sında : 

Davalı adres bırakmadığından Almanya'ya gidip adresi belli olmadığından da-
vetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapıldığı, bu defa ¡duruşmaya gelmedi-
ğinden, davalı Hüseyin oğlu" Nurettin İdali'nin, bu defa duruşmanın bırakıldığı 
11/6/1979 günü saat 9.30 da bazır bulunması veya bir vekille temsil ettirmesi, gıyap 
karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5515 
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12. nci Piyade Tümen Komutanlığı Askerî Hâkimliğinden : 

Evrak No : 1977/968 
E. No : 1977/224 
K. No : 1977/913 
Suç : Siyasi maksatla Şifahi Telkinatta bulunmak. 
Sanık : Halil Evci - Mustafa oğlu, 1949 doğumlu, vMersin İli Silifke İlçesi Bu-

runuk nüfusuna kayıtlı olup, halen Cemal Paşa Sümer Mahallesi 570/3'de mukim, 
19 Mayıs Orta okulunda ingilizce öğretmenliği yapar. İğdır 4. Hd. Tb. K. lığı 2. Bl. 
den terhisli P. Atğm. 

Sanığa müsnet siyasi maksatla şifahi telkinatta bulunmak suçu subuta ermiş 
bulunmakla müsnet suçtan hareketine uyan As. C. K. nun 148/A maddesi uyarınca 
yedi gün müddetle hapis cezası ile mahkumiyetine sabıkasının bulunmayışı lehine tak-
diri tahfif sebebi kabul olunup T. C. K. nun 59 ncu maddesi uyarınca cezasının 1/6 
sının tenzili ile beş gün müddetle hapis cezası ile mahkumiyetine, sabıkasının bulun-
madığı adli sicil Müdürlüğünün cevabı yazılarından anlaşıldığı gibi bir daha böyle 
bir suç işlemiyeceği hususunda mahkeme heyetine gelen müsbet kanaat muvacehesin-
de İşbu hapis cezasının 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca teciline, dair ta-
lep veçhile ve temyizi kabil olmak üzere 20/12/1977 tarihinde sanığın giyabında ve-
rilen karar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 
müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de neşrinden on beş gün sonra tebliğ edil-
miş olmak ve tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 5851 /1 -1 

Evrak No : 1977/741 
E. No : 1978/164 
Karar No : 1978/467 
Suç : Askeri vasıta hasarı 
Sanık : Muzaffer Kurşunoğlu - Ali Rıza oğlu, 1948 D. lu Trabzon ili Gazipaşa 

Mahallesi 2. Sarhoşoğlu Sokak No. 4 de nüfusa kayıtlı ve mukim. Telçeker 21. S yy. 
J. Hd. Tb. K. lığında görevli İken terhisli Tbp. Atğm. 

Sanık Muzaffer Kurşunoğlu'nun hizmette tekasül nedeniyle harp malzemesin-
den olan 721909 plakalı jeep aracının devrilerek mühimce hasara uğramasına sebebi-
yet verdiği sabit olduğundan hareketine uyan As. C. K. nun 137 nci maddesi uyarınca 
yedi gün müddetle hapsine, sanığın kusur derecesinin 3/8 olduğu göz önüne alınarak 
hazine zararı 2903.60 TL. smdan kusuru nisbetinde olan bin seksen sekiz lira seksen-
beş kuruşun tazminen tahsiline, terhisli bulunan sanıktan 492 sayılı Kanun gereğince 
Yirmibir lira seksen kuruş nisbi harç alınmasına, geçmişte sabıkası bulunmayan sa-
nığın cezasının tecili halinde ilerde suç işlemekten çekineceğine kanaat getirildiğinden 
647 sayılı Kanunun ¡6 ncı maddesi uyarınca cezasının teciline, dair temyiz yolu taçık 
olmal; üzere 7/12/1978 tarihinde sanığın gıyabında verilen karar kendisine tebliğ edi-
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca 
Resmî Gazete'de neşrinden on beş gün sonra tebliğ edilmiş olmak ve tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 5852 /1 -1 

Aydın 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1977/562 
Davacı: Umurlu Ortakayacık Köyünden Türkan Orman vekili Fehmi Gürsoy 

tarafından davalı Orta Kayacık Köyünden Ramazan Orman aleyhine açılan boşanma 
davasının yapılan yargılaması sonunda: 

Davalının adresi meçhul bulunması ve evvelcede tebligatı İlânen yapılmış oldu-
ğundan 8/3/1979 T. Ti ve 1977/562 E. 1979/123 sayılı ilâmın ilân tarihinden itibaren on-
beş gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş addolunacağı tebligat makamı-
na kaim olmak üzere ilân olunur. 5641 
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İstanbul 4, Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/883 
K. No : 1978/797 
1918 ve 1177 sayılı Kanuna muhalefetten hükümlü olup halen Edirne Bostan 

Pazarı No: 10'da mukim istanbul'da bimekan, Siirt Baykan Dilektepe Gündoğdu hane 
12 de nüfusa kayıtlı Abdullah oğlu Vesileden olma 1960 D. lu sanık Sadullah Küt-
lük hakkında mahkememizden verilen giyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulu-
namadığından tebliğ edilememiştir. 

Dosya tetkik edildi 
Gereği düşünüldü : Hükümlü Sadullah Kütlük'ün hareketine uyan 1918 SK.; 

25/3, 1177 SK. 88/2, son, TCK. 59. maddeleri ile 5 ay hapis 25 lira ağır para cezası 
ile mahkûmiyetine sanığa hüküm olunan hapis cezası 647 S.K. 4. maddesi uyarınca 
20 liradan paraya çevrilerek 3.000 lira ağır para cezasına tahviline, işbu ağır para 
cezasının ayni K. nun 5. maddesi uyarınca her ay ödenmek üzere 10 eşit taksitte 
sigaraların müsaderesine dair mahkememizden verilen giyabi hükmün 7201 sayılı 
tebligat K. nun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğine; ilân tarihinden 
Itıoaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılması ilânen tebliğ olunur. 

5248/1 

E. No : 1978/486 
K. No : 1978/599 
1918 ve 1177 sayılı Kanuna muhalefetten hükümlü olup halen Eskişehir Mer-

kez ömürağa Mah. Hane 365 de nüfusa kayıtlı İst.; Alemdar Mah. Hacıbeşir Te'-'ce 
Sokak No : 2 de oturur, Eşrefoğlu 'Esma'dan <olma 1947 D. lu sanık Xtllla Utkungil 
hakkında mahkememizden verilen giyabi hüküm bütün aramalara rağmen buluna-
madığından tebliğ edilememiştir. 

Dosya tetkik edildi : 
Gereği düşünüldü : Sanık Atilla Utkungil'in hareketine uyan 1918 sayılı {Ka-

nunun 25/3, 117Î sayılı K. nun 88/2. Son, TCK. 59. maddeleri ile beş ay süre ile hapis 
ve 25 lira ağır para cezası İle mahkûmiyetine, 647 SK. nun 4. maddesi uyarınca uy-
gunluğu 20 liradan para cezasımn 3.000 lira ağır para cezasına çevrilmesine sanık 
1 gün nezarette kaldığından 20 liranın mahsubu ile 2980 lira ağır para cezasının ayni 
K. nun 5. maddesi uyarınca 10 müsavi taksitte tahsiline, sigaraların müsaderesine, 
dair mahkememizden verilen giyabi hükmün 7201 sayılı tebligat K. nun 28, 29, 30 ve 
31. maddeleri gereğince İlânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebli-
gatın yapılıtuş sayılması ilânen tebliğ olunur. 5248/2 

E. No : 1978/29 
K. No : 1978/423 
1918 ve 1177 sayılı Kanuna muhalefetten hükümlü olup halen Adıyaman Ger-

ger Gülyurt Hane 77/15 de nüfusa kayıtlı 1st., Laleli Debin göl Oletinde yatıp kalkar, 
Hallt oğlu Altundan olma 1955 D. lu Sanık Fikret Aslanergül hakkında mahkeme-
mizden verilen giyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edile-
memiştir. 

Dosya tetkik edildi : 
Gereği düşünüldü : Hükümlü Fikret Aslanergül'ün hareketine uyan 1918 SK.; 

25/3, 1177 SK.: 88/2, Son, TCK. 59. maddelerlle 5 ay hapis 25 lira ağır para cezasıile 
mahkûmiyetine, sanığa hüküm olunan hapis cezası 647 S.K. nun 4. madcjesi uyarınca 
günlüğü taktiren 20 liradan paraya çevrilerek 3.000 lira ağır para cezasına tahviline, 
sanık 1 gün nezarette kaldığından 20 liranın mahsubu ile 2980 jlira ağır para cezasımn 
sanıktan aynı K. nun 5. maddesi uyarınca 20 müsavi taksitte tahsiline, sigaraların mü-
saderesine, dair mahkememizden verUen gıyabi hükmün 7201 sayılı tebligat K. nun 
28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılması İlânen tebliğ olunur. 5248/3 
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Kırşehir 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/385 
Davacı Fatma Celebi vekili Avukat Muharrem Odabaşı tarafından Kırşehir 

Boztepe Kasabasından ismet Aydın aleyhine ikame olunan velâyetln nez'l davasının 
yapılan yargılamasında davalıya çıkartılan tebligatların iade edildiği ve adresinin meç-
hul olduğundan adı geçene tebligatın llânen tebliğ edildiği ve duruşmaya gelmediğin-
dan gıyap kararının da ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla; 

Davalı ismet Aydın duruşma günü olan 2/5/1979 günü saat 9.00 da duruşma-
ya bizzat kendisinin gelmesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdir-
de bundan böyle davanın kat'l gıyabında görüleceği gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 5373 

Ankara 4. İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1978/617 
Ahmet Baytar : Sümer Mah. Erzurum Sokak No : 27 - Ankara 
Davacı E. G. O. Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan alacak dava-

sının yapılan duruşmasında : 
Yukarda adresinize çıkartılan davetiye bila tebliğ geldiğinden ilânen dave-

tiye tebliğine karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 2/5/1979 günü saat 10.20 de 
mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz aksi tak-
tirde davanın gıyabınızda devam edeceği llânen tebliğ olunur. 

5376 

istanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

1977/754 
Hırsızlık suçundan sanık Cavit ve Sevimden olma 1958 D. lu Bakırköy Bah-

çellevler, Haznedar, Cevahir Sok. No : 15 de ikamet eder Mehmet Cenglz'in hara-
ketine uyan TCK. 493/1, 525, 522 ci maddeleri gereğince üç sene ağır hapsine ve bu 
kadar müddetle emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına dair Mahke-
memizden verilen 24/11/1978 tarihli 1977/754 1978/250 sayılı gıyabi karar sanığın 
adreslerinde bulunamaması sebebiyle tebliği edilemediğinden ilânen tebligat yapılma-
sına karar verilmiştir. 

Iş bu hükiim özünün tebliği yerine kaim olmak üzere> 15 gün zarfında Kanuni 
yollarına müracaat edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İlân olunur. 

5246 / 1 
• 

Simav Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/211 
Davacı Nezahat Karahan ve Melâhat Kahraman vekilleri Avukat Cihat özceıı-

giz tarafından davalılar hazine ve hükmü şahıslar aleyhine ikame olunan tapu iptali 
ve tesçil davasının yapılan açık yargılamasında : 

Davalılardan Mustafa kızı Hatice ve Ayşenin nüfusta soyatlan bulunmadığı 
adreslerinin de meçhul olduğundan ve dava dilekçesi ile duruşma günün ilânen tebli-
ğine rağmen belli günde duruşmaya gelmediklerinden gıyap kararımnda ilânen tebli-
ğine karar vermiş bulunmakta tayin olunan 31/5/1979 günü saat 9.20 de Simav Asli-
ye Hukuk Hâkimliğin duruşma salonunda hazır bulunmaları aksi taktirde davalıların 
H.U.K. nun 398.401.405. maddeleri uyarınca gıyaplarında yargılamaya devam olunup 
ve intaz ettirileceği hususunda gıyap karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 5365 
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İstanbul 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 978/694 
K. No : 978/757 
1918 sayılı Kanuna muhalefet suçundan maznun Diyarbakır Merkez, Kazanlı 

Köyü 103 de nüfusa kayıtlı, Çapa Kan Merkezi Otel Ata'da yatar kalkar, Mehmet 
oğlu, 962 de Güilizardan olma Mehmet Kalkan hakkında mahkememizden verilen gı-
yabi hükmün bütün aramalara rağmen bulunamadığı zabıtaca bildirilmiş olmakla 
dosya tetkik edilip; 

İcabı düşünüldü : 1918 say. Kan, 6829 Say. Kan. muaddel 25/3-Son. 1177 say. 
Kan. 88/2, TCK. nun 55/3, 647/4. mad. gereğince 4 ay hapis 25 lira ağır para ce-
zası, müsadere, hapis cezası para cezasına çevrilerek 2.400 lira ağır para cezası ile 
tecziyesine, 1.000 lira maktu, 630 kr. nlsbi ücreti vekâlet ile 100 lira bilirkişi ücreti 
ile 15 lira posta masrafının kendisinden alınmasına dair verilen gıyabi hükmün 7201 
say. tebligat Kan. 28, 29, 30 ve 31. mad. gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden 
İtibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

5247/2 
e 

Küre Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/17 
Davacı Küre'nin Karadonu Köyünden Hüseyin oğlu 1951 doğumlu Etibank'da 

işçi olarak çalışan Necati Turan'm 'davalı tkarısı 'aslen Çaybükü Köyü Cilt: 30 Sahife : 
27 Hane : 52 de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Fatma kızı 1/5/1955 doğumlu Seher Turan 
aleyhine açtığı zina sebebiyle boşanma davasının yapılan açık duruşması sırasında 
davalının adresi meçhul olup tebligat yapılamadığından ilânen tebligat yapılmasına 
karar verilmiştir. Davalının duruşmanın bırakıldığı 46/5/1979 günü saat 9.00 da Mah-
kememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, dava dilekçesi 
ve davetiye yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ 'olunur. 5367 

9 
Ordu 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1978/541 
Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından davalı Gölköy İlçesi Kuşluvan 

Mah. Cemal Kuzu aleyhine açtığı davanın yapılan açık duruşması sırasında, 
Davalı ve yukarıda kimliği yazılı şahsın adresi meçhul olup yapılan zabıta tah-

kikatında da adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğine Resmi Gazete 
ile karar verilmiş bulunduğundan duruşmanın bırakıldığı 1/6/1979 günü saat 11.00 
de duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil etmeniz duruşmaya gelmedi-
ğiniz takdirde admıza dilekçeli daveliyenin tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebligat 
Kanunun gereğince ilânen duyurulur. 5370 

• 
Gebze 2 ncl Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1978/50 
Davacı Orman Genel Müdürlüğüne İzafetle Gebze Orman Bölge Şefliği tarafın-

dan davalılar Kandıra Ünlüce Köyünde Mehmet Ateş ve Mustafa Yılmaz aleyhine açı-
tan men'i müdahale ve kal davasının yapılan açık duruşmasında. 

