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Y A S A M A BÖLÜMÜ 

K A N U N L A R 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun 

Kanun No. 2330 Kabul Tarihi: 3/11/1980 

Amaç : 
MADDE 1. — Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçak

çılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri 
sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kal
dıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde öde-
necek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları ha
linde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir. 

Kapsam : 
MADDE 2. — Bu kanun; 
a) İçgüvenllk ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki 

konularında görevlendirilen : 
1. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü personelini, 
2. Silahlı Kuvvetler mensuplarım, 
3. Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını, 
4. Çarşı, mahalle ve kır bekçilerini, 
5. Gümrük muhafaza amir ve memurlarını; 
b) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların so

ruşturma ve kovuşturma işlemlerim yürüten adli ve askeri hâkimleri, Cumhuriyet 
savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcılarını; 

c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuv
vetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirlerini; 
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d) Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan 

personeli; 
e) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan 

ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivil
leri; 

Kapsar. 
Nakdi Tazminat : 
MADDE 3. — Bu kanun kapsamına girenlerden; 
a) Ölenlerin kanuni mirasçılarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 

belirtilen 1 nci derece son kademe aylığı brüt miktarının 30 katı tutarında, 
b) Sakatlananlara, (a) bendinde belirtilen tutarın % 25'inden % 75'ine kadar, 

yaralananlara ise % 20 'sini geçmemek üzere, sakatlık veya yaralanma derecesine 
göre, 

Nakdi tazminat ödenir. 
Bu nakdi tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; yaralanma, sakatlanma ve

ya ölüme neden olan olayın meydana geldiği tarihteki 1 nci derece son kademe aylı
ğının brüt tutarıdır. 

c) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen nakdi tazminatın kanuni mirasçı
lara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tari
hinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15 tutarındaki 
kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde 
miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her 
birine ödenen tazminattan fazla olamaz. 

Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin devam ettiği süre içinde, bu maddede yer 
alan nakdi tazminat miktarlarının yarıya kadar indirilmesine veya nakdi tazminata 
ilişkin hükümlerin uygulanmamasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Aylık Bağlanması : 
MADDE 4. — Bu kanun kapsamına girenlerden; 
a) Sakatlanarak bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye 

sevk edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanır. 
b) Emekli aylığı almakta iken sakatlananların almakta oldukları aylıkları 

görev malullüğü aylığına dönüştürülür. 
c) Ölenlerin kendilerine bağlanması gereken görev malullüğü aylığı, dul ve 

yetimlerine intikal ettirilir. 
Bu madde gereğince ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatlarına 

göre bağlanan aylıklar, (5434 sayılı Kanunun 18/1/1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla 
değişik 64 ncü maddesinden yararlananlar hariç) % 25 artırılarak ödenir. 

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları 
halinde, öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
36 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri üzerinden 
(Öğrenimi bulunmayanların İlkokul mezunu gibi) kendilerine, ölümlerinde dul ve ye
timlerine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T. C. Emekli Sandığınca görev malul
lüğü aylığı % 25 artırılarak bağlanır. 

Bu madde hükümlerine göre T. C. Emekli Sandığınca artırılarak bağlanacak 
aylıklar; hiçbir suretle aynı derece, kademe ve ek göstergedeki emsaline 5434 sayılı 
Kanunun 2177 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesi (e) fıkrasının son bendi gere
ğince bağlanması gereken miktarlardan fazla olamaz. 

Görevden Ayrılanlar Hakkında Uygulama : 
MADDE 5. — İkinci maddede sayılanlardan görevleri sona ermiş bulunanla

rın, bu görevleri nedeniyle yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölmeleri halinde bu 
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durumlarının evvelce ifa ettikleri hizmetten meydana geldiği, tevsik edilenlere 3 ncü 
ve 4 ncü madde hükümleri uygulanır. 

Nakdi Tazminat ve Aylığın Etkisi: 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerine güre ödenecek nakdi tazminat ile bağ

lanacak emekli aylığı uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığıdır. 
Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak kurumların öde-

mekle yükümlü tutulacakları tazminatın hesabında bu kanun hükümlerine göre öde
nen nakdi tazminat ile bağlanmış bulunan aylıklar gözönünde tutulur. 

Öğretim Yardımı: 
MADDE 7. — Bu Kanunda yazılı koşullarda ölenlerin çocukları Devlete ait 

yatılı okul ve eğitim kurumlarında, yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ücret-
siz olarak okutulurlar. 

Bunlardan, yüksek öğrenim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yüksek 
öğrenim kredilerinden (yürürlükteki mevzuata göre) öncelikle yararlanırlar. 

Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yukarıdaki fıkralarda ya-
zık hakları kaybederler. 

Hazineden Tahsil: 
MADDE 8. — Bu kanunun 4 ve 5 nci maddeleri gereğince % 25 fazlası 11e bağ

lanan aylıklardaki bu fazlalık ile 4 ncü maddenin (d) bendine göre bağlanan aylıkla
rın tamamı ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca ödenir ve faturası karşılığında hazine
den tahsil edilir. 

644 Sayılı Kanundaki Tazminatın Uygulanamayacağı Haller : 
MADDE 9. — Bu kanun hükümlerinden yararlanan Milli istihbarat Teşkilatı 

mensupları, 6 Temmuz 1965 tarih ve 644 sayılı Kanunun 22 nci Maddesindeki yaralan-
ma, sakatlanma ve ölüm tazminatlarından ayrıca yararlanamazlar. 

Yönetmelik: 
MADDE 10. — Bu kanuna göre verilecek nakdi tazminatların ödenme şekil ile 

3 ncü maddenin (b) bendi uyarınca ödenecek tazminatların tutarları ve bu kanunla 
ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Bakanlar 
Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Ancak bu yönetmelikte; sakatlık tazminatı, 5484 sayılı kanun uyarınca vazife 
malulü olanlar hakkında esas alınan 13/7/1053 gün ve 1053 sayılı «Vazife Malullük
lerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamname» de gösterilen 6 derece üzerin
den ve sakatlık derecelerine göre, her derece için % 10 oranında indirim yapılmak 
suretiyle düzenlenir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 11. — 
a) 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ile bu kanu

nun ek ve değişiklikleri; 
b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 sayılı Kanun

la eklenen ek madde; 
c) 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi; 
d) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19/2/1980 gün ve 2261 sayılı Ka-

nunla değişik 86 ncı maddesinin (C) bendi; 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun : 
a) 3 ncü maddesinin (a) bendi hükümleri ile düzenlenen nakdi tazminatlar 

1/1/1968 tarihinden; 
b) Bağlanacak aylıkları düzenleyen 4 ncü maddesi, 1/1/1968 tarihinden itiba

ren bu kanunun şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden 
aybaşından; 

c) 7 nci maddesi hükümleri, 1/1/1968 tarihinden itibaren bu kanunun kapsa-
mına girenlerin çocuklarını da içine alacak şekilde yayımı tarihinden; 

Geçerli olarak uygulanır. 
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Ancak 3 ncü maddenin (c) bendi gereğince bu geçici maddenin (a) bendi kap-
samına giren ana ve babaya nakdi tazminat ödenebilmesi kendilerinin bu kanunun 
yayımı tarihinde sağ olmaları şartına bağlıdır. 

1/1/1968 tarihinden İtibaren nakdi tazminata hak kazanmış bulunan eşlerden 
bu kanunun yayımı tarihinden evvel ölmüş olanların payları görev nedeni ile ölenin 
çocuklarına verilir. Çocukları yoksa miras hükümleri uygulanır. 

GEÇICI MADDE 2. — 1/1/1968 tarihinden bu kanunun yayımı tarihine ka-
dar olan döneme ilişkin nakdi tazminatların hesaplanmasında, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununda belirtilen 1 nci derece son kademe aylığının (Bu kanunun yayımı 
tarihindeki) brüt tutarı esas alınır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun, ölenlerin kanuni mirasçılarına verilecek 
nakdi tazminatı düzenleyen 3 ncü maddesi (a) bendinin geçmişe uygulanmasında : 

a) 147ö sayılı Nakdi Tazminat Kanununa; 
b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 sayılı Kanunla 

eklenen ek maddeye; 
c) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 2261 sayılı Kanunla değişik 86 

ncı maddesine; 
d) 2215 sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanununun 86 ncı maddesine; 
e) 2898 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesine; 
f) Bu kanunda gösterilen görevlerinden dolayı ölenlerin mirasçılarına her

hangi bir mahkeme ilamına; 
Dayanılarak kurumlarınca yapılmış ve yapılacak ödemeler bu kanuna göre ve

rilecek nakdi tazminat miktarlarından mahsup edilir. 
Yürürlük: 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/11/1980 

Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

ilişkin Kanun 
Kanun No. 2881 Kabul Tarihi: 3/1/1980 

MADDE 1. — 2 Ekim 1973 gününde Lahey'de imzalanan «Nafaka Yükümlü
lüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme» nln onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

5/11/1980 

Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tenınmasına 
ve Tenfisine ilişkin Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Kanun No. 2332 Kabul Tarihi: 8/11/1080 

MADDE 1. — 2 Ekim 1973 gününde Lahey'de imzalanan «Nafaka Yükümlü
lüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine ilişkin Sözleşme» nln onay
lanması uygun bulunmuştur. 

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

5/11/1980 
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

Yönetmelikler 
Başbakanlıktan: 

Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılını Kutlama Komiteleri Yönetmeliği 
Atatürk'ün doğumunun 100 ncü yılı yurt içinde bütün illerimizde, yurt dışında 

bütün temsilciklerimizde 2302 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre kut-
lanacaktır. 

Kutlama çalışmaları 1081 yılının bütün aylarım kapsayacak, belirli günlere 
özel bir önem verilecek bir biçimde planlanacak, Atatürk'ün tarihi kişiliğini ve dev
rimlerimizi bir bütün halinde yansıtacaktır. 

Kutlamalara geniş halk kitlelerinin katılmasına imkan sağlanacaktır. 

I. BOLÜM 
AMAÇ VE KAPSAM 

Amaç : 
Madde : l — Atatürk'ün doğumunun 100 ncü yıldönümü dolayısiyle Türk Dev-

riminin; 
a) Türk ve insanlık tarihindeki yerini ve önemini. 
b) Büyüklüğünü, bUtünleştlricUlğlnl, 
c) Milliyetçiliğini, 
d) Lâiklik ve eğitim anlayışını, 
e) Millt bağımsızlık hareketlerindeki öncülüğünü, 
f) Dünya görüşünü, 
ğ) İnsanlık anlayış ve barışçılığım, 
h) Devlet adamlığı niteliklerini, 

belirtmek ve yaşatmaktır. 

Kapsam : 
Madde 2 — Bu Yönetmelik yurt içinde illerde, ilçelerde, bucaklarda, köylerde 

ve bütün yerleşme yerlerinde yurt dışında temsilciliklerimizde yapılacak kutlamaları 
kapsar. 

II. BÖLÜM 

GÖREV, YETKİ V E SORUMLULUK 

Görevler : 
Madde 3 — Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için şu hususlar üze-

rinde özellikle durulacaktır : 
a) Atatürk'ün doğumunun 100 ncü yılı olması dolayısiyle 1981 yılını Atatürk 

yılı olarak kutlamak, bu maksatla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli toplantılar, ya
rışmalar, törenler düzenlemek, düzenlenmesini teşvik etmek ve desteklemek. 

b) Atatürkçü anlayış ve davranışı her türlü yayın, yayım, kültür, sanat, eği
tim araçları ile ve çalışmalarıyla tanıtmak, benimsenmesine yardımcı olmak. 
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c) Atatürkçü anlayış ve davranıştan hareketle, milli birlik, beraberlik ve bü

tünlük duygusunu, düşüncesini ve şuurunu geliştirici, birleştirici, toplayıcı ve kaynaş-
tırıcı Türk Milliyetçiliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak. 

d) Atatürkle ilgili her türlü yayın, yayım, inceleme, araştırma çalışma yapan 
resmi ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak. 

Yetki ve Yetki Devri : 
Madde 4 — Kutlama ile görevli herkes görevlerim sorumluluk ve işbirliği an

layışı içinde yerine getirmekle yükümlü ve yönetmeliğin tesbit ettiği esaslar çerçeve
sinde yetkilidirler. 