Davalılar bir çok aramalara rağmen bulunamamış ve adresleri meçhul kalmış, 
7 Şubat 1979 tarihli Resmi Gazete'de kendilerine ilânen tebligat yapıldığı halde du-
ruşmaya gelmediklerinden bu defa duruşmanın bırakıldığı 3/5/1979 günü saat 10.00 
da duruşmaya gelmedikleri takdirde gıyaplarında duruşmaya devam olunacağı gıyap 
karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 5372 



İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

HUkUmlünün adı, soyadı ve adresi Kararın Tarihi ve Numarası 

Türkay Mutuoğlu 
İst - Ortaköy Uçyıldız Sok. No : S 

Yaşar Kaymakçı 
İstanbul - K. mustafapaga Cad. No. : 14 

Hakkı Yıldız 
Taksim - SıraservUer Mücadele Çıkmazı 
No. : 3 

Hanefi Gül 
Taksim - Sıracevlzler Mücadele Çıkmazı 
No. : 10 
Mehmet Şakir özmeriç 
Şişli Gültepe Hamam Sokak No. : 3 
Recep Aydın 
Şişli Hanımefendi Sokak No. : 10/166 
İskender Koçin 
Şehremini Melek Hatun Sok. No.: 8/1 

10/4/1978 977/536 

1/11/1978 

21/11/1978 

21/11/1978 

14/7/1978 

977/651 

977/42 

21/11/1978 977/42 

977/20 

977/310 

21/11/1978 976/84 

978/78 

978/352 

978/393 

978/393 

978/392 

978/238 

978/391 

Cezanın Nev'i ve Kanun Maddeleri 

C. K. nun 493/1, 522, 59, 525 inci maddeleri gere-
ğince 10 ay ağır hapis ve bu kadar emniyet gö-
zetimi. 
C. K. nun 493/1, 522, 59, 55/3493/1, 62, 59, 55/3, 
647/4 üncü maddeler gereğince neticeten altı 
ay 20 gün ağır hapis ve 4 ay 13 gün ağır hapis, 
4 ay 13 gün ağır hapis cezasının 2660 lira ağır 
para cezasına çevrilmesine. 
1918 S. K. nun 27/2, 1177 S. K. nun 88/2, 81/2-3, 
59, 4 sene 6 ay 5 gün ağır hapis ve beş bin lira 
ağır para cezası, 33 üncü maddenin uygulanma-
sına. 
1918 S.K. nun 27/2, 1177 S. K. nun 88/2, 81/2, 
3, 59, 4 sene 2 ay ağır hapis, beşbin lira ağır 
para cezası ve 43 üncü maddenin uygulanmasına. 
C. K. nun 493/1, 522, 525 inci madde ile bir sene 
ağır hapis ve emniyeti umumiye. 
C. K. nun 430/2, 59, 416/3, 80, 59, 71 inci madde-
leri gereğince binnetice 13 ay on gün hapsine. 
1918 S. K. nun 27/2, 1177 S. K. nun 88/2, 1918 
S. K. nun 49, C. K. nun 59, 4 sene 2 ay ağır ha-
pis ve 11666 Ura 60 kuruş ağır para cezası. 

Yukarıda adlan yazüı hükümlülerin tebligatla bulunamadıktan gibi zabıtaca yaptınlan tahkikatta da yeni adresleri tespit edi-
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 2», 30 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete Ue ilânen tebliğine ve 31 inci madde uya-
rınca ilânı muhtevi gazetelerin neşri tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân masrafının kendilerinden alın-
ması, ilân olunur. 

5246 / 3 
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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

977/198 
Kaçakçıhkdan dolayı mahkememizin 15/12/1978 tarih ve 977/198-326 sayılı 

ilâmı İle 1918 SK. 27/2-3 ve 1177 SK. 88/2 ve TCK. 59. madde gereğince 4 sene 2 ay 
ağır hapsine ve 750 lira ağır para cezasına karar verilen Ramazan oğlu, Süheyla'dan 
olma, 958 D. lu Fahri Paşahan hakkında gıyabi karar, sanığın aramalara rağmen 
bulunup tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 sayılı Tebliğat Kanunun maddeleri gere-
ğince ilfinen tebliğat yapılmasına karar verilmiştir. 

işbu hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün zarfında kanuni yolla-
rına müracaat edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilân olunur. 

5244/1 

977/288 
Irza geçmek vesair suçlardan sanık mahkememizin 20/12/1978 tarih ve 977/288-

333 sayılı illâmı ile TCK. nun 491/3, 80, 522, 55/3, 647/4. maddeleri gereğince 1.860 
lira ağır para cezasına, ırza geçmekten beraatlne karar verilen Ahmet oğlu, Fatma-
dan olma, 1960 D. lu Mürteza Göktaş hakkında gıyabi karar, sanığın bütün aramalara 
rağmen bulunup tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 SK. nun hükümleri gereğince ilâ-
nen tebliğat yapılmasına karar verilmiştir. 

tfbu hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün zarfında ¡kanuni yol-
larına müracaat edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilân olunur. 

5244/2 

977/276 
Hırsızlıktan mahkememizin 22/12/1978 tarih ve 977/276-345 sayılı ilâmı ile 

TCK. 492/1, 522, 55/3, 647/4 ve 492/1, 61, 55/3, 647/4. maddeleri gereğince neticeten 
ve lçtlmaen 6.400 lira ağır para cezasına karar verilen Mustafa oğlu, Zebradan olma 
961 D. lu Mehmet Fatih Koç hakkındaki gıyabi karar sanığın aramalara rağmen bu-
lunup tebliğat yapılamaması nedeniyle 7201 sayılı tebligat Kanunu hükümleri gere-
ğince llânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

İşbu hüküm fıkrasının neşir tarihinden İtibaren 15 gün zarfında kanuni yolla-
rına müracaat edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği İlân olunur. 

5244/3 
• 

Çorum Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1977/276 
K. No : 1978/538 
Müdahll Ali özkara'yı silahla tehditten panik Çorum înalözü Köyünde Mustafa 

oğlu Zeynepten olma 1957 doğumlu Ahmet Göknar hakkında mahkememize açılan 
davanın yapılan duruşması sonunda; 

Sanık Ahmet Göknar'ın T.C.K. nun 191/2. maddesi gereğince altı ay müddetle 
hapsine dair verilen hüküm aramalara rağmen sanık Ahmet Göknar İle Mühadll Ali 
özkaraya tebliğ edilememiştir. 

Aynı davada diğer sanık Hüseyin GÖknar'a İse Mühadll Ali özkara'yı ölümle 
tehdit etmekten T.C.K nun 191/1. maddesi gereğince yedi gün hapis cezası verilmiş-
tir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. maddeleri gereğince tebligatın llânen ya-
pılmasına, ilânın Resmt Gazete İle yayınlanmasına, tebligat Kanununun 31. maddesi 
gereğince İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra sanık Ahmet Göknar ile 
Müdahll Ali özkara'ya tebligatın yapılmış sayılmasına, tebliğ tarihinden İtibaren 7 
gün İçinde temyiz etmedikleri takdirde hükmün kesinleşerek infaza verileceği llânen 
tebliğ olunur. 0243 
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Banak Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1976/171 
K. No : 1978/130 
Davacı : K. H. 
Sanık : Ramazan Çalışkan, Ali oğlu, 1949 doğumlu, Havadan olma, Akşehir 

İlçesi, Ortaca Köyii nüfusuna kayıtlı olup, halen aynı köyde oturur. 
Suç : Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi yaralamâya sebebiyet vermek. 
Suç tarihi^ 23/7/1976 
Karar tarihi . 8/11/1978 
Dikkatsizlik tedbirsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık 

Ramazan Çalışkan hakkında mahkememizde açılan kamu davasında yapılan açık 
yargılama sonunda sanığın hareketine uyan, TCK. nun 4S9/2, 501 sayılı Kanun hük-
mü, TCK. nun 72, 40, 647 sayılı Kanunun 4, 5. maddeleri ile sanığın neti çeten 1.320 lira 
ağır para cezasıyla tecziyesine, 647 sayılı Kanunun 6. maddesinin tatbikine yer ol-
madığına, 6085 sayılı Kanunun 232 sayılı Kanunla değişik 60/E maddesi gereğince 
ehliyetnamesinin 15 gün müddetle muvakkaten elinden alınmasına, 257,50 lira yargı-
lama masrafının .sanıktan tahsiline, dair verilen karar sanık adına çıkarılan tebligat 
adresinden bulunamaması sebebiyle ve sarih adresi tesbit edilemediğinden hüküm fık-
rasının 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30. 31. maddeleri gereğince ilânen tebliği» ve 
tebliğin neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacaŞı ilân 
olunur. 5241/4f 

E. No : 1977/65 ' 
K. No : 1977/79 
Davacı : K. H. 
Sanık : Ali Basır, Osman ve Ayşe'den olma, 1336 doğumlu, Beyşehir Üstünler 

Köyü nüfusuna kayıtlı aynı yerde oturur. 
Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet. 
Suç tarihi : 11/4/1977 
Karar tarihi : 28/6/1977 
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Ali Basır hakkında mahkeme-

mizde açılan kamu davasında yapılan açık yargılama sonunda sanığın hareketine 
uyan 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 13, TCK. nun 59/1, 40, 36. mad-
deleri gereğince 10 ay hapis ve 416,60 lira ağır para cezasıyla tecziyesine, 15 lira 
yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair verilen karar sanık adına çıkarılan tebli-
gat adresinden bulunamaması sebebiyle ve sarih adresi tesbit edilemediğinden hüküm 
fıkrasının 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve 
tebliğin neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân olunur. 5241/5 

• 
Perşembe Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçundan 
sanık istanbul - Çatalca Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi 199 hanede nüfusa ka-
yıtlı Ümmihandan ve Osman Zeki'den olma 1952 D. lu Töresin Miildür hakkında ya-
pılan duruşma sonunda mahkememizden verilen 11/7/1978 günlü 1977/121 Esas, 1978/ 
96 karar sayılı hükümle sanığın eylemine uyan T.C.K. nun 459/2-son 647 S.K. 4, mad-
desi gereğince neticeden 565 lira ağır para cezası ile ve 6085 S.K. nun 60/E maddesi 
gereğince 10 gün süre ile ehliyetinin geri alınmasına ve yatırdığı teminat parasının 
kendisine iadesine toplam 614 lira yargılama giderinin sanıktan tahsiline mütedair 
verilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden ilân tebliğinin yerine kaim olmak üzere 
keyfiyet adı geçene ilânen tebliğ olunur. 5240 
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İstanbul 8. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

MÜTEFERRİK KARAR 
E. No : 978/406 
979/34 
1567 sayılı Kanuna muhalefetten sanık ve halen Suşehri Akçataş Köyü Hane: 

23 de nüfusa kayıtlı olup Kadıköy Bakkalköyü Mandıra Çiftliğinde Kayışderede mu-
kim Rıza ve Fatma'dan olma 1951 D. lu Saffet Aytekin hakkında yapılan duruşma so-
nunda; anılan Kanonun 3/A. TCK. 59. 647 sayılı Kanunun 4-5. maddeleri gereğince 
neti çeten 4.333.30 TL. ağır para cezasıyla birlikte 5 ay 25 gün ticari ve mesleki faa-
liyetten menine, 1.000 lira vek&let ücretinin sanıktan alınarak Müdahil idareye veril-
mesine ve 1.000 kuruş mahkeme masrafının sanıktan tahsiline karar verilmiş ve 
işbu karar sanığın gıyabında verilmiş olmakla gerekil ve kanuni bütün aramalara 
rağmen bulunamamış olmakla İşbu hüküm hülasasının Resmi Gazete'de neşri İle neşri 
havi gazetenin gönderilmesine ve ayrıca bir hafta süre ile mahkeme divanhanesine 
talikine 2/4/1979 tarihinde karar verildi. 5245/4 

MÜTEFERRİK KARAR 
E. No : 978/287 
979/36 
1567 sayılı Kanuna muhalefetten sanık ve Çeşme Ilıca Ebem Bucağı Hane : 29 

da nüfusa kayıtlı olup Çeşme izmir Caddesi No: 34 de mukim Almanyada İşçi Yusuf 
ve Naci yeden olma 1951 D. lu Feruşan Hibbeler hakkında yapılan duruşma Sonunda 
anılan Kanunun 3/A, TCK. 59. 647 S.K. 4-5. 6 .maddeleri gereğince neticeten 4.333 
Ura 30 kuruş ağır para cezaslyle birlikte 5 ay 25 gün ticari ve mesleki faaliyetten 
menine. İşbu cezaların ertelenmesine karar verilmiş işbu karar sanığın gıyabında ve-
rilmiş ve gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı adreslerinden bütün Kanuni aramalara 
rağmen bulunamadığı sebebiyle tebliği yerine kaim olmak üzere işbu karar hülasası-
nın Resmi Gazete'de neşri İle neşri havi gazetenin gönderilmesine ve ayrıca bir haf-
ta süre ite mahkeme divanhanesine talikine 2/4/1979 tarihinde karar verildi. 

5245/5 

İstanbul 1. Ağır Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1975/76 
K, No : 1978/407 
Sahte bono tanzimi suçundan sanık olup Fatih İstanbul H. 3 cilt 1, sahife 75 

nüfusunda kayıtlı Hasan ve Zinet kızı 1945 doğumlu İpek Yazıcıoğlu hakkında mah-
kememizden verilen bir sene 8 ay müddetle ağır hapis cezasına dair 20/12/1978 tarihli 
karar sanığa tebliğ edilememiş ve aratıldığı halde bulunamamış olduğundan Tebli-
gat Kanunun 7201 sayılı 28. madde gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete İle ilâ-
nen tebliğine karar verilmiş olmakla işbu İlân varakasının neşir tarihinden itibaren 
15 gün sonra sanık İpek Yasıcıoğlu'na tebUğ yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olu-
nur. 5246 / 2 

• 
islahiye Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

1978/450 
506 sayıh Kanuna muhalefet suçundan sanık Gölbaşı İlçesinin Asvalt Mahalle-

sinde oturan Hasan oğlu 1340 doğumlu, Hüseyin Yıldım'ın bunca aramalara rağmen 
adresinin saptanmadığı görülmekle, bu karar duruşmanın atılı bulunduğu 21/5/1979 
tarihli celseye gelmediği takdirde C.M.U.K. nun 225. maddesi gereğince duruşmanın 
gıyabında yapılacağı ve hüküm verileceğinin duruşmanın İse yukarıdaki tarihde icra 
kılınacağı ilân olunur. 5330 
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İstanbul 8. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

MÜTEFERRİK KARAR 
E. No : 977/186 
979/37 
1567 sayılı Kanuna muhalefetten sanık ve Düzce Esençam Köyü hane: 44 de 

nüfusa kayıtlı olup aynı köyde oturur Almanyada işçi olarak çalışır Ziya ve Behiye-
den olma 1942 D. lu Fuat Cankurt hakkında yapılan duruşma sonunda, anılan Kanu-
nim 3/A. TCK. 59. 647. SK. 4-5. maddeleri gereğince netlceten 4.333 lira 30 kuruş ağır 
para cezasiyle birlikte 5 ay 25 gün ticari ve mesleki faaliyetten menine, 3.150 kurüş 
mahkeme masrafının sanıktan alınmasına, 1.000 lira vekalet ücretinin sanıktan alı-
narak Müdahil idareye verilmesine karar verilmiş isede işbu karar sanığın gıyabında 
verilmt'j Ve gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı adreslerinden bütün kanuni aramalara 
rağmen bulunamaması sebebiyle işbu hüküm hülasasının tebliğ yerine kaim olmak 
üzere Resmî Gazete'de neşri İle neşri havi gazetenin gönderilmesine ayrica bir hafta 
süre İle mahkeme divanhanesine talikine 2/4/1979 tarihinde karar verildi. 