Görevler tam, çabuk, güven içinde ve işin ruhuna uygun olarak yerine getirilir. 
Görevliler kanun ve yönetmelikte sadece kendileri tarafından kullanılacağı be-

lirtilenler dışındaki yetkilerini geçici ya da sürekli olarak başka bir görevliye devre
debilirler. Ancak sorumluluk kendilerine aittir. 

Sorumluluk : 
Madde 5 — Yönetmelikle belirtilen Kuruluşların karar alma, yönetim ve yürüt-

me kademelerinde çalışan görevliler, kendilerine verilen görevlerin yerine getirilme
sini sağlayacak tedbirleri almaktan sorumludurlar. 

III. BÖLÜM 

KUTLAMA KOMİTELERİ 
Kuruluş : 
Madde 6 — İllerde valilerin, ilçelerde kaymakamların, yabancı ülkelerde tem

silcilerimiz başkanlığında kutlama komiteleri kurulur. 
Madde 7 — Kutlama komiteleri, 
a) İllerde, Valinin başkanlığında, Garnizon Komutanı, Belediye Başkam, Milli 

Eğitim Müdürü, Kültür Müdürü, Defterdar, Emniyet Müdürü ve 4 uzmandan 
b) İlçelerde Kaymakamın başkanlığında, Garnizon Komutanı, Belediye Baş-

kanı, İlköğretim Müdürü, Kültür Bakanlığı kuruluşlarından bir temsilci, Mal Müdürü 
ve iki uzmandan, 

teşekkül eder. Uzmanlar, halkın sevgisini kazanmış kişiler arasından seçilir. 
c) Bucaklarda ve köylerde kutlama çalışmaları mahallin özellikleri de dikkate 

alınarak Valilerce düzenlenir. 
d) Yabancı ülkelerde kurulacak Kutlama Komitelerinin kuruluş, çalışma ve 

denetimleri, 2302 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve Kutlama Koordinasyon Kurulunca 
hazırlanarak Milli Komite tarafından tasvip edilmiş bulunan kutlama programına 
göre Dışişleri Bakanlığınca düzenlenir. Düzenleme esasları ve bu konu ile ilgili ola
rak temsilciliklerimize gönderilen emirlerin birer sureti Kutlama Koordinasyon Ku
rulu Başkanlığına gönderilir. 

Kutlama Çalışmaları : 
Madde 8 — Kutlama Komiteleri, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve 

esaslar içinde bölgelerinde kutlama ile ilgili plan ve programları hazırlamak, yönet
mek ve denetlemekle görevlidirler. Kutlama Komiteleri çevre özelliklerini de dikkate 
alarak, kutlamanın anlamlı ve canlı olması için her türlü tedbirleri alırlar. 

Madde 9 — Genel ve katma bütçeli idarelerle, kamu iktisadi teşekkülleri ve di
ğer kamu kuruluşları ülke düzeyinde kutlama faaliyetleri için Kutlama Koordinasyon 
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Kurulunun, Belediyeler ise Kutlama Komitelerinin onayım alarak kutlama törenleri 
düzenleyebilirler, yayım yapabilirler ve Atatürk adına anıt niteliğinde eser inşa ede-
bilirler. 

Madde 10 — Gerçek ve tüzel kişiler ile özerk kurum ve kuruluşlar tarafından 
yapılacak kutlama programları doğrudan Kutlama Koordinasyon Kurulu Başkanlı-
ğına gönderilir, kurulun onayından sonra uygulanır. 

Denetim : 
Madde 11 — Yurt içinde illerde, yurt dışında temsilciliklerimizde kurulan Kut

lama Komiteleri, aylık çalışmaları ile ilgili raporlarım her ayın sonunda doğrudan 
Kutlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığına gönderirler. 

Madde 12 — İllerde Valiler, yurt dışında temsilcilerimiz bölgelerindeki tüm 
kutlama çalışmalarını denetlerler. Görülen aksaklıklar derhal giderilir. Resmi ve özel 
tüm kuruluşlar yapacakları kutlama çalışmalarında mahallin kutlama komiteleri ile 
işbirliği ve koordinasyon sağlarlar, onların emir ve tavsiyelerine uyarlar. 

Kamu kuruluşlarının yükümlülüğü : 
Madde 13 — Kamu kuruluşları, kutlama hazırlıkları ve uygulamaları için Kut

lama Koordinasyon Kurulunun, Kutlama Komitelerinin kararlarım yerine getirirler, 
gerekli personel ile araç ve gereçleri belirlenen görevlere tahsis ederler. 

IV. BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Harcamalar : 
Madde 14 — Genel ve katma bütçeli idarelerle belediyeler, kamu iktisadi te

şebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları 2302 sayılı Kanun ve bu yönetmeliğin kapsamına 
giren işlerden dolayı yapacakları her türlü harcamaları, Kutlama Koordinasyon Ku
rulunun iznini almak şartiyle, kendi bütçelerinden karşılarlar. 

Fon kurulması : 
Madde 15 — 2302 sayılı Kanunda yazılı görevlerin giderlerini karşılamak üze-

re Kutlama Koordinasyon Kurulunun emrinde bir fon kurulmuştur. 
Vatandaşlarımızın, resmi ve özel tüm kuruluşların, kutlama giderlerine katkıda 

bulunma arzularının gerçekleşmesine İmkan vermek üzere her türlü yardımların ka-
bulü 2302 sayılı Kanunla kabul edilmiştir. 

Kanun fona yapılacak bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi uygula
masında gider kabul edilmesini, bağış ve yardımların gerçekleştirilmesi için yapılan 
hukuki işlemlerle bunlara ilişkin olarak düzenlenen belgelerin her türlü vergi, resim 
ve harçtan muaf olmasını hükme bağlamıştır. 

Resmi ve özel bütün bankalar, yurt içinde ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
bağışlarım toplamak üzere, Kutlama Koordinasyon Kurulu Başkanının iznini almak 
şartiyle, hesap açabilirler. 

Ödüllendirme : 
Madde 16 — Fona katkıda bulunan, başka yollarla yardım eden kişi ve ku

ruluşlar özel yönetmeliğine göre ödüllendirilirler. 
Fon varlığının niteliği : 
Madde 17 — Fon hesabında bulunan para ve mallar ile kıymetli evrak ve bu 

hesapla ilgili her türlü hak ve alacaklar Devlet malı hükmündedir. 
Yürürlük : 
Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
Madde 19 — Bu Yönetmeliği Başbakan ve onun adına Kutlama Koordinasyon 

Kurulu Başkam yürütür. 

Yürütme İdare Bölümü S a y f a : 3 



Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 8 Kasım 1980 — Sayı : 17152 

Milli Savunma Bakanlığından : 

Türk Silahlı Kuvvetleri Lojman Yönetmeliği 
GENEL E S A S L A R 

Madde 1 — 3941, 4626, 6126, 6830, 186 ve 190 sayılı Tasalara göre yaptırılan 
veya satın alınan lojmanlarla, her ne suretle olursa olsun kullanma hakkı Milli Sa
vunma ve İçişleri Bakanlıklarına verilmiş bulunan lojmanların yukarıdaki kanunlara 
dayalı hak sahiplerine tahsisi ve lojmanlardan çıkarılmaları, 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 184-186'ncı maddeleri gereğince düzenlenen bu yö
netmelik esaslarına göre yürütülür. 

Madde 2 — Bu yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, Askeri 
memur, Astsubay, Sivil memurlarla uzman çavuş ve uzman jandarmaları kapsar. 

Madde 3 — Muhtelif garnizonlardaki Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jan
darma Genel Komutanlığına ait lojmanların kendi personeline, hangi birlik komutanı 
veya Askeri kurum amiri tarafından tahsis edileceği Kuvvet Komutanlıkları ve Jan
darma Genel Komutanlığınca emredilir. Başkaca bir emir verilmediği takdirde tahsis 
İşi, o garnizondaki en büyük Kara, Deniz, Hava Kuvvetleriyle Jandarma Genel Komu
tanlığına bağlı birlik komutam veya askeri kurum amiri tarafından yapılır. 

a) Kuvvetlerince veya Jandarma Genel Komutanlığınca kendisine lojman tah
sis görevi verilen Birlik Komutanları veya Askeri Kurum amirleri, bu yönetmelik 
esaslarına aykırı olmamak üzere «GARNİZON LOJMAN ÖZEL YÖNERGESİ» hazır
larlar. 

Ancak; Harp Akademileri Komutanlığı, GES Komutanlığı, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi ve Eğitim Hastanesi Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komu
tanlığı, Deniz Eğitim Merkezi (Heybeliada, Karamürsel ve İskenderun) Komutanlığı
nın özelliklerine binaen, kışla ve güvenlik sınırları içinde bulunan lojman ve konut
larla, GES Komutanlığına bağlı veya bu komutanlığın harekat kontrolunda bulunan 
elektronik birlikleri mensupları için inşa ettirilmiş veya ettirilecek olan lojman ve 
konutların dağıtımı, tahsis ve tahliyeleri, keza yönetmelik esaslarına aykırı olmamak 
koşulu ile, bu komutanlıklarca hazırlanacak «LOJMAN ÖZEL YÖNERGELERİ» ne 
göre yapılır. 

b) Bu yönergeler ilgili Kuvvet Komutanlıklarının ve Jandarma Genel Komu
tanlığının onayından sonra yürürlüğe girer. Kuvvet Komutanlıkları bu yetkilerini 
Kolordu veya eşidi komutanlıklara kadar daha ast komutanlıklara devredebilir. 

c) Bu özel yönergelerde; lojmanların kullanılma yöntemleri ile, lojmanlardan 
yararlanan personelin tabi olacağı şartlar, su, elektrik, havagazı, kömür, akaryakıt 
ve kapıcının kullanılma esasları ile diğer lüzumlu hususlar ayrıca; kalorifer, sıcak su 
konusunda hükümler bulunur. 

d) ANKARA'da; Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığı 
için ayrılan konut ve lojmanların, ikinci maddede yazılı personele yapılacak tahsis 
işlemleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komu
tanlığı tarafından yürütülür. 

e) Bir kuvvete veya Jandarma Genel Komutanlığına mensup personel diğer 
Kuvvet veya Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanmış ise lojman tahsisi perso
nelin görevli bulunduğu kuvvet veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ya
pılır. Bu gibi personel; Kuvvet veya Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli 
kaldığı sürece veya aynı garnizonda dört yıllık yasal oturma süresini tamamlayıncaya 
kadar lojmandan yararlanır. 
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f) Müşterek karargahlarda ve Askeri Kurumlarda görevli personele lojman 
tahsisi personelin mensup olduğu Kuvvet veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafın-
dan yapılır. 

g) Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı teşkillerde 
(Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı üniteleri, Askerlik Şube Başkanlıkları ve 
Arşiv Müdürlükleri gibi) görevli personelin bulunduğu garnizonlarda kendi kuvvetine 
alt lojman yoksa diğer kuvvetlere alt lojmanlardan (Jandarma Genel Komutanlığı ha
riç) aşağıdaki ilkelere göre yararlandırılır. 

h) (g) fıkrasındaki personelin bulunduğu garnizonlarda : 
(1) Bir Kuvvete alt lojman mevcutsa, anılan personel o kuvvet personeli gibi 

lojmandan yararlanır. 
(2) Garnizonda birden fazla kuvvete ait lojman mevcut ise bu personel lojman

lardan yararlanma oram fazla olan kuvvetin lojmanlarından yararlanır. 
(3) Yararlanma oram eşit olduğu takdirde anılan personel kuvvet lojmanların

dan eşit oranda yararlanır. 
(4) Lojmanlardan yararlanma oranı : 
Lojman adedinin, lojmanlardan yararlanacak personel adedine bölünmesiyle bu

lunur. 
1) Meskûn olmayan mahallerle, kira ile oturulacak ev veya lojman bulunma

yan garnizonlarda görevli personelin, hangi garnizon lojmanlarından faydalanacağı 
Kolordu ve eşidi Komutanlıklar ile daha üst komutanlıklarca düzenlenecek «LOJMAN 
ÖZEL YÖNERGELERİNDE» tespit edilir. Bu gibi hallerde, birliklerde görevli perso
nelin, hizmetteki mes'uliyet ve muessiriyet ilkeleri göz önünde bulundurularak görev 
mahalline en yakın garnizon lojmanlarından faydalandırılması esastır. 

LOJMANLARIN TAKSİMİ 
Madde 4 — Bir garnizonda bulunan lojmanlar hizmette mesuliyet ve müessiri-

yet esaslarına göre subay, askeri memur, astsubay ve sivil memurlarla uzman çavuş 
ve uzman jandarmalar arasında, tahsisli lojmanlar çıkartıldıktan sonra aşağıdaki oran 
dahilinde taksim edilir. 