5245/1 

MÜTEFERRİK KARAR 
E. No : 976/314 
979/35 
1567 sayılı Kanuna muhalefetten sanık ve Akyazı Halı Ağaç Köyü Hane: 89 da 

nüfusa kayıtlı olup, aynı köyde oturur Almanya'da işçi olarak çalışır Kasım ve Fat-
madan olma 1947 D. lu Hasan Kulaksız hakkında yapılan duruşma sonunda anılan 
Kanunun 3/A. TCK. 59. 647 sayılı Kanunun 4-5. maddeleri gereğince neticeten 4.333,30 
TL. ağır para cezasiyle birlikte 5 ay 25 gün ticari ve mesleki faaliyetten menine, 
2.100 kuruş mahkeme masrafının sanıktan alınmasına 1.000 lira vekalet ücretinin sa-
nıktan alınarak Müdahil idareye verilmesine karar verilmiş isede işbu karar sanığın 
gıyabında verilmiş ve tebliği hususunda gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı adreslerin-
den bütün kanuni aramalara rağmen bulunamaması üzerine tebliğ yerine kaim olmak 
üzere işbu karar hülasasının Resmî Gazetede neşri ile havi gazetenin gönderilmesine 
ve ayrıca bir hafta süre İle mahkeme divahanesine talikine 2/4/1979 tarihinde karar 
verildi. 5245/2 

MÜTEFERRİK KARAR 
E. No : 976/305 
979/38 
1567 sayılı Kanuna muhalefetten sanık ve Hendek Soğuksu Köyü Hane: 41 de 

nüfusa kayıtlı olup Karğali Hambaba Köyünde mukim yurtdışında işçi olarak çalışır 
Mehmet Hami ve İpekten olma 1954 D. lu irfan Sebe hakkında yapılan duruşma so-
nunda anılan Kanunun 3/A. TCK. 59. 647 S.K. 4-5. maddeleri gereğince neticeten 4.333 
lira 30 kuruş ağır para cezasiyle birlikte 5 ay 25 gün ticari ve mesleki faaliyetten 
menine, 4.850 kuruş mahkeme masrafının sanıktan tahsiline, 1.000 lira vekalet ücre-
tinin sanıktan alınarak Müdahil idareye verilmesine karar verilmiş isede işbu karar 
sanığın gıyabında verilmiş olup gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı adreslerinden bü-
tün kanuni aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle işbu karar hülasasının tebliğ 
yerine kaim olmak üzere Resmî Gazetede neşri ile neşri havi gazetenin gönderilme-
sine ve ayrıca bir hafta süre ile mahkeme divanhanesine talikine 2/4/1979 tarihinde 
karar verildi. 5245/3 
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Kahramanmaraş 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/1187 
Hazine tarafından davalı Ahmet Ceyhan aleyhine açılan kadastro tesbitine 

itiraz davasının duruşmasında verilen ara kararı gereğince davalı Ahmet Ceyhan'ın 
yargılamanın bırakıldığı 14/6/1979 günü saat 8.30 da Mahkememizde hazır bulunma-
sı dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere llânen duyurulur. 5438 

1976/1141 
Hazine tarafından davalı Durdu Mehmet Güven aleyhine açılan Kadastro tes-

bitine itiraz davasının duruşmasında verilen ara kararı gereğince davalı Durdu Meh-
met Güven'in yargılamanın bırakıldığı 14/6/1979 günü saat 10.00 da Mahkememiz-
de hazır bulunması dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 

5439 

1976/1002 
Hazine tarafından davalılar Halil Yenisolak ve ökkeş Arslan aleyhine açılan 

kadastro tesbitine itiraz davasımn duruşmasında verilen ara kâran gereğince dava-
11ar Halil Yenisolak ve ökkeş Arslan'ın yargılamanın bırakıldığı 19/6/1979 günü saat 
9.00 da Mahkememizde hazır bulunmalan dilekçeli davetiye yerine kaiin olmak üze-
re ilânen duyurulur. 5440 

1976/1180 
Hazine tarafından davalı Ali Bulut aleyhine açılan kadastro tesbitine İtiraz 

davasının duruşmasında verilen ara kararı gereğince davalı Ali Bulut'un yargılama-
nın bırakıldığı 14/6/1979 günü saat 8.30 da Mahkememizde hazır bulunması dilekçeli 
davetiye yerine kaim olmak üzere llânen duyurulur. 5441 

1976/1083 
Hazine tarafından davalı Hasan Akdere aleyhine açılan kadastro tesbitine iti-

raz davasının duruşmasında verilen ara karan gereğince davalı Hasan Akdere'nln 
yargılamanın bırakıldığı 14/6/1979 günü saat 10.00 da Mahkememizde hazır bulunma-
sı dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere llânen duyurulur. 5442 

1976/1057 
Hazine tarafından davalı Mehmet Nahırcı aleyhine açılan kadastro tesbitine 

itiraz davasının duruşmasında verilen ara karan gereğince davalı Mehmet Nahır-
cı'mn yargılamanın bırakıldığı 19/6/1979 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bu-
lunması dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 5443 

1976/1039 
Hazine tarafından davalı Mevlüt Ayvalı aleyhine açılan kadastro tesbitine iti-

raz davasının duruşmasında verilen ara karan gereğince davalı Mevlüt Ayvalı'mn 
yargılamanın bırakıldığı 19/6/1979 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması 
dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 5444 

1976/1133 
Hazine tarafından davalı Hüseyin Gül aleyhine açılan kadastro tesbitine iti-

raz davas'nın duruşmasında verilen ara karan gereğince davalı Hüseyin Gül'ün yar-
gılamanın bırakıldığı 14/6/1979 günü saat 10.00 da Mahkememizde hazır bulunması 
dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 5445 
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İskenderun Tapulama Hâkimliğinden; 

977/451 
Davacılar Osman ve İbrahim Dağcıoğlu vekili Avukat Mahmut Erkan tarafından 

davalılar Davit ve arkadaşları aleyhine açılan tapulama tesbitine itiraz davasının du-
ruşmasında : 

Davalılar Davit, Hint, Corcet Mari, Yarlf ve llyan kızı Kerime Kaba'nm İs-
kenderun Cebike köyündeki adreslerinde bulunmadıklarından tebligat bila tebliğ iade 
edilmiş ve zabıtaca yapılan tahkikatta adresleri tesbit edilmemiş olduğundan dava-
lılara ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla duruşma günü olan 
22/5/1979 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmaları, 766 sayılı Tapulama Ka-
nunun 60 ncı maddesi gereğince ilk duruşma oturumuna gelmez veya itiraz sebep 
ve delillerini bildirmezlerse itiraz etmemiş sayılacakları tebligat yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 5220 

Ankara 8. îş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

Dosya No: 1977/792 
Duruşma: 8/5/1979 saat 9.30 
Davacı Osman Hasgül tarafından davalılar Gürhan Esentürk vs. aleyhlerine 

mahkememize açılan alacak davasında davalı Müzeyyen Kükrer Dikmen Zekibey 
Durağı Zarif Apartmanı Zarif Sok. No. 3/6 Ankara'da mukim ve bu adrese davetiye 
tebliğ edilen Müzeyyen Küker duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap kararı ç ' -
karılmış olup gıyap, kararı tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunun 35. maddesi 
uyarınca yeniden yukarıda duruşma günü ve saati belirlenen gün için gıyap kararı 
çıkarılmakla, davalının belirlenen günde duruşmaya gelip beyanda bulunmasına ve 
delillerini bildirmesine, duruşmaya gelmediğinde ve mazeret beyan etmediği taktirde 
duruşmanın H. U. M. K. nun 405. maddesi uyarınca gıyabında yürütülüp bitirileceği 
ilânen tebliğ olunur. 5221 

Seydişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1979/796 
Davacı Seydişehir Dabakhane Mahalles'nden Osman oğlu Alaaddin Dağlı ve-

kili Av. Yılmaz Yalçın Levendoğlu tarafından davalılar Hatice Dağlı, Fahrettin Kılavuz, 
Salihe Helvacı. Münire Gencel aleyhlerine açılan kadastro tesbitinin kısmen iptali ve 
tescil davasının yapılan muhakemesinde : 

Davalı Seydişehir Keçikapı mahallesi korkmaz sokak No : 2! de mukim Fahrett'n 
Klavuz'un adresi meçhul olduğundan gıyap kararının ilânen yapılmasına karar verilm'ş 
olup davalının 19/6/1979 günü saat 9.00 da mahkemede bulunması veya kendisini bir ve-
kille temsil ettirmesi gelmediği takd;rde duruşmanın gıyabında ceryan edeceği gıyap ka-
rarı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5213 

Kars 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1977/328 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından davalı Durmuş Yıldız aleyhi-

ne açılan tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasından ¡'verilen ara kararı ge-
reğince davalı adresinde bulunmadığından Resmi Gazete ile ilâm yapılmasına karar 

• verilmiş olmakla : 
Tayin edilen duruşma günü olan 14/5/1979 günü saat 9.20 de duruşmada bizzat 

hazır bulunmanız veya bir vekil ile kendinizi temsil ettirmeniz ettirmediğiniz ve gel-
mediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda yürütülüp sonuçlandırılacağı hususu meş-
ruhattı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5214 
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Ankara 10. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/1089 
A. Mahir Tekşen ve t. Hakkı Tekşen tarafından Şevket Pektaş ve tsmait Hak-

kı aleyhine açılmış bulunan izaleyi şüyuu davasında verilen karar gereğince, 
İddia, defi tapu kaydı ve İmar çapın celbiyle mahallinde yapılan keşif ve 

dosya münderecatına göre, dava konusu 444.000 lira tahmini bedeli İşmetpaşa Mahal-
lesi mezarlık mevkii, uzunyol sokağı tapunun pafta 48, ada (5195 olup 9 parsel numa-
rasında kayıtlı 222 metrekarelik yerin tarafların adedi ve hisseleri miktarına göre 
aralarında aynen veya ivaz ilâvesiyle taksimi mümkün olmadığından bu yerin satıla-
rak ortaklığın giderilmesine satış bedelinin tapuda yazılı hisselere göre taraflara da-
ğıtılmasına, satışa gayrimenkul satış memurunun görevlendirilmesine, 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 5501 

1978/1065 
Davacı M. Nuran tltuş tarafından davalı Mithatpaşa Cad. No : 63/2 Yenişehir 

Ankara adresinde İkamet ettiği 'bildirilmiş, yapılan araştırmaya göre adresi tespit 
edilemeyen Atilla Olgun'a ilânen meşruatlı tebligat icrasına karar verilmiştir. 

Daavlı hakkında dava mahkememizin 978/1065 esas sayılı dosyası üzerinden 
görülmekte olup, duruşması 25/6/1979 Salı günü saat : 9.00'a bırakılmıştır. 

Mezkûr gün ve saatte duruşmaya delillerinizle birlikte gelmeniz gelmediğiniz 
takdirde H.U.M.K. nun 509 - 510 uncu maddeleri gereğince davaya gıyabınızda devahı 
olunacaktır. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 5502 

Bursa 2. SuUı Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/2244 
Davacı Meryem Çelebiler vekili Avukat Korkut inal, davalılar Fatmagül Çelik 

ile arkadaşları aleyhine 'açtığı izalel şüyuu davasının yapılan duruşması sırasında : 
Davalılar Remziyte Tebisliler'e Bursa Fidan Han Bitişiği Yeni Hal içi No : 19 

daki ve diğer davalı Suphi Eren'e de Kahraman Köyü adresine davetiye çıkarılmış 
olup adı geçen davalıların adresinde bulunmadıkları ve nerede oldukları da bilinme-
diğinden tebligat yapılamamıştır. 

Davalılar Remziye Tebislller ile Suphi Eren'e ilânen davetiye tebliğ edilmiş olup 
davalılar mahkemeye gelmedikleri gibi bir vekille de kendilerini temsil ettirmemiş ol-
duklarından gıyap kararının ilânen tebliğ edilmesine karar verilmiştir. 

Adı geçen davalıların duruşma günü olan 15/5/1979 günü saat 9.30 da Mahke-
memizde hazır bulunmaları, gelmedikleri taktirde duruşmanın gıyaplarında yapılacağı 
H.U.M.K. nun olbabtaki hükümleri gereğince gıyap davetiyesi tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilân olunur. 5503 

Ankara 4. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

19,78/642 
Davacı Emek Turistik Tesisleri Ltd. Şti. vekili Av. Fikret Kandemir'in Me'vmet 

Turgut ve <Haşim Kalyoncu aleyhine açtığı tahliye davasında : 
Anafartalar Çarşısı, Alt Kat Tuvalet Kiracısı - Ankara adresinde mukim Meh-

met Turgut'a İlânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 
Davalının 31/5/1979 günü saat 10.00 dan evvel mahkememize gelmesi veya ken-

disini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde usulün 509 - 510. maddeleri gereğince gı-
yap kararı çıkarılmaksızm duruşmanın gıyabında yapılacağı, ibraz 'etmek istediği bel-
geleri duruşma gününden evvel ibraz etmesi gerektiği dava dilekçesi ve davetiye ye-
rine kaim ,olmak üzere tebliğ olunur. 5500 



*?4 Nisan 1979 — Sayı : 16618 RESMÎ GAZETE Sayfa: 39 

Tunceli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1977/107 
Davacı Hazine vekili Avukat Nuran Kiper tarafından davalılar Kâmil Ertuğrul 

ve arkadaşları aleyhine ikame eylediği mülkiyetin tesbiti davasının mahkememizde 
yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince: 

Davalılar Kâmil Ertuğrul, Fatma Gökhan'ın tebluigata yarar sarih adresleri 
belli olmac-ığından gıyap kararının davalılara ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla : 
Duruşma günü olan 14/6/1979 Pazartesi günü saat 9.00 da davalılar Kâmil Ertuğrul 
ile Fatma Gökhan'ın Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları veya 
kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde davanın gıyaplarında devam 
edeceği gıyap kararı yerine kaim oımak üzere ilânen tebliğ olunur. 5207 

Bayburt Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1977/549 
Davacı Bayburt Maliyeye izafeten Mal Müdürü tarafından davalılar Bayburt 

Demirözü köyüne izafeten muhtar- ve Şamil Kurtulmuş mirasçıları Gülendam Şehrinaz, 
Bayramali, Kurbanali, Müşkinaz, Nadime ve Sabire Kurtulmuş aleyhine açmış olduğu 
Men'i Müdahale davasının mahkememizce yapılan duruşması sırasında: • 

Davalılardan Şehrinaz Kurtulmuş, Müşk,-naz Kurtulmuş, ve Nadime Kurtul-
muş'un bütün aramalara rağmen adresleri tegbit edilip adlarına davetiye tebliğ edi-
lemediğinden Resmi Gazete ile adlarına davetiye yerine kaim olmak üzere İlân yar 
pılmış olup bu kez 3/4/1979 günlü ara kararı gereğince gıyap yerine kaim olmak lizere 
ilân yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 22/5/1979 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulun-
maları veya bir vekil marifeti ile temsil ettirmeleri gıyap yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 5208 

1978/328 
Davacılar Bayburt Aslandede köyünden Ömer Aktaş, İsmail Aktaş, Bekir Yıl-

maz vekili avukat Fethi Aydın tarafından davalılar aynı köyden Durmuş Aktaş hazine, 
Aslandede köyüne ifazeten muhtarı ve 36 arkadaşı alsyhine açmış olduğu Tapu İp-
tali Tescil davasımn Mahkememizce yapılan duruşması sırasında: 

Davalılardan Güllü Aktaş, İsmail Pala, Şükriye Pala'nın bütün aramalara rağ-
men adresleri tesbit edilip adlarına davetiye tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete ile 
adlarına ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 8/5/1979 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunma-
ları veya bir vekil marifeti ile kendilerini temsil ettirmeleri davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5210 

Niksar Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1978/142 Esas 
Davacı Rabia Ergürbüz vekili Av. Hamdi Yılmaz tarafından davalı Niksar 

Yolkonak köyünden Ahmet oğlu Şükrü Şahin aleyhine Niksar Yolkonak köyü hu-
dutları dahilinde tapunun Aralık 1977 tarih ve 76 numarasında kayıtlı gayrimenku-
lun yapılan sat'ş aktinin feshi ve iptali için açılan davanın yapılan duruşmasında 
davalının adresi meçhul olup ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan 
davalı Şükrü Şahin'in duruşmanın atılı bulunduğu 30/5/1979 Çarşamba günü saat 
10.50 de Niksar Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması 
veya kendis'ni bir veküle temsil ettirmesi gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 52JJ 
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Kahramanmaraş 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/1079 
Hazine tarafından davalı Ali Aşsabur aleyhine açılan kadastro tesbitine iti-

raz davasının duruşmasında verilen ara karan gereğince davalı Ali Aysabur'un yargıla-
manın bırakıldığı 19/6/1979 giinü saat 9.30 da Mahkememizde hazır bulunması dilek-
çen davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 5446 

1976/1278 
Hazine tarafından davalı Bekir Gözübüyük aleyhine açılan kadastro tesbitine 

itiraz davasın n duruşmasında verilen ara kararı gereğince davalı Bekir Gözübüyük'ün 
yarg lamanın bırakıldığı 30/5/1979 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması 
dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 5447 

1976/1295 
Hazine tarafından davalı Mehmet ince aleyhine açılan kadastro tesbitine iti-

raz davasının duruşmasında verilen ara karan gereğince davalı Mehmet lnce'nin yar-
gılamanın bırakıldığı 30/5/1979 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması 
dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 5448 

1976/1184 
Hazine tarafından davalı Osman Poyraz aleyhine açılan kadastro tesbitine İti-

raz davasımn duruşmasında verilen ara kararı gereğince davalı Osman Poyraz'm 
yargılamanın bırakıldığı 14/6/1979 günü saat 8.30 da Mahkememizde hazır bulunması 
dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 5449 

1976/1225 
Hazine tarafından davalı Mehmet Okumuş aleyhine açılan kadastro tesbitine 

İtiraz davasının duruşmasında verilen ara kararı gereğince davalı Mehmet Okumuş'un 
yargılamanın bırakıldığı 14/6/1979 günü saat 850 de Mahkememizde hazır bulunması 
dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 5450 

1976/993 
Hazine tarafından davalı Hacı Ak aleyhine açılan kadastro tesbitine itiraz da-

vasının duruşmasında verilen ara karar- gereğince davalı Hacı Ak'ın yargılamanın 
bırakıldığı 11/6/1979 günü saat 10.20 de Mahkememizde hazır bulunması dilekçeli 
davetiye yerine kaim olmak üzere duyurulur. 5451 

1976/1193 
Hazine tarafından davalı Mehmet Asıl aleyhine açılan kadastro tesbitine iti-

raz davasının duruşmasında verilen ara kararı gereğince davalı Mehmet Asıl'ın yar-
gılamanın bırakıldığı 14/6/1979 günü saat 8.30 da Mahkememizde hazır bulunması 
dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 5452 

1976'1196 
Hazine tarafından davah Emine Bıyık aleyhine açılan kadastro tesbitine iti-

raz davasımn duruşmasında verilen ara karan gereğince davalı Emine Bıyık'ın yar-
gılamanın bırakıldığı 14/6/1979 günü saat 8.30 da Mahkememizde hazır bulunması 
dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere İlânen duyurulur. 5453 
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Zonguldak 4. İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1977/905 
Davalı : Esat Yavuzsoy, Hüseyin oğlu 1332 doğumlu Bahçelievler Mah. Kozlu 

Yolu Sok. 7/C Zonguldak 
Davacı E.K.t. Müessesesi Müdürlüğünün davalı Esat Yavuzsoy aleyhine Mah-

kememizde açılan tazminat davasının duruşması sırasında : 
Yukarıda adı geçen davalıya duruşma günü Resmî Gazete'de yayımlanmış ¡ve 

tebliğ olunduğu halde duruşmaya gelmediğinden ve kendisini bir vekil temsil ettirme-
diği anlaşıldığından davalı Esat Yavuzsoy adına gıyap, kararının Resmî Gaze+e ile 
llânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalının duruşmanın bırakıldığı 30/4/1979 günü naat 8.30 da 
bizzat mahkememizde hazır bulunması aksihalde duruşmaların gıyabında devam olu-
nacağı ve bitirileceği ilânen tebliği gıyap kararıdır. 

* 5494 

1977/8J1 
Davalı • Hakkı Kara, Mehmet oğlu '1940 doğumlu Ordu İli Merkez Gerce Kö-

yünde mukim. 
Davacı E.K.t. Müessesesi Müdürlüğünün davalı Hakkı Kara aleyhine mahkeme-

mizde açılan tazminat davasının duruşması sırasında : 
Yukarıda adı geçen davalıya duruşma günü 'Resmî Gazete'de yayımlanmış ve 

tebliği olunduğu halde duruşmaya gelmediğinden ve kendisini bir vekil temsil ettirme-
diği anlaşıldığından davalı Hakkı Kara adına gıyap kararının Resmî Gazete ile flânen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalının duruşmanın bırakıldığı 30/4/1979 günü saat 8.30 da 
bizzat mahkememizde hazır bulunması aksi halde duruşmaların gıyabında devam olu-
nacağı ve bitirileceği ilânen tebliği gıyap kararıdır. 

5495 

Tirebolu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/94 
Tirebolu Kuskunlu Köyünden davacı Zeynep Ayvaz tarafından açılan; iştirak 

halindeki mülkiyetin veraset durumuna göre 'müşterek mülkiyete çevrilmesi davasın-
da; davalı Paşa Ayvaz'ın adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi tebliğ edileme-
miş olup, ilânen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Paşa Ayvazın 2/5/1979 günü saat 9.00 da duruşmaya gelmediği ma-
zerette bulunmadığı veya bir vekilde tutmadığı takdirde HUMK.nun 509 - 510. mad-
deleri gereğince duruşmanın gıyap tararı çıkarılmadan gıyabında yürütüleceği ve ka-
rar verileceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5496 

Malatya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/48 
Davacılar Elif Güneş ve Zuhal Mazici vekilleri Av. Oğuz Tekin Av. Gülfem Te-

kin'in davalılar Gülşen Barut, Nimet Barut, Barutçuzade Miyase, Muhittin Yılmaz ve 
44 arkadaşı hakkında açmış olduğu izalei şüyuu davasının yapılan yargılamasında : 

Davalılardan Gülşen JBarut, Nimet Barut, Barutçuzade Miyase ve Muhittin Yıl-
maz'ın adresleri meçhul olduğundan duruşma günü olan 6/6/1979 günü saat 9.00 da 
mahkemeye gelmediğiniz takdirde usulün 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince hakkı-
nızda gıyap çıkmıyacağı ve davanın gıyabınızda yürütüleceği dava dilekçesi yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5497 
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Eskişehir Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No : 976/276 
K. No : 979/64 
Ahmet Rıfat Boyner, Fevziye Boyner tarafından Liitfi Kelleci, Mualla Kelleci, 

Aliye Kelleci aleyhlerine açılan tapuda İsim tashihi davasının yapılan duruşması so-
nunda; 

Eskişehir, Eskibağlar Mahallesi, 254 pafta, 2172 ada, 127 parseldeki hissedarlar-
dan Ahmet Şükrü Üçler'in öz adının Ahmet Sabri Üçler olarak tashihine peşin al'nan 
harem ilâm harcı olarak mahsubuna, davacının yaptığı masrafların (376,50) TL. nın 
hazine hariç ve tapu sicil muhafızlığı hariç diğer davalılardan miisaveten tahsiline, 
1400, TL. ücreti vekaletin hazine ve tapu sicil muhafızlığı hariç diğer davalılardan 
miisaveten tahsiline ve davacıya verilmesine temyizi kabil olmak üzere verilen karar 
taraf vekillerinin yüzüne karşı açıkça okunup anlatılmakla davalılar Lütfi Kelleci, 
Mualla Kelleci ve Aliye Kelleciye karar yerine geçerli olmak üzere ilânına karar veril-
mekle 15 gün tebliğ, 15 gün temyiz olmak üzere davalıların bir ay içinde kanuni yol-
lara başvurmadıklarında kararın kesinleşeceği Lütfi Kelleci, Mualla Kelleci, Aliye 
Kelleci'ye karar yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5194 

E. N o : 978/66 
K. No : 979/71 
Vahide Yılmaz tarafından Mevlüt Yılmaz aleyhine jaçılan boşanma davasının 

yapılan durulması sonunda; 
Denizli ili, Acpayam kazası hane 33/36, cilt 052/01, sahife 96 da kayıtlı Mehmet 

ve Müzeyyenden olma 1954 doğumlu Vahide Yılmaz ile aynı hanede kayıtlı Halil İb-
rahim ve Ayşe'den olma 1952 doğumlu Mevlüt Yılmaz',n M. K. nun 132. maddesince bo-
şanmalarına davalı hakkında M. K. nun 142. maddesince bir sene evlenmekten mem-
nuiyetine küçük çoeuk Halil ibrahim velayetinin anneye ¡verilmesine, davalının her 
ayın birinci günü dini bayramların ikinci ve ücttncü günler; baba yanında kalmak su-
reti İle münasebetinin tesisine, peşin alınan harcın ilâm harcı olarak mehsubuna 
davacımn yaptığı 1438 lira mahkeme masrafının davalıdan alınarak davacıya veril-
mesine, temyizi kabil olmak üzere davacının yüzüne davalının gıyabında karar ve-
rilmiş olmakla davalı Mevlüt Yılmaz'a 15 gün tebliğ 15 gün temyiz olmak 30 gün 
içinde kanun yoluna başvurmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği karar yerine geçerli 
olmak üzere Mevlüt Yılmaz'a ilânen tebliğ olunur. 5195 

Lüleburgaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Dosya No : 977 381 
Karar No: 977'165 
Davacılar Sabbiye - Kazım - Mehruz ve Kadri Çetintaş vekilleri Av. Mesut 

Darcan tarafından Behiye ve Mübeyca Tuğcalı aleyhlerine açılan Meni Müda'ıale -
Muarazını Men'i - Hedim ve tazminat davası 9/9/1976 tarihinde reddedilmiş ve Ka-
rar Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 19.'2 1979 tarih 1979/1821 sayılı kararı Ue tastik 
edilmiş olmakla: 

Dava sırasında ölen davacılardan Kazım ve Kadri C'etintaş'ın mirasçılar Fatma 
Emine, Sebahat, Melahat, Seyyide, Nebahat, Gülseren Nadire ve Mustafa Çetintaş'm 
adresleri tesbit edilemediğinden ilânen tebliği gerektiğinden bu şahıslara yargıtay 
kararının tebliği yerhle kaim olmak Üzere ilânen tebliğ olunur. 

5196 
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Balıkesir Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1977/2143 
Davacı Balıkesir Belediyesi adına vekilleri Av. Mustafa Çorapçıoğlu - Av. 

Yılmaz Simav tarafından açılan veraset davasında: 
Tercih hakkı sahibi Mehmet eşi Hacer Duman adına çıkarılan davetiye bilâ 

tebliğ iade edilmiş olup, adı geçenin tebligata salih adreside tesbit edilemediğindea 
ölü eşi Mehmet'den intikal eden mirasın mülkiyet veya intifa haklarından hangisini 
tercih edeceği hususunun usulün 509 ve 510. maddeleri gereğince kendisine ilânen 
tebliğine karar verilmiş ve duruşma 15/5/1979 Sah günü saat 9.00 a bırakılmıştır. 

Duruşma için tayin edilen günde tercih hakkı sahibinin gelmediği ve bir ve-
kilde göndermediği takdirde ölü eşinden intikal eden mirasın mülkiyetini tercih 
etmiş sayılacağı, meşruhatlı tercih davetiyesi makamına kaim olmak üzere ilân 
olunur. 5424 

— • 
Siirt Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/45 
Davacı Şükrü Demir vekili Avukat Cevdet Aydın tarafından davalılar Siirt Be-

lediyesi ve Nasri Buni Molla Mustafa adlarına açılmış izaleyi şüyu davasının yapılan 
duruşmasında. 

Davalılardan Nasri Buni Molla Mustafa adına tebligat çıkarılmış olup adresinde 
bulunmadığından bu kerre hakkındaki tebligatın ilânen yapılmasına ve duruşmanın 
9/5/1979 Çarşamba günü saat 9.00 a bırakılmasına karar verilmşitir. 

Keyfiyetin davalı Nasri Buni Molla Mustafa'ya tebligat yerine kaim olmak üze-
re mahkemeye gelmediği takdirde davanın gıyabında yürütüleceği ilânen tebliğ olunur. 

5363 

Elazığ Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/900 
Ahmet Erkal tarafından Zülfükâr Elet, Firdevs Elet ve müşterekleri aleyhine 

İkame edilen izaleyi şüyuu davasının yapılan yargılaması sırasında Zülfükâr Elet ile 
Firdevs Eletin adresleri tespit edilemediğinden adlarına dava dilekçesi tebliğ edileme-
miştir. 

Davalılar Zülfükâr Elet ile Firdevs Elet'in 14/5/1979 günü saat 10.25 de Mah-
kememizde yapılacak olan duruşmaya delilleri ile birlikte gelmeleri, aksi halde 
H.U.M.K. ııun 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyap tebliğ edilmeksizin gıyaplarında 
duruşma yapılacağı hususu meşruatlı davetiye makamına kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 5364 

• 
İğdır Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/307 
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Avukat Fahrettin Eroltu tarafın-

dan davahlar İsa Sarak ve arkadaşları aleyhlerine açılan tenkisi bedel davasının ya-
pılan yargılamasında davalılardan İğdır Küllük Köyünden Sefer, Sarak, Sakine Sa-
rak, Asker Sarak ve Aliasker Yalçın'm tzmirdeki adreslerine çıkarılan tebligatlardan 
ve zabıtaca aranması neticesi adresleri meçhul olduğundan ilânen tebligat yapılması-
na karar verilmiştir, ilgili bu dosyanın duruşması olan 31/5/1979 günü saat 9.00 da 
Mahkememizde hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi 
halde usulün 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyap çıkarılmadan duruşmanın gıyap-
larında sonuçlanacağı ilânen tebliğ olunur. 5366 
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Niksar Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/113 
K. No : 1978/103 
Karar Tarhi : 23/5/1978 
Dolandırıcılık suçundan sanık Niksar İlçesinin Yusufşah Mahallesinden Meh-

met oğlu Ayşe'den olma, 1933 doğumlu Muharrem Şahin'in TCK. nun 503/ilk. maddesi 
gereğince 3 ay hapis ve 250 lira ağır para cezası ile tecziyesine dair kararın, adı ge-
çenin bütün aramlara rağmen bulunamaması ve adresinin tespit edilememesi nedeni 
ile işbu kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca Res-
mî Gazete'de ilânen tebliği, tebliği takiben 15 gün içinde Kanun yoluna başvurulma-
dığı takdirde kesinleştiği tebliğ olunur. 5379 

E. No : 1978/189 
K. No : 1978/205 
Karar tarihi : 7/11/1978 
Dolandırıcılık suçundan sanık Çorum İli Merkez Yeşildere Köyü nüfusunda ka-

yıtlı Kâzım oğlu Menşure'den olma 1963 doğumlu Hacı Ali Denlz'in TCK. nun 503, 
522, 55/3, 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddeleri uyarınca dörtyüzellibeş lira elli kuruş 
ağır para cezası ile mahkûmiyetine ve verilen cezanın ertelenmesine dair kararın, adı 
geçenin bütün aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin tespit edilememesi ne-
deni ile işbu kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca 
Resmi Gazete'de ilânen tebliği, tebliği takiben 15 gün içinde kanun yoluna başvurul-
madığı takdirde kararın kesinleşeceği tebliğ olunur. 5380 

E. No : 1977/174 
K. No : 1978/165 
Karar tarihi : 19/9/1978 
Yankesicilik suretiyle hırsızlık suçundan sanık istanbul - Çatalca ilçesi Mer-

kez Ferhatpaşa Mahallesi Hane 719 da nüfusa kayıtlı Mümin oğlu Necibe'den olma, 
1936 doğumlu Salih Karaca'nın TCK. nun 492/7, 62, 522/1, 525 nci maddeleri gereğin-
ce 8 ay müddetle hapis ve 8 ay müddetle Emniyeti umumiye nezareti altında bulun-
durulmasına c'air verilen işbu mahkûmiyet hükmü, adı geçenin bütün aramalara rağ-
men bulunamaması ve adresinin tespit edilememesi nedeni ile 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri geerğince Resmî Gazete'de ilânen tebliği, tebliği 
takiben 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 
tebliğ olunur. 5381 

E. No : 1978/131 
K. No : 1978/178 
Karar tarihi : 26/9/1978 
Reşit olmayan mağdure Nuriye Somuncu'yu rızası ile kaçırıp alıkoymak ırzına 

geçip kızlığını bozmak suçlarından sanık İzmir 111 Tepecik Mahallesi nüfusunda ka-
yıtlı. Yusuf oğlu Feride'den olma, 1944 doğumlu Ahmet Genç'in TCK. nun 430/2, 416/ 
son, 80, 418/2 ve 6P - 71 inci maddeleri gereğince 16 ay müddetle hapis cezası ile mah-
kûmiyetine dair kararın, adı geçenin bütün aramalara rağmen bulunamaması ve ad-
resinin tespit edilememesi nedeni ile işbu karann 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 
ve 29 uncu maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de İlânen tebliği, tebliği takiben 15 gün 
içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği tebliğ olunur. 