Subaylar : (As. Memur ve sıraya bağlı olmayarak yapılacak tahsisler dahil) 
% 55 

Astsubaylar : % 40 
Sivil Memurlar: Uzman Çvş. ve Uzman Jandarmalar dahil) . . . .%5 
Sivil memurların bulunmadığı yerlerde sivil memur kontenjanı: 
a) Uzman çavuş ve uzman Jandarma çavuşlara verilir. 
b) Uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşlara da mevcut değilse Garnizon

larda subay mevcudu astsubay mevcudundan fazla ise bu kontenjan subaylara; as 
ise astsubaylara tahsis edilir. 

Madde 5 — İmkan nisbetinde General (Amiral), Subay, Astsubay ve Sivil Me
murlarla Uzman Çavuş ve Uzman Jandarmalar için ayrı, ayrı bloklar tahsis edilir. 

LOJMANLARIN TAHSİS İŞLERİ 
Madde 6 — Lojmanların hak sahiplerine dağıtımı, tahsis ve tahliye işlemleri 

birlik, karargah ve askeri kurumlarda bir personel hizmetidir. Bu hizmet; Askeri ku
rum amirliklerinin personel işlerini tedvir eden, Başkanlık, Şube veya Kısımlarınca 
yürütülür. 

Lojmanların dağıtım, tahsis veya tahliye emirleri Komutan veya Tugay ve 
daha büyük birliklerde (Deniz ve Hava'da eşidi) KURMAY BAŞKANI veya yetki 
verecekleri amirler tarafından onaylanır. 
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Madde 7 — Kendisine lojman tahsis edilmesini isteyen personel, o garnizonda 
lojman bulunmasa dahi, bir beyanname ile personel işlerine bakmakla yükümlü ma
kama müracaat eder (EK - 1). 

a) Bu beyanname; müracaat sahibinin kıt'ası komutam veya dairesi amiri 
tarafından, doğruluğu, kontrol ve tasdik edilerek lojmanları tahsis etmekle görevli 
makama bir yazı ile gönderilir. Bu beyannameye, beyanname muhteviytının doğrulu-
ğunu gösterir muhassesat ilmühaberi örneği ile lüzumlu diğer belgeler eklenir. 
(EK - 2) 

Lojman hizmetlerini yürütmekle görevli makamlar, aldıkları lojman beyana-
mesi ve bu beyannameye ilişkin belgelere göre yönetmeliğe uygun olarak müracaat 
sahibinin puanı ile, lojman sırası çizelgesindeki yerini, tayin ve tespit eder. 

b) Personelin lojman isteğinde bulunduğu garnizonda veya daha önceki gar-
nizonlardaki lojmanlarda oturup oturmadığı, oturmuş ise hangi coğrafi bölgede, han
gi garnizonda ve kaç ay süre ile oturduğunu ve lojmana giriş tarihi ile, tahliye ta
rihini, personelin muhassesat ilmühaberini ONAY'layan kıt'a komutanları veya daire 
amirleri bu bilgi ve kayıtları personelin muhassesat ilmühaberini mutlaka yazmak 
ve imzalarını mühürleri ile tasdik etmekle görevli ve yükümlüdürler. İmza ve mü-
hürle onaylanmıyan muhassesat İlmühaberindeki bilgi ve kayıtlar geçerli sayılmaz. 

c) Beyannamede vaki olacak değişiklikler, değişikliğin meydana gelmesinden 
itibaren en geç bir ay içinde yukardaki fıkralara uygun olarak hak sahibinin vere
ceği bir ek beyanname ile ve bu beyannameye ilişkin belgelerle ilgili makama duyu
rulur. 

Personel bu beyannameye, bütün değişiklikleri yazmakla yükümlüdür, (Örne-
ğin çocuğu veya gelirinin olması, bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin yanından 
ayrılması, evlenerek ayrılan çocuklar, kıt'a hizmetine tayin gibi) beyannamede vaki 
olacak değişiklikleri, değişikliğin vuku bulduğu tarihi takip eden bir ay içinde ek 
beyanname ile bildirmeyen personelin puan ve lojman sırasında yapılacak değişiklik, 
ancak; lojman sıra çizelgesinin düzenlenme tarihi olan her yılın ARALIK ayında dik
kate alınır ve gerekli puan verilir. 

d) Lojman sırası gelip de kendisine lojman tahsis edildiğinde, lojmana her 
ne sebeple olursa olsun girmekten vazgeçen personelin her seferinde mevcut puanla-
rından 5 (BEŞ) puan düşülür. 

PUAN SİSTEMİ 
Madde 8 — Lojmanların tahsisi; puan miktarları esas tutularak hazırlanacak 

puantaj cetvellerindeki sıraya göre yapılır. Beyannameyi alan makam aşağıdaki ölçü-
lere göre müracaat sahibinin puan miktarlarını tespit ederek personelin lojman sıra 
cetvelindeki yerini düzenler. 

P u a n 

a. Göreve katılıp beyanname ile müracaat edildiği tarihi takip eden ay 
başından itibaren her ay için : 1 

b. Muhassesat ilmühaberinde yazılı, bakmakla yükümlü olduğu ve daimi 
olarak yanında bulundurduğu her şahıs için (Çocuklar ve Muhassesat 
ilmühaberinde yazılı olmayıpta ek beyannamede gösterilenler hariç) : 1 

c. Muhassesat İlmühaberinde yazılı her çocuk için : 
d. Ailesinin hiç geliri olmayanlar için (Ev. akar, evsahlbl olarak kira ve 

çalışan eşin maaş ve ücreti gibi) : 2 
e. Kıt'a hizmetinde bulunanlara (Türk Silahlı Kuvvetleri teşkilatı kadro-

larında belirtilen birlik ve karargahların organik kuruluşlarında bu
lunan Tümen, Tugay, Destek Grup ve Kıt'alarını, Alay, Talbur, Bölük, 
Takım) : 5 
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f) Lojman bulunmayan garnizonlara katılan personel, 7 ncl maddeye uygun 
olarak müracaatını yaptığı takdirde, bu garnizonda kaldığı süre içinde, 8 nci madde 
esaslarına göre yapılan puanlar taşımaya esas olur. 

g) Personelin lojmna girdiği tarihteki toplam puanlarının normal oturma sü
resi bulunan 48 aya bölünmesiyle bulunacak her aya düşen puan miktarının, oturmuş 
olduğu ay adedi ile çarpımı sonucu ortaya çıkacak puan miktarının, giriş puanın-
dan düşürülmesiyle arta kalan puanları 9 ncu madde gereğince taşımaya esas olur. 

h) Puan sırasına tabi olarak lojmana girip de 4 yıllık oturma süresini dol
durduktan sonra 17 nci madde gereğince lojmanda oturmağa devam eden personelin 
yeniden o garnizondaki lojmanlara girmek için müracaat ettiğinde 4 yıldan fazla 
oturduğu her 6 aya kadar ( 6 ay dahil) olan süresi için 1 puan düşürülür. 

i) Aynı garnizonda birinci dört yıllık oturma süresini doldurduktan sonra 
o lojmanlardan ikinci defa puan sırasına göre istifade ederek 4 yıl oturan perso
nelin lojman tahliyesini müteakip aynı lojmanlara 3 ncü ve müteakip defalar mü
racaatı halinde başlangıç puanlarından 10 puan düşürülür. Hiç puanı bulunmadığı 
taktirde bilahare alacağı puanlardan 10 puan düşülmek suretiyle lojman sıra cet
velindeki yerini alır. 

j) Karı, koca her ikiside asker veya bir tarafı asker, diğer taraf Türk Si
lahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memur ise, karı kocadan yalnız birisi lojman için 
müracaat edebilir. Her ikisi de lojman için müracaat etmiş ise, evlenmeleri halinde, 
bunlardan yüksek olanının puanı muhafaza edilir, diğerinin puanı sıfıra indirilir. 

Personelin puan durumu her yılın ARALIK ayında bir liste ile personele ya-
yınlanır. Personelin bağlı bulunduğu birlik veya kurum amiri personele lojman pu
anı ile lojman sıra cetvelindeki yerini yazılı olarak tebliğ etmekle yükümlüdür. 

LOJMAN PUANLARININ TAŞINMASI 
Madde 9 — 8 nci madde gereğince bulunduğu garnizonda puan miktarları 

tespit edildiği halde, o garnizona alt lojmanlardan hiç istifade etmeyenlerle, kısmen 
veya tamamen istifade edenlerden başka garnizona atanan personel, ayrıldığı gar-
nizondaki punalarını katıldığı garnizona taşır. Yeni garnizondaki lojman sıra cetve
linde taşıdığı puan miktarına göre sırasını alır. Bu gibi personel, yeni katıldığı kıt'a 
karargah veya askeri kurumun personeline alt lojmanla ilgili haklara sahip olur. 
Ancak 3 nci maddenin (a) bendi dışındaki puan unsuru olan hususlardan dolayı aynı 
konuda, ikinci defa puan verilmez. 

Başka garnizona atanması nedeniyle 4 yıldan az oturanların, taşıyacağı pu-
an miktarı, 4 yıl oturup yeniden müracaat etmeleri halinde kendilerine verilmesi ge-
reken puanların toplamından az ise 4 yıl oturmuş gibi işlem yapılır. 

Puanlı olarak lojmana giren personelden 4 yıllık oturma süresini dolduran
lar ile yurtdışı daimi göreve atanan personelin puanları sıfıra düşürülür. Oturma sü
resini doldurduktan sonra yeniden lojmana girmek için müracaat eden personel, al
mış olduğu puanları taşır. 

Tahsisli olarak lojmana giren personelin girişteki puanları aynen muhafaza 
edilir ve lojmanda oturduğu sürece de puan verilmez. Bu gibi personelin lojmanı 
her ne suretle olursa olsun tahliye etmesi halinde muhafaza etmekte olduğu puan
ları taşıması esastır. 

Bulunduğu garnizonda lojmanlardan kısmen istifade edenlerle hiç istifade et
memiş olanlar mevcut puanlarını taşırlar. 

Kuvvetler ve Jandarma Genel Komutanlığı kendi personeli için (EK - 2)'de 
gösterilen örneğe göre, taşımaya esas olan puanları gösterir bir (lojman kartı) tut
makla yükümlüdür. 
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Her personel için üç nüsha olarak tanzim olunacak hu kartlardan biri loj
man müracaat beyannamesi ile birlikte personelin şahsi dosyasına konur veya yeni 
görev yerine gönderilir. İkinci nüsha personelin kendisine verilir. Üçüncü nüsha per
sonelin ayrıldığı birlik veya kurumda muhafaza edilir. Personelin kendisine verilen 
ikinci nüshayı katıldığı garnizonda vereceği müracaat beyannamesine ekleyerek loj
man işlerine bakmakla görevli makama intikal ettirir. Bu kartların muhteviyatı en 
son garnizondaki lojman işlerine bakmakla yükümlü makamlar tarafından tanzim 
olunur ve kartlar arasında çelişkiler olduğu takdirde şahsi dosyasındaki lojman kar
tına itibar olunur. 

Madde 10 — Puanla lojmana girenlerden aynı garnizon İçinde başka kuvvet, 
birlik, karargah ve askeri kuruma atananlar işgal ettikleri lojmandan çıkarılmaz-
lar. 

Ancak Harp Akademileri Komutanlığı, GES Komutanlığı, Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi ve Eğitim Hastanesi Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay 
Komutanlığı, Deniz Eğitim Merkez Komutanlığı (HEYBELİADA, KARAMÜRSEL ve 
İSKENDERUN) lojmanlarında oturanlar garnizon içinde atansalar dahi lojmandan 
çıkarılır. Özel olarak o birlik veya kurum tarafından kullanılmak maksadıyla yapı
lan lojmanlardan bu yönetmelik hükümlerine göre yalnız o birlik veya kurum per
soneli faydalanır. (Askerlik Şubesi olarak kullanılan binalardaki lojmanlarla, Jan
darmaya alt binalarda bulunan lojmanlar gibi) 

Madde 11 — Lojmanlar puan sıra cetvellerindekl sıraya göre tahsis edilir, 
Puanları aynı olanlardan katılış tarihi gün olarak evvel olan personel lojmana gir
mede öncelik kazanır. Katılış tarihi de aynı olursa önceki garnizondaki lojmanlar
dan faydalanma süresi az olana; daha önceki lojmanlardan faydalanma ve bulunduğu 
garnizona katılış tarihleri de eşit ise kimin lojmana gireceği bu kişiler huzurunda 
ad çekme ile tesbit ve tayin olunur. 