5382 
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Nazilli Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1978/1143 
Davacı Ali özcan tarafından açılan veraset davası dolayısiyle sağeş Muaccel 

Güneş'in adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından sağeşin duruşma günü olan 
9/7/1979 günü saat 9.00 da yap lacak duruşmada hazır bulunması aksi halde ölü kocası 
İrfan Güneş terekesinden Mülkiyet hakkım tercih etmiş sayılacağı ve buna göre his-
selerin tayin ve tesbiti edileceğine karar verileceği hususu ilân olunur. 

9219 

Ankara 5. Su h Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1979/166 
K. No : 1979/142 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 17/1/1979 tarihli TCK. nun 

565/1 647 4. maddeleri gereğince ellibeş TL. para cezasına hükümlü Ahmet oğlu 
İhsan Tunç hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendi-
sine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adli tebligat kanunun 39. maddesi gereğince 
adı geçen'sanık hakkındaki hilküm ilânen ¡tebliğine, hiiküm fırasının neşir tarihin-
den itibaren 15 gün içinde ve sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücre-
tinin sanıktan tahsili rica olunur. 5222 

E. N o : 979/60 
K. No : 979/34 
T. V. Kullanmak Suçundan 'mahkememizin 5/1/1979 tarihli TCK .nun 565/1 

59 1/6 647 4. maddeleri (gereğince Üçyüz onbeş TL. para cezasına hükümlü Yusuf 
oğlu AH Kaya Aslan hakkındaki gıyabi ilâm ibütün aramclara rağmen bulunamadığı 
ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adli tebligat kanununun 29. maddesi 
gereğince adı geçen sanık hakkındaki hüküm ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir 
tarihinden itibaren 15 gün içinde ve sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve İlân 
ücretinin sanıktan tahsili ilân olunur. 5223 

E. N o : 979/226 
K. N o ; (979/223 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 5/2/1979 tarihli TCK. nun 

565/1 -12 647 4. maddesi gereğince »15,— TL. 15 gün Mes. men cezasına hükümlü 
Ömer oğlu Ramazan Karaça hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulu-
namadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adil Tebligat Kanununun 
29. maddesi gereğince adı geçen ¡sanık hakkındaki hüküm ilânen tebliğine, hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden itibaren .15 gün içinde ve sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve ilân ücretinin sanıktan tahsili rica olunur. 

5224 

E. N o : 979/212 
K. No : 979/209 
Emirlere muhalefet suçundan mahkememizin 5/2/1979 tarihli TKC. nun 

526/1 maddeleri gereğince ikiyüz elli lira para cezasına hükümlü Mehmet oğlu Dur-
muş Karaca hakkındaki gıyabi ilân bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve ken-
disine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adli tebligat kanununun 29. maddesi gere-
ğince adı geçen sanık hakkındaki hüküm ilânen tebliğine, (hüküm fıkrasının neşir ta-
rihinden itibaren 15 gün içinde ve sonra muhataba tebliğ edilmiş Sayılacağı ve ilftn 
ücretinin sanıktan tahsili ilân olunur. 5225 



Sayfa : 46 RESMÎ G A Z E T E 24 Nisan 1979 — Sayı : 1661i> 

Gediz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/240 
Davacı İbrahim Atak tarafından davalı "Esma 'Türkmenoğlu ve arkadaşları 

aleyhine Gediz Yunuslar Köyünden Osman Atak'tan kalma evi için açılan tescil da-
vasının yargılamasında : Hatice Yıldız ve Bahriye Yıldız babalan Süleyman Yıldız'm 
adresi meçhul olduğundan, duruşma günü olan 15/5/1979 günü saat 09.00 da duruş-
mada hazır olması veya vekille temsil,ettirmesi için 'davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebligattır. 5510 

• 
Gölcük Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/5062 
Davacı Murat Uzun vekili .Avukat Kenan Gürçam tarafından davalı Sakine 

Uzun aleyhine açılan boşanma davasının yapılan açık duruşmasında : 
Davalı Sakine Uzun'un adresi bilinmediğinden yapılan zabıta tahkikatı ilede 

adresinin tesbiti mümkün olmadığından duruşma günün ve ydava mevzunun ilânen teb-
liğine karar verilmiş olmakla duruşma günü olan 2/5/1979 günü saat 11.00 de davalı 
Sakine Uzun'u duruşmada hazır bulunması hususu tebligat yerine kaim olmak üzere 
İlânen tebliğ olunur. 5512 

m 

Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1978/82 
Sungurlu Kavşut Köyü C : 86/4, S : 19, H : 111 de kayıtlı Osman oğlu 1336 

D. lu Ahmet Özkarslılıın soyadının Karslıoğlu olarak düzeltilmesine karar veril-
miştir. 

Keyfiyet Uân olunur. 
• 

Pınarbaşı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Güllü Zengin'ln davalı eşi Ali Zengin aleyhine ikame ettiği boşanma 
davasının mahkememizde yapılan 'açık duruşması sırasında : 

Tarafların boşanmalarına dair mahkememizden 16/3/1977 tarih ve 1975/170 E. 
1977/324 K. sayılı karan ile karar verilmiştir. 

Dava davalının gıyabında görüldüğünden karann da ilânen tebliğine karar ve-
nlmlş bulunup tebliği tarihinden itibaren kanunu müddeti içinde temyiz ve itiraz et-
mesi hususu kararın tebliği yerine ilânen tebliğ olunur. 5516 

Şereflikoçhisar 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/183 
Davacı Bekir Koçak vekili Avukat Selâhattin Görkem tarafından davalılar 

Bursa Kırcalı Mahallesinden Bur'ıan Ekim, Osman Ekim, 'Ahmet Ekim aleyhine açı-
lan tazminat davasımn duruşmasında : 

Davalılar adına çıkanlan davetiyenin tebliğ edilmemiş f Iduğu ve davalıların 
zabıta marifetiyle de adreslerinin tahkik edilip tespit edilemediğinden davetiyenin 
İlânen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla, davalılar Burhan Ekim, Dsman Ekim 
ve Ahmet Ekim'in 24/5/1979 günü saat 10.00 da mahkemede hazır bulunmaian veya 
kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde gıyap karannm ilâıvn tebliğ 
edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

5518 
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Osmaniye Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/135 
K. No : 1978/353 
C. Sav. No : 1978/216 - 80 
Davacı : K. H. 
Sanık : Veli Erbeyat : Şükrü oğlu, 1956 D. lu, Şerife'den olma, Kayseri İncesu 

Karamustafapaşa Mahallesi C : 001 - 02, S : 92, K : 072 de nüfusa kayıtlı, bekâr, 
okur yazar, sabıkasız, Kayseri Çinkur Fabrikasında işçi olarak çalışır 

Suç : Ticaret maksadı İle gümrük kaçakçılığı 
Suç tarihi : 25/2/1978 
Karar tarihi : 11/10/1978 
Tatbik edilen kanun ve mad. : 1918 Sk. nun değişik 25/3. maddesi 
Verilen cezanın nevi ve süresi : Bir yıl hapis ve yakalanan eşyaların gümrük 

resmi v.s. devlet alacakları tutarı olan 2195 TL. ağır para cezası eşyaların müsaderesi 
Yukarıda açık kimliği ve hüküm özeti yazılı sanık hakkında gerekçeli hüküm 

yapılan tüm arama ve soruşturmalara rağmen sanığın ikametgâhı mesken ve iş yeri 
bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı tebligat Kanununun 
28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânına, ilânın yapıldığı tarihten 
İtibaren aynı Kanunun 31 nci maddesi gereğince 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş 
sayılacağı ilânen duyurulur. 5536 

• 
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. N o : 1977/373 
K. N o : 1977/327 
22/4/1977 ve 1977 yılı muhtelif aylarında T. C. K. nun 141/1 - 5, 146/1 - 3. 

maddelerini ihlal etmek suçundan sanık, Hatay İli nüfusunda kayıtlı ve Niğde ka-
palı cezaevinde bunlunmakta iken bu cezaevinden firar eden, Ahmet oğlu, 1953 D. lu 
Nebil Raoma hakkındaki 6/4/1979 tarihli ve 1977/373 - 327 sayılı Görevsizlik kararı-
nın sanığın gıyabında olup, tebliğide (imkânsız bulunduğundan, ilânen tebliğine ka-
rar verildiği anlaşıldığından, ¡yukarda tarih ve nosu yazılı sanık Nebil Raoma hak-
kında verilen görevsizlik kararının ilânen tebliğine ve tebliğat kanunu Jıükümlerine 
göre ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında iş bu görevsizlik kararınm Kesinleşmiş 
sayılacağı tebliğ ve ilân olunur. 5533 

Niğde 2. Asliye Hukuk Hâkimliiğnden : 

üzeyir ve Sahlre Yıldırım tarafından davalılar Nuray {Uzun ve Ahmet Kalkan 
aleyhlerine açmış olduğu alacak davasının yapılan duruşmasında. 

Davalı Ahmet Alkan'ın adresi tneçhul bulunduğundan ^tebligat yapılmadığından 
davalı Ahmet Alkan'ın 16/5/1979 gün ve saat 11.00 de mahkeme salonunda hazır bu-
lunması veya kendisini bir vekil temsil 'ettirmesi ettirmediği takdirde duruşmanın gı-
yabında devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere pi&n olunur. 

5520 

Balâ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/102 
İlçemiz Büyük Camili Köyü hudutları dahilinde 'bulunan 466 fıolu parselin hazi-

ne adına olan tapusunun iptali ile Tatarhüyük Köyünden Hacıali Sönmez Jkendi adına 
tesçllini istemiş bulunduğundan bu taşınmaz 'üzerinde üstün (hakları bulunanlar bu İlâ-
nın neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında Mahkememizin 1978/102 sayılı dosyasına 
müracaatları İlân olunur. 5511 
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Yozgat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1916/248 
Davacı İsmail Bektaş vekili Avukat Hasan Arslan'ın davalılar Yozgat Hazine-

si, Belediye Leyla Sayın, Rifat Akif Ünver, Pervln, Şevket, Haşim, Hanlfe vs. aleyh-
lerine açtığı tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında mOracaata kalan dos-
yanın davacılar vekili Avukat Hasan Arslan'ın ele alınmasını talep etmiş olmakla : 

Yozgat Yukarı Nohutlu Mahallesinden Rifat Zeynioğlu, Akif, Ünver, Pervln, 
Hanlfe. Ahmet Ümit Meng, Seniha Zeynioğlu'nun 3/5/1979 günü saat 9.00 da hazır 
bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, gelmedikleri ve bir vekille-
de kendilerini temsil ettirmedikleri takdirde gıyap karan çıkanlacağma dair davetiye 
yerine kaim olmak üzere i}ân olunur. 

5368 

1977/44 
Davacı İsmail Bektaş vekili Avukat Hasan Arslan'ın davalılar Hazine, Beledi-

ye, M. Halis Bezen, Hanım Bezen ve arkadaştan aleyhine açtığı tescil davasının ya-
pılan duruşmada müracaata kaldığı sırada : 

Davalılardan Mehmet Necip Bezen, Mehmet Halis Bezen, Şahinde Tugal, Raşit 
Yücel, Mualla Sayın, Ömer Şahap Bezen, Şahap Ömer Zeytinoğlu'nun 3/5/1979 günü 
saat 9.00 da hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, duruş-
maya gelmedikleri ve bir vekillede kendilerini temsil ettirmedikleri takdirde hakkı-
nızda gıyap kararı çıkanlacağma dair davetiye yerine kaim olmak tlzere ilân olunur. 

5369 
• 

Ankara l . Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1978/878 
K. Nd : 1978/1345 
Ceryan Hırsızlığından 23/11/1978 tarih ve yukanda yazılı sayılı kararla TCK. 

nun 491, 522, 525 nc} maddeleri gereğince 9 ay hapis ve 9 ay Em. U. Nz. C. gıyaben 
mahkûm edilen Nimet ve Dilşahdan olma 1948 doğumlu Hacıbayram Gaziantep So-
kak No : 4/3 de mukim, Gazi Mustafa Kemal Bulvan No : 98/13 de İşyeri sahibi Se-
lâhaddin Diker, bu adreslerinde aranmış bulunamamış zabıta tahkikatı ilede adresi 
tespit edilememiş olup tebligat yapılamamıştır. 

Bu nedenle yukanda metni dercedllen gıyabî ilamın adı geçen hükümlüye ilânen 
tebliği gerekmiş olduğundan, Resmî Gazete ile ilânen tebliğ olunması ilan tarihinden 
itibaren 15 gün içinde hükme karşı kanun yollanna başvurulması, aksi takdirde ila-
mın kesinleşerek İnfaz olunacağı ilânen tebliğ olunur. 5377 

Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesinden : 

Davacı: S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Beş - Er Kol-
lektlf Şirketi : Büyüksanayi Çarşısı 1. Cadde Ayrancı Pasajı Bodrum Kat - Ankara 

Davacı S- S. Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Avukat Yavuz Kafalı tarafından 
davalı (Beş -Er Kollektif Şirketi), aleyhine açılan İflas davasının yapılmakta olan 
duruşması sırasında : 

Davalı Beş - Er Kollektif Şlrketi'nin davacı S. S. Kurumun mevcut alacak 'tu-
tan 133.264,39 TL. 7 gün zarfında davacı kuruma ödenmesi ve yahut mahkememize 
depo edilmesi, süresi İçinde icası yapılmadığı takdirde müteakip ilk oturumda iflası-
nıza karar verileceği'nin duruşulmasına mahkemece karar verilmiştir. 

Verilen karar uyannca İcra İflas Kanunun 158 inci maddesi gereğince depo 
karan ilânen tebliğ olunur. 5375 
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înebolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1979/39 
Davacı İnebolu'nun Doğanyurt Köyünden Mustafa kızı Habibe Yumak tara-

rından Mahkemeye açmış olduğu gaiplik davasının yapılan açık duruşması sıra-
sında, İnebolu Doğanyurt Köyü Kütük No : 55, Cilt N o : 27 Sahife 41 de nüfusa 
kayıtlı İsmail ve Firdevs'ten doğma 1330 doğumlu Ali Yumak'ın davacı tarafından 
gaipliğine karar verilmesini istemiş olduğundan adı yazılı Ali Yumak'ın M. K. nunun 
32- maddesinin 2. bendi gereğince 'hayatı ve .mematı hakkında bilgisi olanların bir 
sene içinde înebolu Asliye Hukuk Hâkimliğine bilgi vermeleri ilân olunur. 