Madde 12 — Aşağıda açıklanan personele puan durumlarına bakılmaksızın 
lojman tahsis edilir. 

A — ORTAK HÜKÜMLER 
1 — General ve Amirallere 
2 — Garnizon Komutanlarına 
3 — Kurmay Başkanlarına ve Erkan Başkanlarına 
4 — Gnkur., M S. B., Kuvvet Komutanlıkları ve J. Gn. K. lığı Özel Kalem 

Md. lerine. 
5 — Gnkur., M S. B., Kuvvet Komutanlıkları ve J. Gn. K. lığı Genel Sekreter-

lerlne, 
8 — Kadrosu Albay olan Merkez Komutanlarına 
7 — Rütbesi Albay olan As. Okul ve As. Lise Komutanlarına 
8 — Askerlik Daire Başkanlarına, 
0 — Askeri Hastahane Baştabiplerine 

10 — Sıkıyönetim Komutanlıklarında görevli adli müşavir, Hakim (Subay üye 
dahil) savcı ve bunların yardımcıları ile Sıkıyönetim Komutanları emrindeki kad
rolu askeri ceza ve tutukevi müdürlerine, (Ancak, bunlardan Sıkıyönetim görevin
den başka bir göreve atananlar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay; Sıkı
yönetimin kalkması halinde görevleri nedeniyle lojmanda oturmakta olanlar ise, bu 
tarihten itibaren iki yıl daha oturmaya devam ederler. Ailesi başka garnizondaki 
lojmanda oturanlar bu hükümden yararlanamazlar.) 

11 — Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve içişleri Bakanı ile Or
general ve Oramirallerin emir subaylarına, 
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12 — Gnkur. Bşk. nı, M. S. B., Kuvvet Komutanları, Gnkur. II. Bşk. nı, M. 

S. B. lığı Müsteşarı, J. Gn K. sivil şoförlerine, 
13 — Müstakil hudut, Karakol, Takım, Bölük, Tabur veya eşidi birlik Komu

tanlarına, 
14 — Kışla ve askeri tesislerin güvenlik hudutları içinde, Müştemilatında ve

ya o garnizonda birlik ve kurumların komutan, amir ve personeli için özellikle inşaa 
edilmiş olan lojmanlar, o birlik ve kurumun komutan, amir ve personeline, 

15 — Harp Okulları Öğrenci Alay Komutanları, Eğt., Öğretim Kurul Başkan
ları ve Tabur Komutanlarına, 

16 — Jandarma Bot personeli yatak yerinde hangi kuvvetin personel mevcu
duna göre lojmanı fazla ise, o lojmanlardan puan esaslarına göre bu personel yarar
lanır. 

B — KARA KUVVETLERİ 
1 — Tugay Komutanı Yardımcılarına 
2 — Alay Komutanlarına 
3 — Kadrosu albay olan Ds. Kt. ları ve Destek Grup Komutanlarına 
4 — Kolordu Topçu Grup Komutanlarına 

C — DENİZ KUVVETLERİ 
1 — Komodorlara, kadrosu albay ve yarbay olan yüzer birlik komutanları ile 

Baş çarkçılarına 
2 — Kadrosu albay olan Destek Kıtaları ve Destek Grup Komutanlarına, 
3 — Donanma, filo ve Filotilla Baş Çarkçılarına, 
4 — Methal kontrol ve liman kontrol merkezi (LKM) Grup Komutanlarına ve 

Radar istasyon Komutanlanna 
5 — Gölcük ve Taşkızak Tersaneleri işletme amirlerine, plan keşif, Dizayn Mü-

dürlerine ve Kalite Kontrol Müdürlerine, 
6 — Alay kuruluşunda olup, fiilen albay rütbesi ile işgal edilen denizin müstakil 

kara birlik ve askeri kurumlarının komutan ve amirlerine, 
7 — Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hareket ve Eğitim Daire Başkanlarına 
8 — İzmir, NATO Güney Akdeniz Komutanlığı Türk Temsilcisine (COMNAV-

SOUTH) 
D — HAVA KUVVETLERİNDE 

1 — Taktik Hava Kuvvetleri ve Eğitim Komutanlığında: 
a) Harekat Başkanlarına 
b) İrtibat Kıt'a komutanlarına, 
2 — Üs Komutanlıklarında : 
a) Harekat Komutanına 
b) Malzeme Komutanına 
c) Uçuş Eğitim Grup Komutanına 
d) Filo Komutanlarına, 
3 — Hava Harp Okulu Komutanlığında: 
Eğitim İrtibat ve Manş Kıt'a Komutanına 
4 — Er Eğitim Tugay Komutanlığında: 
Eğitim Grup Komutanlarına 
5 — Hava Kontrol Grup Komutanlığında: 
a) Grup Komutanına 
b) SOC (Bölge Harekat Merkezi) amirine 
6 — Hava Radar Mevzi Komutanlığında: 
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a) Mevzi Komutanına 
b) Bakım Hizmetler Amirine 
c) Radar İşletme ve Harekat Eğitim Kısım Amirine 
7 — Hava Teknik Okullar Komutanlığında: 
a) Okul Komutanlarına 
b) öğrenci Alay Komutanlarına 
c) öğrenci Tabur Komutanlarına 
d) Hava Savunma Yer Silah Sistemi Eğitim Merkez Komutanına 
8 — Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığında : 
a) Fabrika Müdürlerine 
b) İkmal Müdürlerine 
9 — Hava Ulaştırma Grup Komutanlığında: 
a) Grup Komutanına 
b) Harekat Komutanına 
c) Malzeme Komutanına 
d) Filo Komutanlarına 
10 — 15 nci Füze Üs Komutanlığında : 
a) Grup Komutanlarına 
b) Filo Komutanlarına 
c) MCC Komutanlarına (Ana Kontrol Merkezi - Master Contrll Center) 
d) Boğaz Köprüsü Uçaksavar Tabur Komutanına 
11 — 5, 6, 7, 103 ncü Elektronik Birlik Komutanlarına 
12 — Oto Ulaştırma Grup Komutanlarına 
13 — Hava Oto Bölge Bakım ve Terminal Komutanına 
14 — Kadrosu Albay ve Yarbay olan Destek Komutanlarına 
10 — Hava Meydan Komutanlarına 
18 — Hava İstihkam Asvalt ve Beton Tb. Komutanları ile Hv. İstihkam in

şaat Tabur Komutanlarına. 
17 — F/S Mevzi Komutanlarına (İleri Hava önlenmesi - Forward/Scatter) 

E — JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA 
1 — Jandarma ve Deniz Bölge Komutanlarına 
2 — Seyyar ve Er. Eğt. J. Tug. Komutan Yardımcılarına 
3 — Seyyar ve Er Egt. Jandarma Alay Komutanlarına 
4 — 11 Jandarma Alay ve Motorlu Alay Komutanlarına 
5 — Jandarma Genel Komutanlığı Personel, Isth. Harekat, Lojistik Bşk. lan 

ile Denetleme Kurul Baş kantarma 
6 — J. Gn. K. lığı Destek Kıt'aları Komutanlarına 
7 — Jandarma Subay Okul Komutan Yardımcısına 
8 — 11 Merkez ve İlçe Jandarma Birlik Komutanlarına 
F — LOJMAN ÖZEL YÖNERGELERİNE GÖRE TAHSİS YAPACAK 

BİRLİK, KARARGAH V E ASKERİ KURUMLAR 
1 — Harp Akademileri Komutanlığı 
2 — GES Komutanlığı 
3 — GATA (Gülhane Ask°ri Tıp Akademisi ve Eğitim Hastanesi K. lığı) 
4 — Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı 
5 — Deniz Eğitim Merkez Komutanlığı (Heybeliada, Karamürsel, İskenderun) 
Lojman tahsislerinde, özel Yönerge esasları hazırlanırken, bu yönetmelikte 

puan esasları dikkate alınır. 
Madde 13 — 12 ncl madde gereğince kendilerine makam veya sıfatı nedeniyle, 

sıraya bağlı olmayarak lojman tahsis edilen personel, lojman tahsis sırasındaki ma-
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kam veya sıfatım kaybederse yeni görevi de sıraya bağlı olarak lojman tahsisini 
gerektirmezse, aynı garnizonda görevine devam etse bile, lojman boşalttırılır. 

Yukardaki makam ve komutanlıklara atanan personel için yeterince boş loj
man bulunmadığı takdirde, bu personel, garnizona iltihak ve lojman için müracaat 
tarihlerine göre kendi aralarında sıraya girerler ve tahsis bu sıraya göre yapılır. 

Puanla lojmana girip de lojmanda oturmakta iken aynı garnizonda lojman 
tahsisli bir makama atanan personelin puanı, lojman tahsisli makama atandığı ta
rihte 8 nci madde (1) nci fıkrasına göre hesaplanarak dondurulur. Tahsisli makam
da kaldığı sürece puanları işlemez. Bu kişiler aynı garnizonda lojman tahsisli bir 
makamdan lojman tahsisli olmayan bir göreve atandıkları takdirde, lojmanda tah-
sissiz olarak 4 yıldan az oturmuşlar ise lojmana giriş tarihinden 4 yılını tamamla
yıncaya kadar oturmaya devam eder. 

Madde 14 — Lojmanlar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan evli subay, 
Askeri memur. Astsubay, Sivil Memur, Uzman Çavuş ve Uzman Jandarmalar ile be
kar, dul veya boşanmış olup da maaş ilmühaberinden yolluğa hak kazanan aile efradı 
ile oturan subay, askeri memur, astsubay, sivil memur, uzman çavuş ve uzman jan
darmalara tahsis edilir. Ancak, bekâr personelin de lojman puanından yararlanma ve 
puan taşıma hakları bulunduğundan aynı Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerine 
göre puanlamaya tabi tutulurlar. Fakat bu personel bekârlık durumlarınla devamı su
resince lojmana giremez. 

Kendisine lojman tahsis edilen personel görev ve hastalık durumları hariç bil
fiil lojmanda oturmakla yükümlüdür. Lojmanlar, hiç bir surette misafirhane, depo ve 
emsali maksatlarla kullanılamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde bu Yönetmeliğin 
lojmandan çıkarılma ile ilgili hükümleri uygulanır. 

KONUT VE LOJMANLARDAN FAYDALANAMAYACAKLAR 
Madde 15 — Aynı garnizonda eşine Devlet memurları lojmanlarından tahsis 

yapılmış olanlar, konut ve lojmanlardan faydalanamazlar. 
LOJMANA GİRİŞ 

Madde 18 — Puan sırasına bakılmaksızın veya puanlı olarak personele tahsis 
olunacak lojmanlar boşalmadıkça önerilmez, önerme işlemi; bütün garnizonlarda 
(Ek - 3)'deki şekilde ve belirli askeri mahallerde listelerin asılarak ilânı, büyük gar
nizonlarda ayrıca birliklere yazılı olarak gönderilmesi suretiyle yapılır. 

Listelerin ilânım müteakip lojman işlerini yürütmekle görevli makamlarca tes
pit edilen tarihe kadar personelin önerilen lojmana ait muvafakatını bildirmek veya 
tercih ettiği lojmanı beyan etmek üzere bu makamlara şahsen müracaat etmesi ge-
reklidir. 

ilân edilen tarihe kadar personel bizzat müracaat edebileceği gibi herhangi bi
risini yazılı olarak vekilde gösterebilir. 

önerilen lojmanı çeşitli sebeplerle uygun bulmayanlar tahsis hakkını kaybetmez
ler. 

Kendisine lojman önerilen personelin yazılı olarak vereceği muvafakat belgesi 
(Ek - 3) üzerine, yetkili makamlarca bir tahsis emri çıkarılır. 

Lojman tahsis edildikten sonra, yukarda anılan müracaat sahiplerinin tahsisle 
İlgili itirazları ve lojmana girildikten sonra lojman değiştirme istekleri kabul edilmez. 

Bu emirle birlikte kira sözleşmesi yapılır, tahsis tarihi kira sözleşmesi için baş
langıç tarihi olarak kabul edilir. 

Tahsis emrini tebliğ ettikten sonra bir ay içinde kira sözleşmesini yapmayan 
personelin tahsis emri iptal ve sebebiyet verdiği aylık kira bedeli kendisinden tahsil 
edilir. 

Yürütme v e İdare Bölümü S a y f a : 11 



Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 6 Kasım 1980 — Sayı : 17152 

Bu yönetmeliğin 12 nci maddesinde yazık makam ve komutanlıklara atanan 
personel o maka mveya komutanlık için inşa edilmiş lojmanı işgal etmese bile o loj
manın kira, yakıt, su, elektrik ve emsali masraflarını ödemekle yükümlüdür. 

Lojman tahsis edilen personele lojman mal sorumlusu tarafından demirbaş lis
tesi ile birlikte halihazır durumunu gösterir bir durum zaptı (Ek - 4) tutularak teslim 
edilir. 

LOJMANDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA 
Madde 17 — Aşağıdaki fıkralarda belirtilen sürelerde lojmanlar boşaltılır, 
a) En geç 2 ay içinde : (Aşağıda açıklanan fıkralar halindeki durumlarda, 

lojmanı boşaltma zamanı, bu hallerin tahakkuna esas emirlerin tebellüğ tarihinin er
tesi gününden başlar ve iki ay devam eder). 

(İ) Emekliye ayrılanlar, 
(2) İstifa edenler, 
(3) Bu yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen makam ve komutanlık dışın-

da, devamlı olarak 4 yıl oturma süresini dolduranlar. 
(4) Tahsis yapıldıktan sonra lojmanda oturma şartlarım haiz olmadıkları an

laşılanlar, 
(5) Bu yönetmeliğin 12 nci maddesinde yazılı makam ve komutanlık sıfatını 

kaybedenler, 
(6) Her ne surette olursa olsun Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, 
(7) Başka bir yere nakil ve atananlar, 
(6) 30 Eylül ve 30 Mart tarihleri arasında yapılacak ara tayinlerle lojman 

tahsis edilenler, 
(9) Kendilerine lojman tahsis edilen şahsın ölümü halinde. 
b) Derhal çıkarılanlar: 
(1) Tahsis makamlarının izni olmadan lojmanları İşgal edenler, 
(2) Lojmanları ikametgahtan başka maksatla kullananlar. 
c) Lojmandan çıkarılması ertelenler -. 
(1) Staj, kurs, tedavi veya bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla ayrılıp 

birliği İle ilişiği kesilmeyenler, 
(2) Kıt*ası ile veya özel görev nedeniyle yurtdışı aylığı alarak gidenlerden aile

sini beraberinde götürmesinde siyasi ve askeri sakınca görülenler, 
Yukarıdaki özel hususlara uyanlar için lojman boşaltma süresi 4 yılın sonuna 

kadar devam eder. 
Madde 18 — Lojmanda 4 yılım bitirdiği halde aynı garnizonda görevine devam 

eden personel bu garnizonda ihtiyacı karşılayacak sayıda Lojman bulunduğu takdirde 
oturduğu lojmanı tahliye etmez. Şayet lojmana girmek için sıra bekleyen personel 
zuhur ederse bu takdirde lojmanlarda 4 yıldan fazla oturma süresi en fazla olanlardan 
başlamak üzere ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde lojmandan çıkarılır. 

Lojmanı tahliye eden personel o garnizona yeni iltihak etmiş gibi kabul edile
rek yeniden müracaat edebilir. Puan hesabı için başlangıç tarihi müracaat tarihidir. 

Puan sırasına tabi olmaksızın lojmanda oturanların, oturdukları sürece kendi
lerine ayrıca puan verilmez. 

Madde 19 — 17 ve 18 inci maddelerde belirtilen süreler içinde lojmanları bo-
şaltmayan personele başka bir tebligata lüzum kalmadan işgallerindeki konut ve loj
manlar garnizon komutam emriyle bir hafta içinde zorla boşalttırılır. 
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Boşaltma işlemi mümkün olduğu kadariyle bir subay komutasında yeteri kadar 

er, mal sorumlusu, yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden bir kişi 
huzurunda zor kullanılmak suretiyle yapılır. 

Bu uygulamaya karşı idari ve kazai merciler nezdinde itiraz, bu kararların icra 
ye infazını durdurmaz. 

Madde 20 — Lojmanı işgal eden personel hangi sebeplerle olursa olsun tahliye 
edeceğinden; konut ve lojmanı tahsis eden makama en az üç gün önce lojmanı tahliye 
tarih ve sebebini yazılı olarak bildirir ve lojman mal sorumlusuna teslim etmedikçe 
lojmanı boşaltmış sayılmaz. Lojmanın muhafazasından dolayı sorumluluğu devam eder. 

LOJMANDA HASAR. 
Madde 21 — Lojman mal sorumlusu tahliyeyi müteakip konut ve lojmanı tah-

üye eden şahısla birlikte demirbaş listesini ve _.u?um zaptu-ı koAİrol eder. Lojmanın 
işgali sırasında personelin kasıt, kusur ve hatlından vukua cesbit *dlİ3U aasü-
ya noksanlar, tahliye eden şahsa umumi hük^ıner gereği&öı. «ûsCU»-. Lojnuaun Uk-
11ye tarihi ile. Lojmanın tabiiye tarihindeki geuel durumunu bslatl*-, uuı'.ıys tutanağı, 
iki nüsha düzenlenerek boşaltmayı müteakip ,s») gün Içınue ¿¿w sor-.mu-u tarafından 
lojman tahsisini yapan makama verilir. B U G C . sureti i;.*.', t ^2a. personele tebliğ 
edilir. 

/„OJM-\.NLARXN B A R _ A _ .'E ONARIHT..AIÎI 
Madde 12 — L«j.naalaruı baki'„st, ^oOtaSss*. ^Uune iğleri Ue *_u 

maksatlarla u.teüsa •/jsscak pertoaui OJLL^.Zz ı&gySsa&uJL elan Iıususları belir-
tecek özel y»uat£î*£! Savuiü::ü, l & l a i 3c£«AUkl&_uu& geç altı ay istr.ie 
ha&rla-ur&k ^•ürüi'i^ --sn^r, 

MacSde - — ~-,piaaların ^jJâtu**, .emizleme, su, otomat ûcretl-rinm ta-
maJLU. j>iîs»_wi uatiâ&la: mü§teı«iıeii «¿«¡1?, 

JOP.L'MLULUK 
I£..dâ- "A ••- Su Ydii.^.i^ii^.n dagıtim, tahsis ve tahliyeaiyle llglU hükümlerin 

;-*ÜÎ'•Ltiî nesiL .̂iiı ^j.ıcraeliiite beUı-Ulen makanı vs komutanlıklar sorumludur. 
i.liiİ£ 25 - •• En yönetmelikte yapıkaası öngörülen değişiklik önerileri her yı-

üR AT«&I,IS_ ayı i*erİ3Lıde yapılır. 
Sâçici Maada 1 ~ 30 EYLÜL 1978 tarih ve 16420 sayılı Resmi Gazete İle yayın-

,_a&ü ve yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince puan durumlarına bakılmaksızın loj
mana girip de; kaidırüan 1 bici fıkra ortak hükümler (A) bendinin 10 numaralı alt 
bendine göre lojmanda oturanlar, bu görevlerinin devam etmesi, kofulu ile, 30 EYLÜL 
İS7S tarihinden itibaren kendilerine tahsis edilen lojmanlarda 4 yıl daha otururlar. 

Geçişi Madde 2—31 Ağustos 1977 tarihli Türk Silâhlı Kuvvetleri Lojman Yö
netmeliğine göre kadro ve görevleri icabı evvelce tahsisli lojmana giripde, yeni düzen
lenen bu yönetmelikle tahsis hakkını kaybeden personelden; lojmanda oturma süresi 
olan 4 yıllarını tamamlamış olanlar yönetmeliğe uygun olarak; kanuni sürelerini ta
mamlamamış bulunanlar tahsis statülerinin devamı koşulu ile i yıllarım ikmal ettikçe 
lojmanlar, boşaltırlar. 

Geçici Madde 3 — Bu yönetmeliğin 4 üncü maddesi gereğince değişen lojman 
tahsis oranlarına hemen geçilecektir. Ancak, halen oran tahsisindeki değişen lojman
larda oturmakta olan personelin oturma süresi olan 4 yılını tamamladıkça veya diğer 
sebeplerle boşaldıkça Astsubaylara tahsis uygulaması tedricen yapılacaktır. 

Madde 26 — 8 Aralık 1971 gün ve 14036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Türk SUahh Kuvvetleri Lojman Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 
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Madde 27 — Bu yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları 
yürütür. 

Madde 28 — Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
EK-1 

SUBAY, ASKERİ MEMUR, ASTSUBAY, SİVİL MEMUR, UZMAN ÇAVUŞ 
VE UZMAN JANDARMALAR İÇİN KONUT VE LOJMAN 

MÜRACAAT BEYANNAMESİ 
1. Adı ve Soyadı : 
2. Sınıf ve Rütbesi 
S. Sicil numarası 
4. Görev adresi (Varsa telefonu) : 
5. Göreve katılış tarihimiz : 
6 Logoma için müracaat ettiğiniz tarih : 
7. Maaşınızın dışında sizin ve bakmakla yükümlü 

olduğunuz fertlerden henhangi birisinin geliri 
varmı? (Ev, bağ, bahçe, tarla, arsa vb. varsa ay
lık veya yıllık gelir : 

8. Baha önce garnizonunda lojmanda umurdunuz-
mu? Oturduysanız kaç ay oturdunuz? : 

9. Medeni haliniz : 
10. Çocuklarınızın adti ve doğum tarihleri : 
11. Kanunen bakmakla yükümlü bulunduğunuz ve 

yanınızda bulunması gerekli olan aile fertlerinin 
yakınlık derecesi ve sayısı 

12. Çocuklarınızın öğretim durumları (İlk Orta, Lise 
ve Yüksek Okul gibi) 

13. Konut sahibi olmak için OYAK veya diğer ku
rumlardan kredi aldınızmı? AyIık ne kadar taksit 
ödüyorsunuz? (Belge eklenecektir.) 

14. Halen görevli bulunduğunuz garniozonda evvelce 
lojman için müracaatınız varmı? Bu müracaat 
tarihini ve nereye müracaat ettiğinizi yazınız 

15. Lojman kartınızın üçüncü nüshasını ekleyiniz : 
Yukarıdaki soruların cevabı gerçeğe uygun olarak tarafımdan verilmiştir : 

/ /1980 
Beyanname sahibinin 

İmzası 
Adı ve Soyadı 

Sınıf ve Rütbesi 
Yukarıdaki imza ve beyannameyi düzenleyen 'e aittir, 
Muhteviyatı tarafımdan tetkik ve kontrol edilmiştir. Doğrudur. (Şayet amirin 

kanaati beyannamenin aksine ise veya (bir belge temin etmiş ise bu beyannameye ra-
por seklinde eklenecektir.) 

Kıt'ası veya Dairesi Amiri 
İmzası 

Adı ve Soyadı 
Sınıf ve Rütbesi 

Görevi 
NOT: İşbu beyannameyi bilerek hakikate aykırı olarak dolduranlar hakkında T. C. 

Kanununun 843 üncü maddesi gereğince kovuşturma yapılır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 14 
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TÜRK SİLÂHLI KUVETLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE AİT LOJMAN KARTI EK-2 

RÜTBESİ 
SOYADI 
ADI 
SİCİL NO. 

AÇIKLAMA: 1. Her personel için 3 adet lojman kartı hazırlanır. Bunlardan biri per-
sonelin şahsî dosyasında saklanır, diğeri şahsın kendisine verilir. (Bir tanesi de persone-
lin müracaat belgelerine eklenir. 

2. Personelin bir evvelki garnizondan getirmiş olduğu puanlar ilk sıra
ya bütün haneler doldurularak yazılır. Bulunduğu garnizonda kazandığı puanlar ait-
tafci sıraya yazılarak taşıyacağı puan tespit edilir. 