5430 

1979/36 
Davacı inebolu'nun Doğanyurt Köyünden Ömer kızı Hatice Yumak tarafın-

dan Mahkememize açmış olduğu gaiplik davasının yapılan açık duruşması sırasın-
da, İnebolu Doğanyurt Köyü Hane 55, Cilt 27, Sahife 41 de nüfusa kayıtlı ismail 
ve Firdevs'ten doğma 1324 doğumlu Yakup Yumak'ın davacı tarafından galipliğine 
karar verilmesini istemiş olduğundan yukarıda adı yazılı Yakup Yumak'ın M. 
K. nunun 32. maddesinin 2. bendi gereğince hayatı ve mematı hakkında bilgisi olan-
ların bir sene içinde inebolu Asliye Hukuk Hâkimliğine bilgi vermeleri ilân olunur. 

5431 

Ankara 10. İcra Memurluğundan : 

1976/3976 
Alacaklı : T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü - Ankara 
Borçlu : Adnan Samancı : Cebeci Ortaokulu Karşısı N o : 134 - Ankara 
Borç Miktarı : 2.741,— Lira 
Müstenidat : 10/11/1975 tarih 9/2/1976 vadeli 131 nolu emre muharrer senet 
1. Borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu ödeme J^ra emrinin tebliği tari-

hinden itibaren borcu ve takip masraflarım 5 gün içinde ödemeniz borcun tamamına 
veya bir kısmına veya alacaklının takibin icrası hakkına dair bir itirazınız varsa se-
net altındaki İmza size ait değilse yine bu 5 gün içinde ayrıca açıkça bildirmeniz 
aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş [sayılacağını hazır bulunmanız 
buna uymasanız vaki itirazınızın yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 5 gün içinde 
bildirmediğiniz takdirde aynı hakikati aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalan-
dırılacağınız borç ödemez veya itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderle-
rim ödemeniz aksi itiraz etmiş sayılacağınız kanunî 5 günlük müddete 15 feün ilâve 
ile 20 gün içerisinde yukanda yazılı hususların yerine getirilmesine dair ihtarı ödeme 
emri yerine ¡kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5384 

Ankara 12 net Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/196 
Davalı : Mehmet Emin Çiftçi, Yukan Ayrancı 15 nci Otobüs Durağında No : 

256'da - Ankara 
Davacı Mehmet Can ve Ömer Çelik Vekilleri Avukat /Vuh Oker tarafından aley-

hine açılmış bulunan tazminat davasında davacı vekili müracaata kalmış bulunan işbu 
davayı 10/4/1978 tarihli dilekçe İle yenilemiş olmakla tebligata yarar adresiniz belli 
olmadığından yenileme dilekçesinin ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş ol-
makla davanızın duruşması 24/4/1979 Salı günü saat 10.50'de olup belli gün (ve saatte 
duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdir-
de adınıza ilânen gıyap kararı Çıkarılacağı yenileme dilekçesinin ve duruşma günü-
nün yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5374 
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Ankara 2 ncl Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1979/16 
K. No : 1979/14 
Nizamlara uymamak suçundan mahkememizin 10/1/1979 tarihli ilamı ile TCK. 

nun 526/1. maddeleri gereğince 250 lira hafif para cezasına hükümlü Soydabir oğlu 
Alper çakır hakkındaki (gıyabi ilâm bütiin aramalara rağmen bulunamadığı ve kendi-
sine tebUğ edilmediğinden 7201 sayılı Adil Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince 
adı geçen sanığa hükmün Hanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 
15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve İlan ücretinin sanıktan tahsiline 
ilân olunur. 5228 

E. No : 1978/1830 
K. No : 1978/1766 
TVK suçundan mahkememizin 21/12/1978 tarihli İlamı ile TCK. 565/1, 72 - 4/1 

maddeleri gereğince 70 lira hafif para cezasına hükümlü Ethem oğlu Turgut Akın 
hakmdaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilmediğinden 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sa-
nığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün son-
ra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan ücretinin sanıkdan tahsiline ilan olunur. 

5229 

E. No : 1978/1730 
K. Nq : 1978/1658 
TVK. suçundan mahkekemlzin 13/12/1978 tarihli ilamı ile TCK 565/1 - 2, 72, 

4/1. maddeleri gereğince 70 lira hafif para cezasına hükümlü Kâzım oğlu İsmail Uca-
rol hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunmadığı ve kendisine tebliğ 
edilmediğinden 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sa-
nığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan ücretinin sanıkdan tahsiline ilân 
olunur. 0230 

E. No : 1978/1786 
K. No : 1978/1724 
Emirlere aykırı suçundan mahkememizin 21/12/1978 tarihli ilamı ile TCK. 

526/1 maddeleri gereğince 250 Ura hafif para cezasına hükümlü Zeki oğlu Selâhat-
tin Aydoğar hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunmadığı ve kendi-
sine tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Adil Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince 
adıgeçen sanığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden İtibaren 
15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve Hân ücretinin sanıkdan tahsiline 
ilân olunur. 5231 

e 

Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1979/847 
K. No : 1979/322 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 15/2/1979 tarihli TCK. 

nun 565/1. 647/4. maddeleri gereğince ikiyilzon lira hf. pr. cezasına hükümlü Hüseyin oğ-
lu Hasan Demir hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve ken-
disine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adil Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince 
adı geçen sanık hakkındaki hüküm ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 
İtibaren 15 gün İçinde ve sonra muhataba tebliğ" edilmiş sayılacağı ve İlan ücretinin 
sanıktan tahsili ilân olunur. 8232 
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Tunceli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1977/83 
Davacı Hazine vekili Avukat Nuran Kiper tarafından ¿davalılar Sabri Ata ve ar-

kadaşları aleyhine ikame eylediği mülkiyetin tesbiti davasının mahkememizde yapı-
lan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince: 

Davalı Sabri Ata'nın tebligata yarar adresi belli olmadığından gıyap karamın 
davalı Sabri Ata'ya ilânen tebliğine karar (verilmiş olmakla: duruşma günü olan 
14/6/1979 Pazartesi günü saat 9.00 da Sabri Ata'mn Tunceli Asliye Hukuk Mahkeme-
sinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi taktirde da-
vanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmalt üzere Sabri Ata'ya 
ilânen tebliğ olunur. 5204 

1977/93 
Davacı Hazine vekili Avukat Nuran Kiper tarafından davalı Mehmet Verde aley-

hine ikame eylediği mülkiyetin tesbiti davasının mahkememizde yapılan açık duruş-
ması sırasında verilen ara kararı gereğince: 

Davalı Mehmet Verde'nin tebligata yarar sarih adresi meçhul olduğundan gıyap 
karının davalı Mehmet Verde'ya ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla: duruşma 
günü olan 14/6/1979 Pazartesi günü saat 10.00 da davalı Mehmet Varde'nin Tunceli 
Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsi! ettir-
mesi, aksi taktirde davanın gıyabında devam edeceği husuf u gıyap karan yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5205 

1977/113 
Davacı Hazine vekili Avukat Nuran Kiper tarafından davalılar Ali Dursunsan 

ve arkadaşları aleyhine ikame eylediği ¡mülkiyetin tesbiti davasının mahkememizde 
yapılan duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince: 

Davalılar Hasan El, Naciye El, Bedriye ve Şeker >k*ıldınm'ın tebligata yarar 
sarih adresleri meçhul olduğundan adlarına gıyap karan ilânen tebliğine karar veril-
miş olmakla duruşma günü olan 14/6 1979 Pazartesi günü saat 9.00 da Hasan El, 
Naciye El, Bedriye Yıldırım ve Şeker Yıldırım'ın Tunceli Asliye Hukuk Mahkeme-
sinde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi taktirde 
davanın gıyaplarında devam edeceği ilânen tebliğ olunur. 

5206 

Niksar Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No: 1975/836 
K. No: 1978/768 
Davacı Mevlüde Durmuş tarafından davalı Trabzon Maçka kazası Yazılıtaş Kö-

yünden Cemal oğlu Dursun Durmuş aleyhine mahkememizce açtığı şiddetli geçim-
sizlik sebebiyle boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda mahkememizin 
8/12/1978 tarih ve 836/768 ısayılı karan ile Trabzon 'Maçka i!çesi yazılıtaş köyü 
Hane 33, cilt 15, sayfa 81 de nufusa kayıtlı Mevlüde Durmuş ile Dursun Durmuş'un 
M. K. nun 134 ncü maddesi gereğince (boşanmalarına, tarafların müşterek çocukları 
23/5/1964 doğumlu Hatice Durmuş'un velayetinin davacı anne Mevlüdeye verilme-
sine, tarafların aynı şehirde olmaları halinde pazar günleri, ayn şehirde olmaları ha-
linde senenin 1 '- 20 Temmuzu arasında anne tarafından baba nezdine gönderilmesine 
Davalının evlilik birliğinin bozulmasında (kusurlu görüldüğünden l yıl müddetle ev-
lenmeme cezası verilmesine, 596. lira masraf ile 650. lira ücreti Vekaletin davalıdan 
alınıp davacıya verilmesine karar verilmiş olup davacı /Dursun Durmuş'un adresi 
meçhul olduğundan kararın tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

5212 
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Tunceli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1977/97 
Davacı Hazine vekili Avukat Nuran Kiper tarafından davalılar Şeker Yıldırım 

ve arkadaşları aleyhine ikame edilen mülkiyetin tesb'ti ve ihtiyati tedbir davasının 
mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince dava-
lılar Şeker Yıldırım, Bedriye Yıldırım, Kadriye El, Hasan El ve Kumru El'in tebli-
gata yarar sarih adresleri meçhul olduğundan dava dilekçesinin adı geçenlere ilânen 
tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 14/6/1979 Pazartesi günü 
saat 9.00 da davalılar Şeker Yıldırım, Bedriye Yıldırım, Kadriye El, Hasan El ve 
Kumru El'in Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları aksi taktirde 
adlarına gıyap kararının aynı yolla kendilerine tebliğ edileceği hususu ilânen tebliğ 
olunur. 5201 

1977/100 
Davacı Hazine vekili Avukat Nuran Kiper tarafından davalılar Ekrem öz 'e 

Kekil Biçkin aleyhine ikame eylediği mülkiyetin tesbit: davasının mahkememizde 
yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince davalılar Ekrem ö z ile 
Kekil Biçk n'in tebligata yarar sarih adresleri belli olmadığından adlarına gıyap ka-
rarının ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla duruşma günü olan 14/6/1979 Pazar-
tesi günü saat 9.00 da davalılar Ekrem Öz ile Kekil B'çk:r,'in Tunceli Asliye Hukuk 
Mahkemesinde hazır bulunmaları veya kendilerini b fr vekille temsil ettirmeleri aksi 
taktirde davanın gıyaplarında devam edeceği hususu ilân tt-bliğ olunur. 

5202 

1977/109 
Davacı Hazine vekili Avukat Nurten Kiper tarafından davalılar Adile Bitgin 

ve arkadaşları aleyhine ikame eylediği mülkiyetin tesbiti davasının mahkememizde 
yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince: 

Davalılar Adile Bitgin ve arkadaşlarının adresleri meçhul olduğundan gıyap ka-
rarının ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla duruşma günü olan 14/6/1979 Pazar-
tesi günü saat 9.00 da davalılar Adile Bitgin, Hüseyin Bitgin, îmam Bitgin, Hasan El, 
Şeker Yıldırım, Hüseyin Asal ve Sabri Ata'mn Tuncmeli Asliye Hukuk Mahkemesinde 
hazır bulunmaları, veya kend'lerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde da-
vanın gıyaplarında devam edeceği gıyap ¡karan yerine kaim olmak üzere ilânen teb-
liğ olunur. 5203 

• 
Bayburt Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/419 
Davacılar Bayburt Aslandede Köyünden Ömer Aktaş. İsmail Aktaş vekili Avu-

kat Fethi Aydın tarafından davalılar aynı köyden Ziya Aktaş, Güllü Aktaş, İsmail 
Pala, Şükrüye Pala, Aslandede köyüne izafeten muhtarı ve hazine aleyhine açmış ol-
dukları Tapu iptali ve Tescil davasının .mahkememizce yarılan duruşması sırnsmda • 

Davalılardan Güllü Aktaş, İsmail Pala, Şükrüve Pala'nın bütün aramalara 
rağmen adresleri tesbit edilip adlanna tebligat yapılamsaığından Resmî Gazete İle 
adlanna davetiye yer'ne kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmış olup bu kez 
20/3/1979 günlü ara kararı gereğince gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân ya-
pılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 8/5/1979 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulun-
maları veya bir vekil marifeti ile kendilerini temsil ettirmeleri gıyap yerine kaim ol-
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5209 
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Uşak 6ulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 977/1425 
K. No : 1978/830 
Savcılık No : 1978/940 
Davacı: K. H. 
Sanık: Zekiye Yalçın: Kaya kızı Hava'dan olma, 1949 D. lu Adana ili Sucu-

zade Mahallesi nüfusuna kayıtlı ihalen tepeçik 1225 Sokak N o : 28/A da oturur. 
Suç: Esrar, ve mütecavizi sarhoşluk, 
Suç Tarihi: 16/9/1977 
Tatbik Edilen Kanun Maddeleri: TCK. nun 572/1 647/ 4/1, maddeleri gere-

ğince sanığın 900 lira hafif para cezası île tecziyrne, 1/6/1978 tarihinde karar verildi. 
Yukarda açık hüviyeti yazılı sanık Kaya kızı Zekiye Yalçm bunca aramalara 

rağmen bulunmaması sebebi ile, hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı 
tebligat kanununun 28 - 29 maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine 
ve aynı kanunun 31. maddesi gereğ'nce ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
tebliğatm yapılmış sayılacağından 20/3/1979 tarihinde karar verildi. 