Personelin 
Görevli Bulunduğu 

Birliğin 
Adı 

Garnizonun 
Adı 

Garnizona 

Tarihi 
Ayrılış 
Tarihi 

Müracaat 
Tarihi 

l o j m a n d a o t u r m u ş ise 

Gferügl 
Tamik 

ÇsttsDL 
Tarttı 

Otunma 
Sünaal 

Taşıyacağı 
Puan 

DUsUnceler 

Lojmana «irmeden Garnizondan atanan personelin 
esas olajcafe puan hesabı 

taşımaya Lojmanda oturup atanan personelin taşımaya < 
puan hesabı 

ases olacak 

Her ay ipüı verilecek puan nuMan 94 Lojmanda oturma suresi 34 ar/ 
CocUklan «cm verilecek: puan mfiıltan 
(Bd çoouMu) 8 

Lojmana giriş puam 62 

Çocıfldarm öftrenlm durumu 01 çocuk ilk
okul, a çocuk nse) 3 e 

Artan taşıyacağı puan mm 

Eş ve çocuklarından aryn ihanmmgirift yü* 
kümMl olduğu her fent için 3 

(Puan hmribmm yapılış sekimi gösterir tablo 

Krt'a puam ı 5 82:48 = 11» 
Maaşı tüşmda geliri &000 TL. r — 7 24 x 1.08 = 25.92 

sjyUc öde
nek 1300 TL. + 3 S2—-25J82 = 26.08 
TAŞIYACAĞI PUAN 62 

«OT: RAKAMLAR ÖRMEK OLARAK GÖSTERİIMtŞattR. KTTA KOMUTANININ ONAYI 
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EK-3q 

DAĞITILACAK LOJMANLARA, BU LOJMANLARA GİRMEYE KAK KAZANAN 
PTR890..EIK AİT SIRA ÇİZELGELERİNİ GÖSTEREN İLÂNDIR 

önerilen lojmanlara girmeye hak 
Dağıtıcı lojmanlar kazanan personel 

SIRA NO SEMT APT. NO. DAİRE NO. SIRA NO. KÎMLÎK PUANI 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.... 

Yukarıda yazılı lojmanlar, puan ve sırasına göre yine yukarıda yazılı (hak sa
hiplerine dağıtılmak üzere önerilmiştir: 

Hak sahiplerinin / /1980 tarihine kadar lojmanların dağıtımı, tahsis 
ve tahliyesi ile görevli ; lığına müracaat etmeleri veya vekille
rini hazır bulundurmaları veya aşağıda örneği yazılı muvafakat belgelerini gönderme
leri gereklidir. Puan ve boşalan lojman sırasına göre her ne sebeple olursa olsun öne
rilen lojmanı istemeyen veya yukarıdaki tarihe kadar muvafakat belgesini gönderme-
yen personel önerilen işbu lojmana girme hakkını kaybeder, fakat mevcut puanına 
göre, puan-sıra çizelgesindeki yerini muhafaza eder. 

198 
EKLER : Lojmanların krokileri, metreka

releri ve kira belgelerini gösterir 
örnekler konacak. 

Yetkili personelin 
İmzası 

Adı ve Soyadı 
Makam ve Görevi 

EK-4 
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONELİNDEN GERİ ALINAN 

KONUTLARIN DURUM TUTANAĞI 
Konutun : 
İli : 
İlçesi : 
Mahallesi : 
Sakağı : 
Karacının; 
Rütbesi, Adı ve Soyadı 
Görevi : 
Konuttan çıkış tarîhi : 
İsmi : 
Kapı numarası : 
Daire numarası 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16 
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E K - 4 DEVAMI 

Demirbaş Eşya Cinsi Miktarı Sağlam Arıza 

1. GENEL. 
Kapı zili : 
Kapı tokmağı : 
Daire giriş kapı kilidi (analtttarı ile) 
Tavan globu : 
Duvar globu : 
İç kalpı anahtarı : 
Oda lamba süspansiyonu 
Pencere camları : 
Kapı camları ((buzlu) : 
Pencere ispanyoletleri : 
Gömme dolap portmanto (Aynalı) 
Alaiturka helalar : 
Lavabo ( J E Ü Ç U S C fayans) 
Ayna 

Etajer (iki adet Solu ve camı üs) 
Alaturka hela itası fayans (mozaik) 
Rezervuar : 
Musluk (Sarı veya nekalajlı) : 
Banyo : 
Otomat 
Alafranga belâ (Bakalit kapağı ile) 
Tennesifon kazanı (Ocağı ila birlikte) 
Rezervuar : 
Küvet, Ucuma (mermer ırnozaik anma) : 
(Etajer (üti adet kolu ive camı ile) : 
Havluluk (çift kollu) : 
Su musluğu (ibataryau) 
Sabunluk : 
Tuvalet kağıtları : 
(MUTFAKTA: 

TablaUk : 
Lavabo (Fayans, mozaik) 
Yemek tezgahı (fayans veya mozaik 
kaplamalı) : 
Davlumbaz camlan (löuahı) : 
Su musluğu (Batarya) : 

Yukarıda belirtilen konut yine hizalarında ysouı ^ m ^ T m %g^am edil
miş ve teslim alınmıştır. / /1980 

TESLİM EDEN TESLİM ALAN 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17 
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E K - 5 

VEKALETNAME ÖRMEĞİ 

KTT'ASI 
ADI. SOYADİ : 
GÖREVİ 
SINIF VE RÜTBESİ 
SÎCÎL NUMARASI : 
MEMLEKETİ : 
DOĞUM TARİHİ 

Komutanlığına (Lojman dağıtım, tahsis ve tahliye ma
kamı olan) 

Lojmanlardan istifade etmek için evvelce müracaat beyannamemi ilgili makama 
vermiştim. Mazeretim sebebiyle puan sırama göre önerilecek lojmanı takip edemi-
yeceğim. 

Aşağıdaki kimliği yazılı şahsı lojman işlemlerini takip ve benim nam ve hesa
bıma hareket etmek üzere vekil tayin ettim, İşbu dilekçemin muameleye konmasını 
ve önerilecek lojman bulunması halinde vekilime tebliğ edilmesini 
ederim. 

(İmza) 
Adı ve Soyadı 

Sınıf ve Rütbesi 

VEKİLİN: 
Adı ve Soyadlı 
Adresi (Kıt'a veya iş) 

MUVAFAKAT BELGESİ 

K . lığına 

Yukarıda puan sırama tekabül eden konuta girmeyi kabul ediyorum. (Etmiyo-
rum). 

Gerekli tahsis emrinin çıkartılmasını (başka birine tahsis edilmesini) 
ederim. 

/ /1880 

İmza 
Adı, Soyadı 
Rütbesi 

YÜRÜTME VE İdare Bölümü Sayfa: 18 
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Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden : 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşçi İstihdam Yönetmeliği 
G E N E L H Ü K Ü M L E R 
Madde 1 — Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Merkez Birimleriyle 

Fakülte ve bağlı Yüksek Okullarında işçi statüsünde çalışanların işe a l ınma, çalışma, 
ücret, terfi, izin, disiplin ve hizmet aktinin sona ermesi gibi öz lük işleri ile bunlara 
yapılacak sosyal yardımlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütü lür . 

İŞE ALMA V E İSTİHDAM ESASLARI : 
İşçi temin kaynağı ve işe alma yetkisi : 
Madde 2 — İşçiler, İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile sağlanır ve Akademi 

Merkez Birimlerine Genel Sekreterin, Fakülte ve Yüksek Okullara ise Dekan veya 
Müdürün önerisi ve Akademi Başkanının onayı ile alınırlar. 

Hizmet akdi ve istihdam prensibi : 
Madde 3 — İşçiler süresi belli olan veya süresi belli olmayan hizmet akitlerine 

göre istihdam edilirler. Hizmet akdinin yazılı olması halinde (EK-1) de örneği gös-
terilen esaslara göre hizmet akdi düzenlenir. 

Süresi belli olmayan hizmet akitlerine göre istihdam edilen işçiler bir ayl ık de-
neme süresine tabi tutulur. Bu süre içerisinde taraflar itibarsız ve tazminatsız ola
rak akdi feshetme hakkına sahiptirler. Ancak işçinin çalıştığı günler için ücret hakk ı 
saklıdır. 

Madde 4 — İşçi statüsünde çalıştırılmak üzere ilk işe alınacak olanlara veri 
lecek ücret ve unvanlar, Akademi Başkanlığınca oluşturulacak bir komisyon tara-
f ından, işçi lerin öğrenim durumları, önceki çalışma süreleri ve işler indeki yetenekleri 
dikkate alınarak belirlenerek Akademi Başkanının onayına sunulur. 

Söz konusu komisyon, Akademi Merkez Birimlerinde Genel Sekreterin, Fakü l te 
ve Y ü k s e k Okullarda ise Dekan veya Müdürün önerisi ve Akademi Başkanın ın onayı 
ile üç kişiden oluşturulur. İşçilerin terfi ve ücret artışları da her yıl bu komisyon-
larda görüşülerek karara bağlanır. 

Belirli süreli işe alınacak işçilerde aranacak koşullar: 
Madde 5 — İşe alınacak işçilerde aşağıdaki koşullar aranır : 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) E n az ilkokul mezunu olmak, 
c) Askerl ikle ilişkisi olmamak, 
d) Yapılacak sınav yada değerlendirmede başarılı olmak 
(S ınav y a d a değerlendirme kurulları işyeri yetkilisinin teklifi ve Başkanın 

onayı ile oluşturulur. Bunun için gazete ilanı gerekmez.) 
e) İş in i yapmasında sağlık açısından bir özürü olmadığını tam teşekküllü bir 

devlet hastanesinden alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelemek, 
f) Sabıkalı olmamak ve bu durumu Cumhuriyet Savcılığından alacağı bir 

belge ile kanıtlamak, 
g) D a h a önce başka yerlerde çalışmış ise çalıştığı yerlerden bonservis getir

mek, 
h) İdarece istendiği takdirde referans getirmek, 
Belirsiz süreli işe alınacak işçilerde aranacak koşullar: 
Madde 6 — Belirsiz süreli işe alınacaklardan 5 inci maddenin a ve c fıkrala

rında belirtilenler dışında kalan koşullar aranmayabilir. 
Sicil kütüğü ve fişi : 
Madde 7 — İşçiler için birisi Akademi Özlük İşleri Müdürlüğünde biri bağlı 

Fakülte ve Yüksek Okulda olmak üzere sicil dosyası açılır ve sicil fişi tutulur. İş-
Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a : 19 
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çiler Akademi Özlük İşlerince tutulan işçi sicil kütüğüne kaydedilerek bir kurum sicil 
numarası alırlar. 

Sicil dosyasında : 
a) 5 inci maddede yazılı belgeler, 
b) Aile durum beyannamesi, 
c) İdareye karşı taahhüt ettiği hususlara ait taahhütnameler, 
d) Sicil fişine işlenecek hususlarla ilgili belge ve bilgiler bulunur. 
Sicil fişinde ise : 
a) İşçinin kimliği (Sigorta ve kurum sicil numarası, adı ve soyadı, baba adı, 

doğum yeri ve tarihi, sanatı, öğrenim durumu, askerlik durumu ve fotoğrafı) 
b) Medeni hali (bekar, evli, dul, eşi ve çocukları ve bunların adları ile doğum 

tarihleri) 
c) Daha önceki işi ve yeri 
d) İş durumu (sanatı, unvan derecesi, ücreti, işe başladığı tarih, iş yeri ismi, 

işten ayrıldığı tarih) 
e) Sağlık durumu (sağlık kurulları tarafından verilen raporlar) 
f) Taltif durumu (gördüğü taltifler, mahiyet, sebeb ve tarihi) 
g) Ceza durumu (aldığı cezaların mahiyeti, sebeb ve tarihi) işlenir. 
Bir aydan fazla belirli süreli hizmet akdiyle çalışan işçilere ait sicil fişi iki 

nüsha doldurulur. Bir nüshası işten ayrılışında kendisine verilir. İşçinin tekrar işe 
alınmasında bu sicil fişindeki bilgiler dikkate alınır. İhtilaf halinde işyerindeki belge
ler esas kabul edilir. 

Çalışma ve kimlik karnesi : 
İşçilere iş yasasınının 21 inci maddesi uyarınca işçi çalışma ve kimlik karnesi 

verilir. 
ÇALIŞMA SÜRELERİ 
Normal çalışma süreleri: 
Madde 8 — Haftalık çalışma süresi 48 saattir. Bu süre işyerinin bağlı bulun

duğu kurumun yetkilisinin ve Akademi Başkanının onayı ile ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurularak haftalık çalışma günlerine taksim edilir. 

İşe başlama, dinlenme ve paydos saatleri işveren tarafından mevcut mevzuat 
hükümlerine göre düzenlenerek işyerlerinde işçilerin görebilecekleri bir yerde asılı 
bulundurulur. 

işe geç gelme: 
Madde 9 — İşçiler, işyerlerinde ilân edilmiş olan işe başlama ve paydos saat

lerine uymak zorundadır. 15 dakikayı aşan geç kalmalar toplanarak her ay ücretsiz 
izin hakkından mahsup edilirler. 

Hafta tam ücretleri: 
Madde 10 — Hafta tatilinden önceki altı iş gününde günlük iş sürelerine uy

gun olarak çalışmış olan işçilere, çalışılmayan hafta tatili günü için de bir gündelik 
tutarında ücret ödenir. 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait ücretler : 
Madde 11 — Ulusal bayram ve genel tatil günleri, ilgili yasalarda gösterilen 

günler olup, bu günlere ait ücretler, iş yasası uyarınca ödenir. 
Ücretlerin ödenme zamanı : 
Madde 12 — İşçi ücretleri ve ücretle birlikte ödenmesi gerekli diğer hakediş-

ler bir ay içinde hak kazandıkları günlere alt olmak üzere işyeri amirince düzenle-
necek puantajlara göre birsonraki ayın ilk haftası sonuna kadar ödenir. Ödeme Cu
martesi gününe rastladığı takdirde Cuma günü, Pazara rastladığı takdirde Pazartesi 
günü, bayrama rastladığı takdirde ise arife gününden önce yapılır. 
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Diğer ödemeler: 
İkramiyeler 
Madde 13 — İşçilere yılda aylık istihhakları üzerinden 2 aylık tutarında ik-

ramiye verilir. 
Çocuk zammı ve aile yardımı ödeneği : 
Madde 14 — Çocuk zammı ve aile yardımı ödeneği konusunda Devlet Memur

ları Yasası ve ilgili kararnameler aynen uygulanır. 
Yakacak yardımı: 
Madde 15 — Yakacak yardımı konusunda Devlet Memurları Yasası ve ilgili 

kararnameler aynen uygulanır. 
YOLLUKLAR VE GÖREVLENDİRMELER 
Madde 16 — İşçiler, işyeri yetkilisinin teklifi ve Akademi Başkanının onayı ile 

geçici ve sürekli olarak Akademiye bağlı başka bir işyerinde görevlendirilebilir. Gö
rev yerinin belediye sınırları dışında olması halinde geçici olarak görevlendirilenler 
saat ücretlerinin günlük tutarı üzerinden yevmiye ödenir. Sürekli olarak görevlendi-
rilenlere ise sadece yol giderleri ödenir. 

İŞ GÖREMEZLİK HALLERİ 
Madde 17 — İş göremezlik halinde işçilere 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nunu hükümleri uygulanır. 
Doğum, ölüm yardımı ve cenaze masrafları: 
Madde 18 — Doğum, ölüm yardımı ve cenaze masrafları konusunda Akade

mide çalışan memurlara tanınan haklar işçilere de aynen tanınır. 
İZİNLER 
Madde 10 — İşçilerin yıllık ücretli izin hakları konusunda 1475 sayılı iş Ka-

nununun 49 uncu maddesindeki hükümler uygulanır. 
İŞÇİLERE VERİLECEK KORUYUCU MALZEME 
Madde 20 — Bütün işçilere yılda bir yazlık ve bir kışlık olmak üzere iş elbisesi 

ve ayakkabısı verilir. Basımevinde çalışan işçilere ayrıca görev yerinde tüketilmek 
koşuluyla günde yarım litre süt veya yoğurt verilir. 

DİSİPLİN İŞLERİ 
Madde 21 — İş Kanununda yazılı akdin feshini gerektiren suçlar dışında aşa

ğıdaki suçlan işleyen işçiler hakkında eylem ve davranışının ağırlığına göre uyarma, 
kınama, ücret kesimi, veya hizmet akdinin feshi cezaları verilir. 

Uyarma cezası gerektiren eylem ve davranışlar : 
1 — İşbaşında uyumak, 
2 — İşbaşında görüşmelerde nezaket ve terbiye dışı dil kullanmak 
Kınama cezası gerektiren eylem ve davranışlar : 
1 — İş saatlerine uymamak, 
2 — İş sırasında sebebsiz işinden ayrılmak ve başka şeylerle meşgul olmak, 
3 — İzinsiz işyerini terketmek, 
4 — Görevinde İhmal ve kayıtsızlık göstermek, 
5 — Emirlere ve talimatlara uymamak, 
6 — Kendisine verilen malzemeyi hor kullanmak, 
7 — Amirin mevzuata uygun emirlerini yerine getirmemek, 
ücret kesimini gerektiren eylem ve davranışlar : 
1 — Kullanmaya yetkili ve ehliyetli olmadığı halde, işyerindeki araç ve gereç-

leri kullanarak bunlarda zarar ve ziyana sebebiyet vermek, 
2 — Amirine serkeşlikte bulunmak, 
3 — Görevi başında dövüşmek, 
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4 — Maiyetini dövmek, 
5 — Gerçek dışı suçlamalarda bulunmak, 
6 — Disiplin bozacak davranışlarda bulunmak, 
7 — Ahlak ve adaba uygun olmayan fiillerde bulunmak (Ağır fiillerde akdin 

feshine kadar gidilebilir). 
Hizmet akdinin feshi : 
1 — İş Yasasında yazılı aktin feshini gerektiren durumlarda bulunmak, 
2 — Yüz kızartıcı suçlardan birisi ile hükümlü bulunmak, 
3 — Çıkar sağlamak amacıyla yalan belge düzenlemek, 
4 — Üç yıl içinde toplam 15 gün ücret kesimi cezası almak, 
Cezaların tekrarlanması : 
Madde 2 2 — Hizmet akdinin devamı süresince iki uyarı cezası alana üçüncü 

de bir yevmiye ücret kesimi cezası, iki kınama cezası alana üçüncü de üç yevmiye 
ücret kesimi cezası verilir. 

Ücret kesimi cezası suçun durumuna göre 3 yevmiye kadar olabilir. Ancak bir 
ayda üç yevmiyeden fazla olamaz. 

Ceza vermiye yetkili olanlar : 
Madde 23 — U y a r m a , kınama ve ücret kesimi cezalarını vermeye işyeri ami-

rinin önerisi ile Akademi Merkez Birimlerinde Akademi Genel Sekreteri, Fakültelerde 
Fakülte Sekreteri ve Yüksek Okullarda Yüksek Okul Sekreteri yetkilidir. 

Hizmet akdinin feshi (işten çıkarma) cezasını vermeye Akademi Merkez Bi
rimlerinde Akademi Genel Sekreterinin önerisi, Fakülte ve Yüksek Okullarda da Fa-
külte Dekanı veya Yüksek Okul Müdürünün önerisi ile Akademi Başkanı yetkilidir. 

Hizmet akdinin feshi suretiyle görevlerine son verilenler bir daha Akademi ve 
bağlı kuruluşlarında görev alamazlar. 

HİZMET AKDİNİN SONA ERMESİ 
Madde 24 — İş yasasının öngördüğü hükümler uygulanır. 
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ 
Madde 25 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda İş Yasası hü-

kümleri uygulanır. 
Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 27 — Bu Yönetmeliği Akademi Başkam yürütür. 

EK 1 — 
HİZMET SÖZLEŞMESİ 

TARAFLAR: 
1 — İşveren : A. İ. T. İ. A. Başkanlığı ANKARA 
2 — İşçi : 

Adı, Soyadı 
Doğum yeri ve tarihi 
ikametgahı 

Yukarıda isimleri yazılı taraflar arasında, aşağıdaki şartlar dahilinde işbu 
hizmet akdi (iş mukavelesi) yapılmış ve İmzalanmıştır. 

MADDE 1 — İŞ YERİ : 
İşçi İşverenin veya vekilinin emrinde ve ona tabi olarak aşağıda adresi yazılı 

İşyerinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder. 
İşyerinin adresi : 

İşveren işçiyi, bu sözleşmedeki şartlara halel gelmeksizin, kendisine alt olan 
veya sonradan iktisap edeceği diğer bir işyerinde istihdam edebilir. İşçi bu suretle ça-
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lışmayı, bu gerekçeyle sözleşmeyi feshedemeyeceğini bu sebeple herhangi bir tazminat 
istemeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 2 — İŞÇİNİN GÖRECEĞİ İŞ : 
İşçi işyerinde sıfatıyla çalışmayı ve İşyerinin iç yönetmeliğinde 

yazılı hükümleri yerine getirmeyi kabul eder. 
MADDE 3 — HİZMETE BAŞLAMA : 
İşçi İşyerinde tarihinde en geç saat 'e 

kadar hizmete başlamak üzere İşyerinde isbatı vücut etmeyi ve işyerine gelir gelmez 
nöbetçi memura hizmete hazır bulunduğunu bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

İşbu sözleşmeyi imzaladıktan sonra işçi yukarıda belirtilen yerdeki işyerine za
manında gelmez veya gelip de hizmete hazır olduğunu bildirmez, yahut hizmete hazır 
olduğunu bildirdikten sonra gösterilen işi yapmazsa işveren veya vekili sözleşmeyi 
derhal feshederek yerine başkasını almaya selahiyetlidir. Bu yüzden kaybedilen zamana 
ve düçar olunan zarar ve ziyana karşılık olmak üzere işçi maktuen TL. 
tazminat ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 4 — ÜCRET ESASI VE MİKTARI : 
İşveren tarafından işçiye, 2 nci maddede belirtilen vazifeyi ifaya karşılık olmak 

üzere, aylık brüt TL. ücret ödenir. 
Bu ücrete ilaveten işçiye 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine istinaden ve bu 

kanundaki şartlar dahilinde hafta tatili, genel tatil ve fazla mesai ücretleri ödenir. 
İşçinin ikinci fıkrada belirtilen ücretlerinin hesaplanmasına esas olan yövmiyesi 

TL. dır. 
ÜCRET ÖDENMESİ : 
MADDE 5 — İşçinin ücretleri, tahakkuku tayin eden ayın ilk haftası içinde 

ödenir. 
MADDE 6 — Ücret ödenmesi işçiye veya mutemedine, işyerinde veya işverenin 

bürosunda imza veya makbuz karşılığında yapılır. 
MADDE 7 — AVANS : 
işçi talep ettiği taktirde kendisine veya mutemedine, işverenin bürosunda, ayın 

15 ini takip eden üç işgünü içinde, 4 üncü maddenin 1inci fıkrasında belirtilen aylık 
brüt ücretin 1/3'ü avans olarak ödenir. 

Avans alabilmesi için işçinin, ayın 15 ine kadar talebini işverene bildirmesi ge
reklidir. 

MADDE 8 — SÖZLEŞMENİN : 
İşbu sözleşme belirsiz bir süre için muteberdir. 
MADDE 9 — SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ : 
Belirsiz bir süre için yapılmış olan bu sözleşme, taraflarca müştereken sona 

erdirilmedikçe veya 1475 sayılı kanunun 16. ve 17 nci maddelerinde belirtilen sebeblerle 
ve işçi istihdam yönetmeliği hükümlerine göre feshedilmedikçe, işçinin hizmete gir
mesinden itibaren 1475 sayılı kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen sürelere riayet 
edilmek şartıyla bozulabilir. 

MADDE 10 — YILLIK ÜCRETLİ İZİN : 
İşçi 1475 sayılı kanunun 49. ve 50 nci maddelerinde öngörülen iznini, işverenin 

uygun göreceği zamanda kullanır. 
MADDE 11 — MUKAVELENİN FESHİ VE TAZMİNATI: 
a) İşbu sözleşme hükümleriyle işyeri iç yönetmeliği hükümlerine riayet etme

yen işçinin hizmet akdi, işveren veya vekili tarafından her zaman feshedilebilir. Şayet 
iki taraftan biri bu sözleşmeyi 1475 sayılı kanunun 16. ve 17 nci maddesi hükümlerine 
dayanarak feshetmek isterse mezkür kanunun 18 inci maddesi gereğince artı işgünü 
içinde keyfiyeti diğer tarafa bildirecektir. 
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Bu hak herhalde fitlin vukuundan itibaren bir sene sonra kullanılamaz. Bu süre 
içinde işbu sözleşme feshedilmezse mer'i olmakta devam eder. 

b) İşçi 3 üncü maddede belirtilen gün ve saatte işe başlamazsa işveren veya 
vekili sözleşmeyi derhal feshetmeye yetkilidir. Bu şekilde sözleşmesi feshedilen işçi 
aldığı avansı iade etmek ve 3 üncü maddede belirtilen maktu tazminatı ödemek 
sorundadır. 

e) İşçi işe başladıktan sonra 1475 sayılı kanunun 17 nci maddesi gereğince 
işveren işçinin sözleşmesini feshederse işçi bir aylık ücretini tazminat olarak vermeyi 
şimdiden kabul eder. 

d) İşçi işyerine, mütemmim cüzlerine ve teferruatına işyerinin aletlerine ve 
malzemesine, müşterilerine ve diğer işçilere veya bunların eşyalarına yapacağı zararı 
tazmin etmeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. Bu zarar işçinin ücretinden emaneten 
alıkonan paradan ve diğer alacaklarından mahsup edilir. 

e) İşçi 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesindeki haller dışında hizmet 
akdini feshettiği taktirde 1475 sayılı kanunun 13 üncü maddesinde yazılı ihbar süre
lerine riayet etmek zorundadır. İşçinin bu ihbar sürelerine riayet etmeksizin işi bırak
ması halinde işverene 1475 sayılı kanunun 13 üncü maddesi c bendindeki tazminatları 
ödemek yükümlülüğü doğar. Bu ahvalde işveren işçinin geçmiş hizmetleriyle ilgili 
istihhakkını bu tazminat karşılığı bloke edebilir. 