5534 

Giresun 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/325 
Giresun Belediye Başkanlığı tarafından davalı Giresun Sanayi Sitesinde mu-

kim Salih Gençalloğlu ve arkadaşları aleyhine açılan men'i müdahale ve kâl davası-
nın yapılan duruşmasında; 

Davacı Belediye Başkanlığı velkü, davalıların maliki bulundukları Giresun Oe-
mllerçekeğl Mahalesl Bağacak mevkiinde kâin tapunun pafta 30, ada 243 de 1 par-
sel sayılı gayrlmenkule yapmakta olduğu İnşaat sebebi İle bu gayrimenkulün bitişi-
ğinde bulunan ve Belediyeye ait eski Trabzon Şosesi olan yolun bir Jusmı inşaata ka-
tılmak sureti İle toprak hafriyatı yapılarak yol vasfından çıkarıldığını beyanla dava-
lıların müdahalelerinin men'ine 've yapılmakta olan inşaatın kal'l talep edilmiş olup 
davalı Salih Gençalloğlu belirtilen adresinde bulunamadığı ve açık adreslde tespit 
edilemediğinden ilânen tebligat yapılmasına mahkemece karar verildiğinden davalı 
Salih Gençalloğlu'nun 2/5/1979 Çarşamba ,gtinü saat 9.00 da duruşmada hazır olması 
veya bir vekil marifeti İle kendisini temsil ettirmesi için dava dilekçesi ve davetiye 
tebliğine fcalm olmak üzere lânen tebliğ olunur. 5517 

• 
Eskipazar Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1977/111 
K. No : 1978/57 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 23/2/1978 tarihli ilamı ile 

TCK. nun 565/1. maddesi gereğince 3 gün hafif hapis 3 TL. hafif para cezası, 3 günde 
meslekten men cezası 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince 33 TL. hafif ha-
pis TCK. nun 72 ncl maddesi 33 TL. hafif para cezası ile hükümlü AU oğlu Tenzile'den 
olma 1945 D. lu Zonguldak İli Safranbolu Karşıtepe K. den olup Karabük Kızılcaören 
Köyünde ikamet eden sanık hakkında açılan davanın dosya üzerinde yapılan İnceleme 
sonunda : 

565/1. sayılı Kanun 647, 4. TCK. nun 72 ncl maddesi gereğince neticeden 33 TL. 
hafif para cezasına mahkum edildiği sanığın gıyabında verilen hüküm bütün arama-
lara rağmen sanığa tebUğ edilmemiş olmakla : 

7201 sayılı Kanunun 29. maddesi uyarınca hükmün sanığa ilânen tebliğine hük-
mün Resmî Gazete İle yayınlanmasına yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 5524 
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Adana 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/1379 
K. No : 1978/1350 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Sait Akelma hakkında Mahkememi-

zin 22/11/1978 gün ve Esas 1978/1379 Karar 1978/1350 sayılı ilamiyle T.C.K. nun 565/1, 
647 Sa. 4 maddeleri uyarınca (20 lira) hf. para ve 15 gün (hf) hapis yerine 150 lira 
ki cem'an 170 lira lif para cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm veril-
miş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde 
adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 
30, ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su-
retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 5531 

Adana 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1976/173 
K. No : 1977/846 
Hırsızlık suçundan sanık Şaban Yaşar hakkında mahkememizin 10/6/1977 gün 

ve Esas 1976/173 Karar 1977/846 sayılı ilamiyle TCK. nun 451/ilk, 522, 54/3, 59, 647 
Sa. 4, TCK. 40, 647 Sa. 6. maddeleri uyannca 25 gün hapis yerine 500 lira ağır para 
cezasıyle mahkumiyetine sanığm gıyabmda hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı 
Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit 
edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30, ve 31 nci maddeleri uya-
rınca hüküm Resmî Gazetede ilânen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su-
retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 5532 
•—— 

Şereflikoçhisar 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/52 
Davacı Rıza Yıldız vekili Av. Selâhattin Görkem tarafından davalılar Ş. Koç-

hisar İlçesinden Süleyman kızı Fadime Kıçak, (Mustafa oğlu Salif Eldekçi, Süleyman 
kızı Suna Şimşek aleyhlerine açılan tapu İptal davasının duruşmasında : 

Davalıların adresleri belli olmadığından dava dilekçesi Ve davetiye îlânen teb-
liğ edilmiş olup, davalılar duruşma günü olan 3/4/1979 tarihinde mahkemede hazır 
bulunmadığından gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü 
olan 16/5/1979 günü saat 10.00 da mahkemede hazır bulunmaları veya kendilerini ve-
kille temsil ettirmeleri, aksi takdirde ¡davanın kesin gıyaplarında yürütüleceği gıyap 
kararı yerine geçerli olmak üzere ilân olunur. 5519 

m 

Samsun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/1227 
Davacı M. Halim Güçlü 'vekili Avukat Hasan Sever tarafından davalı Hidayet 

Başköy ve Mahmut Demirbaş aleyhine açtığı tazminat davasının yapılan duruşmasın-
da : 

6/4/1979 tarihli ara kararı gereğince davalılar Hidayet Başköy ve Mahmut De-
mirbaş'a .ilânen gıyap kararının tebliğine karar verildiğinden Resmî Gazete'nin 22 
Şubat 1979 tarih 16558 sayılı Gazete ile davetiye ve dava dilekçesi ilânen tebliğ edil-
miş olup davalıların duruşmanın bırakıldığı 28/5/1979 günü saat 9.00 da (mahkemede 
hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde gıyap 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5521 
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Gaziantep Asliye 1. Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1975/414 
K. No: 1978/298 
13/3/1975 tarihinde bıçakla yaralamıya katılmak suçundan dolayı Suruç İlçesi-

nin Küçükova Köyünde kayıtlı halen aynı Köyde oturur Mehmet oğlu Hadle'den olma. 
»57 doğumlu Mahmut Demir'in suçu subut görülerek mahkememizde bitirilen duruş-
ması sonunda: 

T.C.K. nun 465/2, 59/2, 647 S.K. nun 4 - 6 maddeleri gereğince tecüen 1500 TL. 
ağır para cezasına mahkum edilmiş olup iş bu mahkumiyet kararı sanığın gıyabında 
verilerek bütün aramalara rağmen sanık bulunup tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğine, aynı Kanunim 28-29 
maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı 
lifin olunur. 5527 

1978/285/358 
11/4/1978 tarihinde işlediği kaçakçılık suçundan dolayı Sultanhisar İlçesini.ı 

Akça Nahiyesi Yağtepe K. H : 39 da kayıtlı olup halen İzmir Karabağlar Son dura t 
4328 Sk. l/A da oturur Niyazi oğlu Nesime'den olma 1953 doğumlu Ahmet Çığıltepe'-
nin suçu sabit görülmekle yapılan duruşması sonunda: 

Sanığa 1918 sayılı Kanunun 25/3 maddesi gereğince netice ten on ay hapis 1800 
TL. tazmini ağır para cezası verilmiş olup hükmü sanık sanık temyiz etmiş ve ge-
rekçeli kararın kendisine tebliğini istemiş olmakla bütün aramalara rağmen sanık 
bulunamamış ve gerekçeli kararda kendisine tebliğ edüememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun gereğince ilânen tebliğine, aynı Kanunun 28-29 
maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün İçinde tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân olunur. 5528 

E. No: 1977/118 
K. No : 1978/426 
3/2/1977 tarihinde işlediği yankesicilik sureti ile hırsızlık suçundan dolayı Ma-

latya İli Peradiye Mah. de kayıtlı halen aynı mah. özel idare sok. 15 numarada oturur 
Hasan oğlu Kadriye'den olma. 1950 doğumlu Yaşar Kadaş'ın suçu sabit görülmekle 
mahkememizde bitirilen duruşması sonunda : 

Sanığa T.C.K. nun 492/7, 62, 522, 59 maddeleri gereğince neticeten beş ay on 
gün hapis ve aym Kanunun 525 maddesi gereğince hapis cezasına muaddil müddetçe 
emniyet gözetim cezası sanığın gıyabında verilmiş olup bütün aramalara rağmen sa-
nık bulunup tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğine, aym Kanunun 28-29 
maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân olunur. 5529 

E. No: 1977/753 
K. No : 1978/169 
29/9/1977 tarihinde işlediği ¿hırsızlık suçundan dolayı K. Maraş İli Mrk. Dlvanlı 

mh. de kayıtlı halen aym mh. Mehmet Akif Sk. 32 numarada oturur Halil oğlu. Ay-
şe'den olma. 1932 doğumlu. Mehmet Yıldızlar'm suçu sabit görülerek mahkememizde 
yapılıp bitirilen duruşması sonunda: 

T.C.K. nun 492/6, 62, 522, 59 maddeleri gereğince neticeten dört ay onüç gün 
hapis ve aynı Kanunun 525 maddesi gereğince hapis cezasına muaddil müddetçe em» 
niyet gözetim cezası verilmiş olup hüküm sanığın gıyabında verilerek bütün arama-
lara rağmen sanık bulunup tebligat yapılmamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğine, aym Kanunun 28-29 mad-
deleri gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 5 5 3 ö 
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
PTT Genel Müdürlüğünden: 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 940 adet emniyet kemeri kapalı yazılı teklif al-
mak suretiyle satmalınacaktır. 

2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığından, İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden TL. 65,— 
mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak edecek firmaların 4/5/1979 günü saat 17.30'a kadar idarî 
şartnamenin 6. maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Teknik İşler Dairesi 
Başkanlığına müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri 
için verilecek yeterlik belgesini 9/5/1979 günü saat 17.30 a kadar Malzeme Dairesi Baş-
kanlığından almaları gereklidir. 

4 — Teklifler en geç 10/5/1979 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
5471 /2-2 

• 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürülğiinden : 

22 KALEM CONSUL BUSSİN6, 52 KALEM BEDFORD YEDEĞİ 
SATIN ALINACAKTIR 

Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl 

Müdürlüğümüz. 
2 — istanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat : 4 - 5 deki Mü-

messiliğimiz. 
3 — Ankara'da : Küçükesat, Büklüm Sokak No : 22 deki Mümessilliğimiz. 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup-

larını, geçici teminatlanyla birlikte en geç 16 Mayıs 1979 Çarşamba günü saat : 14.00'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları 
ilân olunur. 

5582/ 2-2 
• 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — 10 Adet yem kırma ve karıştırma tesisi teklif alma usulü ile satmalınacak-
tır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Ekonomi ve Plânlama Dairesi Başkanlığından te-
min edilir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarım en geç 3 Mayıs 1979 Perşembe günü saat 
12.00 ye kadar adı geçen Başkanlığa vermeleri şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

dilediğine yapmakta serbesttir. 
5569 /:v2 



24 Nisan 1979 — Sayı : 16618 RE:„Mî GAZETE Sayfa: 57 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda cins ve miktarı belirtilen hurda malzemeler kapalı zarfla teklif 
almak suretiyle satılacaktır. 

Tahmini 
Hurda malzemenin cinsi Miktar (Ton) 

a) Demir Çelik torna talaşı 200 
b) Demir Çelik saç kırpıntısı 350 
2 — İhale 9 Mayıs 1979 Çarşamba günü saat 14.30 da Fabrikamız Ofis binasın-

da yapılacaktır. 
3 — Satışa ait geçici teminat, teklif tutarının % 5 (Yüzdebeş) i nisbetınde ola-

caktır. 
4 — Hurdalar mesai saatleri dahilinde Fabrikamız sahasında görülebilir. 
5 —• Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma-

makta veya'dilediğine satmakta serbesttir. 
6 — Şartname Fabrikamız Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

5750 / 2-2 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

1) 3.808.000 TL. keşif bedeli binası İkmal İnşaatı kapalı zarf usulü ile eksilt-
meye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı 127.990 TL. dır. 
2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında 

ve Balıkesir PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksiltme 7/5/1979 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdürlük Eksiltme 

Kurulunca yapılacaktır. 
4) İsteklilerin 2/5/1979 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar eksiltme şartname-

sinin 12. madesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Müdür-
lüğe başvurarak iştirak (belgesi almaları gerekmektedir. 

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

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte ser-
besttir. 5295/2-2 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğünden: 

1. İdaremizin ihtiyacı olan; 
a) 24 kalem 600-130 HP Doç Dizel 
b) 18 kalem D-1210 Ford 
c) 21 kalem F3L-812 Deutz 
d) 7 kalem A3L-514 Deutz yedek parçaları kapalı zarf usulü ile ihale edilecek-

tir. 
2. Bu işe alt şartname «EÎE Genel Direktörlüğü Makina ve İkmâl Dairesi Baş-

kanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Onur İşhanı No. 12 Kat 3 Daire 64 Ankara» ad-
resinden temin edilebilir. 

3. Enson teklif verme tarihi 7/5/1979 günü saat 14.00 dür. 
4. İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

5751/2-2 



Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Şıra No. 

1 — 
2 — 

İşin Adı 
Keçli bedeli G. teminatı 

TL. TL. 

Ağrı Et Kom. Gara] tng. 
Kars Et Kom. 12 Dairelik Loj-
man îkmal tng. 
Erzurum Et Kom. Misafir-
hane ikmal tng. 

3.500.000 

4.500.000 

4.500.000 

118.750 

148.750 

148.750 

Son Mür. tarihi 

7/5/1979 

7/5/1979 

Yet. Bel. 
•erlime tarihi 

8/5/1979 

9/5/1979 

9/5/1979 

E K S İ L T M E N İ N 
Tarihi Saati 

9/5/1979 

10/5/1979 

15.00 

15.00 

15.00 7/5/1979 9/5/1979 11/5/1979 
Kurumumuzca yukarıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati belirtilen inşaat İşleri Bayındırlık Bakanl-ğı 1979 yılı 

birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1 — İhaleler belirtilen günlerde Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
2 — İhale dosyaları Genel Müdürlüğümüz İnşaat Dairesi Başkanlığında görülebilir. 
3 — Eksiltmeye girebilmek için yeterlik belgesi alınması şart olup, İsteklilerin; 
a) Asgari keşif bedeli tutarında (B) grubu müteahhitlik karnesi, 
b) 1979 yl ı vizeli ticaret odası belgesi, 
c) Asgari keşif bedeli tutarında bir işi müteahhit veya şantiye şefi veya denetleyici olarak bitirdiğine dair belgeler. 
d> Mali durum, taahhüt ve teknik personel bildirileri ile birlikte Genel Müdürlüğümüz İnşaat Dairesi Başkanlığına her iş için 

ayrı ayrı olmak üzere, yukarıda belirtilen müracaat günleri mesa' sonuna kadar bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 
e) Yeterlik belgeleri her iş için ayrı ayn verilecek olup, yukarıda yazılı tarihlerden başlamak üzere alınacaktır. 
4 — Tekliflerin eksiltme günü saat 14.00'e kadar eksiltme şartnamesinin 9. maddesine uygun olarak Genel Müdürlüğümüz Ge-

nel Evrak Şefliğine verilmiş olması şarttır. 
Telgrafla müracaatlar ve postada v&ki gecikmeler kabul olunmaz. 
5 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta, tercih ettiği talibe ver-

mekte serbesttir. 5849 /1-1 
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Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda mahiyeti, keşif bedelleri ve ihale tarihleri yazılı inşaat işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — İhalelere ilişkin keşif ve sözleşme dosyalan her gün çalışma saatleri içinde 1.000,— TL. karşılığında Kuruluşumuz Et'id 

Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığından satın al'nabilir. 
3 — İhaleler Kuruluş Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
4 — Kapalı zarflar ihale günü en geç saat 14.00'e kadar Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında verilecektir. 
5 — ilgililer ihaleye girebilmek için (B) grubu müteahhitlik karnesi ve eksiltme şartnamesinin 6. maddesinde yazılı belgeler e 

birlikte en geç aşağıda yazılı tarihe kadar yeterlik belgesi almak için müracaat edeceklerdir. Yeterlik belgesi alabilmek için müracaat 
s rasmda dosya almış olduğunu gösteren makbuz diğer belgelerle birlikte verilecektir. Yeterlik belgesi verilmeyenlerin teklifleri dik-
kate alınmayacaktır. 

6 — Tanınan süreden sonra verilen teklifler postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
7 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 

Yeterlik belgesi 
Keşif Bedeli Geç. güvence 1 H A L E N 1 N almak için 

İşin Cinsi TL. TL. Tarihi Günü Saati son Milr. 

a) Etlik, Keçiören ve İncirli içme suyu inşaatı 27.749.498 873.734 4/5/1979 Cuma 15.00 2/5/1979 
b) S5 zonu ana besleme hattı inşaatı 6.225.000 228.000 8/5/1979 Salı 15.00 3/5/1979 
c ) S9 zonu ana besleme hattı inşaatı 6.540.000 237.450 9/5/1979 Çarşamba 15.00 4/5/1979 
d) S6 zonu ana besleme hattı inşaatı 5.180.000 196.650 10/5/1979 Perşembe 15.00 7/5/1979 
f ) S8 zonu ana besleme hattı inşaatı 4.075.000 163.500 11/5/1979 Cuma 15.00 8/5/1979 
g) P5 pompa istasyonu ve çevre duvar inşaatı 5.450.000 204.750 14/5/1979 Pazartesi 15.00 10/5/1979 
h) P8 pompa istasyonu ve çevre duvar inşaatı 3.300.000 132.500 15/5/1979 Salı 15.00 11/5/1979 
ı) P6 pompa istaayonu ve çevre duvar inşaatı 3.000.000 131.250 17/5/1979 Perşembe 15.00 14/5/1979 
i) S7 zonu ana besleme hattı inşaatı 2.850.000 125.000 18/5/1979 Cuma 15.00 15/5/1979 
i) S10 zonu ana besleme hattı inşaatı 2.450.000 92.250 22/5/1979 Salı 15.00 17/5/1979 
k) E4 - E5 zonu ana besleme hattı İnşaatı 7.260.000 259.050 23/5/1979 Çarşamba 15.00 18/5/1979 

5856 / 2-1 
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İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Genel Müdürülüğümüz Diyarbakır Şube Müdürlüğü için 1 adet santral satın-
alınacaktır. Bu işe ait şartnamede mesai saatleri içinde Genel Müdürlüğümüz Levazım 
Müdürlüğünden sağlanabilir. 5854 / 1-1 

• 

İskenderun ,Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

172 KALEM PAFTA VE EL KLAVUZU SATIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — iskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 
2 — istanbul'da Sirkeci Yalıköşkü Cadde Yalıköşkü Han Kat : 4 - 5'deki Mü-

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da Küçükesat 'Büklüm Sokak No : 22'deki Mümessilliğimiz, 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 79 - 0119 No. lu dos-

yayla İlgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının, geçici teminatlarıyla birlikte 
en geç 11/5/1979 günü saat 14.30'ia kadar-İskenderun D :mir ve Çelik Fab. Müessese-
miz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 

5583 / 1 - 1 

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden : 

2 KALEMDE TOPLAM 2005 ADET KAOLİN TUĞLA SATINALINACAKTIR 
Şartnamesi bedelsiz olarak 'aşağıdaki adreslerden alınabilir : 
1 — iskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 
2 — istanbul'da Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat : 4 - 5'deki Mümes-

silliğimiz, 
3 — Ankara'da Küçükesat Büklüm Sok. No : 22'deki Mümessilliğimiz, 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 79 - 0205 No. lu dos-

yayla ilgilidir meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en 
geç 15/5/1979 Sah günü saat, 14.30'a kadar Müessesemiz - Haberleşme ve Arşiv Mü-
dürlüğünde bulundurmaları Hân olunur. 5810 / 1-1 

9 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Elazığ Süperfosfat Fabrikamız gereksinimi 1 adet 2500 Kvalık 6,3/0,4 
Kv'lıuk Trafo, şartnamesi hükümlerine göre satın alınacaktır. 

2 — istekliler, bu işe ait ¿şartnameleri izmir Cad. No. 35 adresindeki Genel 
Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Rıhtım Cad. Çıracı Sokak R. Han 
26 - 30 Kat 2 Karaköy - İstanbul adresindeki Satınalma Müdürlüğümüzden bedelsiz 
olarak temin edebilir. 

3 — Şartnamelerine uygun olarak düzenlenecek kapalı teklif mektupları, en 
geç 25/5/1979 Cuma günü saat 16.00 ya kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve 
Arşiv Müdürlüğünde 'bulunacak şekilde postalanmış veya elden verilmiş olacaktır. 

Postada vaki gecikmeler ve zamanında verilmeyen teklifler nazara alınmaz. 
4 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma-

makta, bölmekte veya dilediğine "vermekte serbesttir. 5811 / 1-1 
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T. D. Ç. 1. Hasançelebi Demir Tesisleri Grup Başkanlığından : 

1 — Hasançelebi - Malatya Şantiyemizde kurulmakta olan Hammadde, Etüd 
ve Değerlendirme Laboratuvarı için "muhtelif banko, dolap ve Laboratuvar masası 
yaptırılma işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işin geçici teminatı 44.000,— TL. dır. 
3 — Bu İşe ait şartnamemiz, Ankara Kavaklıdere Bülten Sok. No. 32 deki Ti-

caret Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
4 — Şartnamemize uygun olarak hazırlanmış olan kapalı teklifler en geç 10 

Mayıs 1979 Perşembe günü saat 14.00'e kadar aynı adresdeki Muhaberat Çervişine 
teslim edilmiş olacaktır. 

5 — Postadaki gecikmeler İle telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmayacak-
tır. 

6 — Başkanlığımız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak-
ta veya dilediğine yapmakta veyahut kısmen yapmakta serbesttir. 

5812 / 2-1 
• 

TCDD İşletmesi Merkez Alım. Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 

1 ADET 10 TONLUK MOBIL VİNÇ S ATIN ALINACAKTIR 
1 — Yukarıda yazılı malzeme dahili piyasa'dan kapalı zarf usulü ile eksiltme-

ye konulmuştur. 
2 — Bu işe ait şartname TCDD'nin 'Ankara'da Merkez ve istanbul'da Sirkeci 

Veznelerinden 300,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 
3 — Tekliflerin en geç 22/5/1979 Salı günü saat 15.00'e kadar TCDD Genel 

Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanan Komisyonumuza gelmiş veya ve-
rilmiş olması şarttır. 

4 — Tekliflerle birlikte, teklif edilen bedelin % 2,51 oranında geçici teminat 
mektubu verilecektir. 1 

5 — Teklif zarfları üzerine TCDD İşletmesi Genel "Müdürlüğü Merkez Alım, 
Satım ve ihale Komisyon Başkanlığı Gar - Ankara adresi ve \bangi işe ait olduğu ya-
zılacaktır. 

6 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği 
talibe yapmakta tamamen serbesttir. 5855 / 2-1 

• 
PTT Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT İLANI 
1 — 10.885 000 TL. keşif bedelli Sorgun PTT ve Santral binası inşaatı kapalı 

zarf usulü İle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Geçici teminatı 340.300 TL. dır. 
2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında 

ve Ankara PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltme 11/5/1979 Cuma günü saat 16.00 da Genel Müdürlük Eksiltme 

Kurulunca yapılacaktır. 
4 — isteklilerin 9/5/1979 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar eksiltme şartna-

mesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik'karnesi aslı ile Genel Müdür-
lüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

5 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat 
15.00'e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek üzere'Yapı işleri Dairesi-
ne makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte 
serbesttir. 

5484 / 2-1 
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Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesinden : 

FASON OLARAK İPLİK BÜKTÜRÜLECEKTİR 
1 — Partiler halinde teslim edilmek kaydıyle şartnameye göre 340 ton 20/1 

Ne. Pamuk ipliğinin 20/6 olarak katlama ve Büküm işi kapalı fiyat teklifi alınmak 
suretiyle yatırılacaktır. 

2 — Bu İşe ait geçici teminat 50.000 TL. dlr. 
3 — Teslim edilecek ipliğe karşılık olarak alınacak teminat 500.000 TL. dir. 
4 — Teklifler en geç 4/5/1979 Cuma günü saat 16.00 ya kadar müessesemiz 

haberleşme şefliğinde bulundurulması gereklidir. 
5 — Lüzumlu Bilgi ve şartname müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin 

edilecektir. 
6 — Birim Kg. üzerinden Verilecek olan fiyat teklifleri en az 30 gün obsiyonlu 

olacak ve obsiyon belirtilmeyen teklifler 30 gün obsiyonluymuş gibi kabul edilecektir. 
7 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği firmalara yaptır-

makta serbesttir. 5705/1-1 

Hacılar Belediye Başkanlığından : 
KAYSERİ 

1 — Belediyemize alt 10.182.890,24 Ura keşif bedelli ve 305.486,70 fira geçici 
teminatlı Belediye Hizmet binası inşaatı işi 2490 ıfeayılı Kanunun 31. maddesi gereğin-
ce kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — ihale 14 Mayıs 1979 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediyemizde Encü-
men huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait dosya her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Başkâtip-
liğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka-
dar müteahhitlik karnesinin, 1979 yılı vizeli Ticaret odası vesikası ile diğer belgeleri-
ni ihale saatinden bir saat evvel ibraz ederek ihaleye girebilme belgesi alınması su-
retiyle kapalı zarflarını Başkanlığa Vermeleri şarttır. 

5 — Bu ihaleye ait dellaliye, Asker A. Yardımı, Pul ve Mukavele masrafları 
ihaleyi alana alt olacaktır. 

6 — Postada vaki gecikmeler kabul edilemiyeceğl gibi Komisyonumuz İhaleyi 
yapıp yapmamakta da serbesttir, ilan olunur. 5847 / 1-1 

e 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. den : 

BASILI EVRAK BASTIRILACAKTIR 
Teşkilâtımızın 1979/1980 yıllarında kullanılmak üzere, çeşitli modellerde basılı 

evraklar bastırılacaktır. 
İlgililerin; Mithatpaşa Caddesi No : 14 Yenişehir - Ankara'daki Genel Müdürlü-

ğümüzden bedelsiz olarak alacakları şartnamemiz gereğince, hazırlıyacakları kapalı 
zarf halindeki tekliflerini en geç 8/5/1979 günü saat 16.30'a kadar Genel Müdürlüğü-
müz Muhaberat Müdürlüğünde bulundurmaları duyurulur. 

1 — Postadaki gecikmelerden Şirketimiz hiçbir şekilde 'sorumlu olmayacak-
tır. 

2 — Matbaalar ihtiyacımızın tamamına veya her model bir kısım itibar edil-
mek kaydıyla en iaz 5 kısım için (5 kısımdan az .olmamak şartıyla) teklif vermekte 
serbesttir. 

3 — 2490 sayılı Kanuna tabi olmayan Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya sözkonusu İşi dilediğine vermekte serbesttir. 

5853 / 1-1 
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Mersin Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Parti M İ K T A R I M. bedeli 
Emvalin cins ve nev'i adedi Adet M3. TL. 

3. S. N. B. Çk. Tomruk 1 131 50.989 2.7S0 
3. S. N. B. Çk. Tomruk 6 ldİBO 304,454 3.080 
3. S. N. B. Çz. Tomruk 82 12897 2848.794 2.530 
3. S. N. B. Göknar Tomruk 2 43 18,733 2860 
3. S. K. B. Çk. Tomruk 1 122 36,924 2.530 
3. S. K. B. Çk. Tomruk 3 386 96,298 2200 
3. S. K. B. Çz. Tomruk 30 6425 986,939 1.870 
3. S. K. B. Göknar Tomruk 1 53 12,029 2 200 
Göknar Sanayi Odunu 1 41 5,360 1.320 
Çz. Tel Direk (6,5 Boy) 1 423 52 730 2.640 
Çz. Tel Direk (7.0 Boy) 4 İÎOO 204.054 2.695 
Çz. Tel Direk (8.0 Boy) 2 647 106,483 2.860 
Çz. Tel Direk (9.0 Boy) 1 25 5,610 2.970 
Sedir Yar. Sanayi Odunu 1 Ster 47 1.100 
Ardıç Yar. Sanayi Odunu 1 » 24 1.100 
Çz. Kabuklu Sanayi Odunu 1 » 70 880 

Mn»Ü EMVAL GENEL YEKÜNÜ : 135 23373 4729.397 
STERLİ EMVAL GENEL YEKÜNÜ : 3 Ster 141 

1 — İşletmemizin satış depolarında mevcut 138 parti muhtelif cins orman em-
vali % 50 peşin ve bakiyesi 6 ay vadeli olarak açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 — Satış 7/5/1979 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 13.00'de İşletme Mü-
dürlüğü satışı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 15/c model şartname hü-
kümlerine göre yapılacaktır. 

3 — Satışla ilgili ilân, şartname ve müfredat listeleri İşletme Müdürlüğümüzde 
görülebilir. 

4 — Vergi ve resimler alıcıya, ilân masrafları İşletmemize ait olduğu ilân olu-
nur. 5707 / 2-1 

• 
PTT Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT İLANI 
1 — 10.000.000 TL. keşif bedelli Yerköy PTT Santral Binası inşaatı kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Geçici teminatı 313.750 TL. dır. 
2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı llşleri Dairesi Başkanlığında 

ve Ankara PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltme 11/5/1979 Cuma günü saat 16.00 da Genel Müdürlük Eksiltme 

Kurulunca yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin 9/5/1979 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar eksiltme şartna-

mesinin 42. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik'karnesi aslı ile Genel Müdür-
lüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

5 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat 
15.00'e kadar ihale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı işleri Dairesi-
ne makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte 
serbesttir. 

5483 / 2-1 
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Eskişehir Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

M3. nün 
muh. 

Bölgesi Deposu Cins ve nev'i 
Parti 
adet Adet M3. D3. 

bedeli 
Lira 

Büyükyayla Büyükyayla 3. S.N.B. çam tom. 8 1970 367.994 2860 
» » 3. S.K.B. çam tom. 7 1606 202.246 2200 
> > Çam Sanayi odunu 1 265 19.605 1430 
» Oynaş 3. S.N.B. çam tomruk 7 1476 232.159 2860 
> » 3. S.K.B. çam tomruk 3 1275 148.234 2200 
> » Çam 'Sanayi odunu 1 119 8.776 1430 

K ı r k a idrisyayla 3. S.N.B. çam tomruk 7 1066 247.547 2860 
> » 3. S.K.B. çam tomruk 1 20 3.904 2200 
» » 2. S. çam tel direk 1 141 39.883 3135 
> Salihler 3. S.N.B. çam tomruk 4 421 80.041 2860 
» » 3. S.K.B. çam tomruk 1 150 20.720 2200 

Seyitgazi Şükranh 3. S.K.B. çam tomruk 5 1201 129.324 2200 

48 9710 1500.433 
1 — işletmemizin Büyükyayla, Oynaş, İdrisyayla, Salihler ve Şükranh İstif 

yerlerinde mevcut yukarıda cins ve miktarları yazılı Orman emvali hizalarında gös-
terilen fiatlar üzerinden % €0 si Müddetsiz banka mektubu karşılığında 6 ay vade ile 
acık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 7 Mayıs 1979 tarihine raslayan Pazartesi günü Kırka Bele-
diye satış salonunda saat 14.00 de yapılacaktır. 

3 — Satışa ait şartname Orman Genel Müdürlüğü, Eskişehir Orman Bölge 
Başmüdürlüğü, ile Ankara, Bursa, Kütahya, inegöl, Emet, Tavşanlı, Afyon, Bilecik 
işletme Müdürlükleri ve İşletmemiz Muhasebe Servisinde görülebilir. 

4 — isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Satış Ko-
misyonumuza müracaatları ilân olunur. 6850 / 1 - 1 

Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

AMONYAK SATINALINACAKTIR 
1 — Samsun ve Gemlik Tesislerimizin gereksinimi İçin FOB ,veya C + F esa-

sına göre ^ % 20 Azot opsiyonunda 66.000 m. teni Amonyak satın alınacaktır. 
2 — Kapalı teklif mektupları en geç 14/5/1979 feünü saat fi7.30'a kadar Ge-

nel Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde postalanmış veya elden tevdi (edilmiş ola-
caktır. 

Postada vaki gecikmeler ve zamanında verilmeyen teklif {mektupları nazarı !ti-
bare alınmayacaktır. 

3 — istekliler bu işe alt şartnameyi izmir Caddesi No. 35 Kızılay - Ankara 
adresindeki Genel Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığından ve Rıhtım Caddesi Çıra-
cı Sokak R. Han No. 26-30 Kat 2 Karaköy-lstanbul adresindeki istanbul Satmalma Mü-
dürlüğümüzden ücretsiz olarak temin edebilirler. 

4 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma-
makta, dilediğine vermekte veya siparişi bölmekte tamamen serbesttir. 

5848/1-1 
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