MADDE 12 — DİĞER HÜKÜMLER : 
İşçiye sözleşmesinin feshedildiği veya işyerindeki vazifesinden ayrıldığı tarih

ten itibaren ücret tahakkuk ettirilmez. 
İşine devam etmekte olan işçi çalıştığı müddetçe mukabil aldığı ücrette ve fazla 

mesai ücretiyle tatil ücretlerinde yapılan kesintilerde bilahare bir yanlışlık görürse 
parayı aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde parayı verene yazılı olarak itirazım yapar. 
Bu müddet içinde herhangi bir yazılı itiraz yapılmadığı taktirde işçi, işverenin zimme
tine yapılmış olan tediyattan ibra etmiş Bayılır. Dolayısıyla hiç bir itirazı munzam 
talebi nazara alınmaz. 

ÖZEL ŞARTLAR : 
İşbu sözleşme biri işverende, biri işçide kalmak üzere 'da iki nüsha 

olarak tanzim ve yukarıda gerekli matbu yazılı ve gerek sonradan yazılan hükümlerde 
taraflarca mutabık kalınarak imza edildi. 

İşçinin İmzası İşveren Vekili 
UYGUNDUR 

AKADEMİ BAŞKANI 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Konut Yönetmeliği 
AMAÇ VE DAYANAK : 
Madde 1 — Bu Yönetmelikte mülkiyeti Kuruma ait olan, kiralanan ya da tah

sis olunan binalarda, oturmaya uygun nitelikte bulunan yerlerin personele tahsi
sinde izlenecek şekil ve esasları belirtmek ve Kuruma tevdi edilmiş hizmetleri çağın 
gereklerine göre daha etkin ve verimli bir düzeye çıkarmak üzere bu hizmetlerde gö
revli personelden gerekli görülenlere konut temini amacı güdülmüştür. 

Bu Yönetmeliğin hazırlanışında Genel Bütçeye dahil memurlara tanınmış Sosyal 
haklara ilişkin 4926 sayılı Kanunun 5. maddesine göre Bakanlar Kurulunca düzenle-
nen 12/7/1871 gün ve 7/2811 sayılı Memur Konutları Yönetmeliği gözönünde tutul-
muştur. 
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KONUT TAHSİSİ VE KONUTLARDA OTURACAKLARA UYGULANACA" 
ESASLAR : 

Ma-lde. 2 — Merkaz Teşkilâtına dahil bulunan personele konutla?, Yurt İdare 
ve İşetme Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı; Taç-a reşkilâtı Per
soneline ise, Bölge Müdürlüğü veya Müstakil ünite - A«r.Wr!2 tekitti ve Konut Ku-
raifiüjn karan ve Genel Mu42rf» onay? 2z- trftte «îunar. 

Konu*-, tahsisi gerçkt!i"en f&xr**er£es, *"u YSnstmeUğe "göre konut tahsisi gerek-
«.-îycn .*r"r«w n^kledlk-r*î"?, 1 : ; - ı " " 2 g î fc*rîr»îp 5.;Î,1'B. edemezler. 

tsîcycaler konut olars^ ryZa. ys-'î"?»? oturmayabllirler. 
SOIvLTS' K U R U L U : 
IJ&ûle. S — Konut Kuntu, îîcsKt ayırımı yapıl?, arıklar ve konutlardan çıkarıl

ma» jesr^tntere SJtyMn k*Ts.?î»r '~\ 
i r i ; : .-sel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısının 

_»,}I;j5iîsLg2a(ia, diğer Genel Müdür Yardımcısı, L Hukuk Müşaviri, Yurt İdare ve tşlet-
"i'îleri Daire Başkam ve Personel Daire Başkanından oluşur. Genel Müdür Gerektiğin
de, Kurula bir Müşavir ve Teftiş Kurulu Başkanını da katar. 

Kurul, Başkanın çağrısı ve yapacağı gündemi görüşmek üzere, çoğunlukla top
lanır ve kararlarım toplantıya katılanların çoğunluğu İle alır. 

Karara katılmayan, nedenini karar altında açıklayarak imzalar. 
Konut kurulunun tüm sekreterlik görevleri Yurt İdare ve İşletmeleri Daire Baş

kanınca yürütülür. 
Kararlar alındığı gün bir deftere yazılarak, İmzalanır ve Genel Müdürün ona

yına sunulur. 
Konut kurulunun kararları görüş niteliğindedir. 
KONUT TAHSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER : 
Madde 4 — Konutlar, Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı ile Taşra TeşkUfttında 

Üst düzeyde sorumluluk yüklenen personel ile bulundukları yerlerd* hizmetin işleyi
şinde sorumluluk yüklenen personele tahsis olunur. 

KONUTLARIN KİMLERE TAHSİS EDİLECEĞİ : 
Madde 5 — A — Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtında : 
a) Genel Müdür ve Yardımcıları, 
b) 1. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı ve Daire Başkanları, 
c) İmkân dahilinde ise, Şube Müdürleri, 
B — Ankara ve Taşra Teşkilâtında : 
a) Bölge Müdürü Ue Yardımcıları, 
b) Yurt Müdürleri, İmkan varsa Yurt Müdür Yardımcıları ve Yönetim Me

murları, 
c) Ankara'da bulunan konutların tahsisinde, Şube Müdürlerinden önce Yurt 

Müdür Yardımcılaruıa öncelik tanınır. 
C — İmkanlar elverdiği takdirde yukarıda tadat edilenlerin dışındaki tahsis

ler, hizmetinin özelliği dikkate alınarak ve Genel Müdürce uygun görülen personele 
yapılır. 

BİNALARDA KONUT İHTİYACININ DİKKATE ALINMASI: 
Madde 6 — Bu Konut Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra, Yurt - Kur 

Genel Müdürlüğünce inşa ettirilecek İdare malı binalarda verilen İmar durumuna na
zaran imkânlar oranında o mahallin konut verilebilecek personel durumu da İncele
nerek, projelendirme buna göre yapılır. 

KONUT TAHSİS ŞEKLİ: 
Madde 7 — a) Birden çok konut bulunan binalarda bu konutlar 4. maddede 

belirlenen sıraya, diğer binalarda İse, o binada görülen hizmetlerden birinci derecede 
sorumlu olanına tahsis olunur. 
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Tahsiste, 4. maddenin (A) fıkrasının (a), (b), B Fıkrasının (a), (b) bentlerinde 
belirtilenler hariç, görevli oldukları yerde kendisi esi veya bakmakla yükümlü olduğu 
çocukları adına kayıtlı konutu olmayanlara, öncelik tanınır, 

HİZMET DIŞI BİNALARDA KONUT TAHSİSİ: 
Madde 8 — Hizmet dışı kalan ve konut olmaya müsait bulunan yerler 4. mad-

dedeki sıraya göre, bu maddede sayılanlara tahsis yapıldıktan sonra arta kalan yer-
ler olursa, o yerde görevli diğer personele yetkili amirinin teklifi Konut Kurulunun 
karan ve Genel Müdürlüğün onayı ile tahsis yapılabilir. 

KONUT TAHSİSİNDE TAKİP E D İ L E C E K USUL : 
Madde 9 — Konut tahsisi yapılabilecek personelin, bu konudaki isteklerini baş-

b bulunduğu birim veya Ünite Amirine yazılı olarak bildirmeleri gerekir. 
İsteği alan Birim veya Ünite Amiri görüşleri ile birlikte isteği konut tahsisine 

yetkili Makama iletir. 
KONUTLARIN İDARESİ : 
Madde 10 — Konutları, Yurt İdare ve İşletme Daire Başkanlığı İdare eder. 

Bölge Müdürleri, Bölgelerinde idare işlerini yürütürler. 
TAHSİSİNE KARAR VERİLEN KONUTLARIN TESLİMİ: 
Madde 11 — a) Konutlara giriş çıkışlarla anahtar tesliminde konutun durumu, 

yönetici birimlerce tesbit edilecek bir kurulca Kurum adına düzenlenecek 3 örnek tu 
tanakla tesbit edilir. 

b) Kendilerine konut ayrımı yapılanlardan 3 nüsha üstlenme belgesi alınır. 
Bu belgede Kurumun Konut Yönetmeliği hükümlerine uyulacağının yüklenilmesi mut-
laka yer alır. Bunun dışında hangi hususların üstlenme belgesinde yer alacağı Genel 
Müdürlükçe tesbit edilir. 

c) Kendilerine konut ayrımı yapılanlardan ayrıca, görevlerinde değişiklik ol
duğu takdirde 17. maddede belirtilen süreler içerisinde konutu boşaltmalarına dair Ku
rumca hazırlanacak 3 örnek taahhütname alınır. 

d) Konutlara giriş - çıkış tutanağı üstlenme belgesi ve taahhütnamenin birer 
örneği konutun yer aldığı Bölge Müdürlüğünde saklanır, ikinci örneği yurt idare ve 
İşletmeleri Daire Başkanlığına gönderilir, üçüncü örneği de konuta girenlere verilir. 

PERSONELE BİRDEN FAZLA KONUT TAHSİS EDİLEMEYECEĞİ : 
Madde 12 — Aynı personele birden fazla konut tahsis edilemez. 
KONUTLARDA BİRLİKTE OTURABİLECEKLER : 
Madde 13 — Konutlarda oturanlar ancak kendilerinin veya eşlerinin usül ve 

füruu ile üçüncü dereceye (3. derece dahil) kadar hısımlarını, örf, adet ve ahlak ku
ralları bakımından korumak ve bakmak ödevinde oldukları ve ev işlerinde çalıştırdık
ları kimseleri, karşılığında kira almamak şartıyla, yanlarına alabilirler. 

KONUTLARDAN YARARLANAMAYACAKLAR : 
Madde 14 — Konutlardan yararlanabilecek olan personelden aşağıda yazılı olan

lara konut tahsis edilmez : 
a) Konut tahsis edilecek yerde eşine konut tahsis edilmiş bulunanlar, 
b) Konut tahsisi gereken görevi geçici olarak yürütenler. 
KONUTLARDA OTURANLARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI HU-

SUSLAR : 
Madde 15 — a) Genel Müdürlüğün müsaadesi alınmadan konuttaki tesisatta 

herhangi bir değişiklik veya ilâve tesisat ve tesis yapmamak, 
b) Soba ve Ocak borularım ve bacalarım teiniz tutmak, sosyal ihtiyaçları dı-

şında yangına neden olacak yanıcı ve patlayıcı maddeleri bulundurmamak, 
c) Kümes hayvanları ile küçük ve büyük baş hayvanları beslememek, 
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d) Cadde veya yol güzergahında bulunan konutlarda çamaşırları hariçten 

görünür ve düzensiz bir şekilde asmamak, 
e) Konut, eşya veya tesisatı herhangi bir tamire ihtiyaç gösterdiği takdirde 

derhal ve yazı ile bağlı bulunduğu Ünite Amirine bildirmek, 
f) Konuta ait demirbaş eşyadan herhangi birini başka bir konuta nakletme-

mek, 
g) Konutlar ile bunlara ait eşya veya tesisatı oturma süresince itina ile koru-

mak, tahliye, devir ve tesellüm sırasında da temiz ve iyi bir durumda bulundurmak, 
h) Konutlarda, uyulması gereken nezaket kurallarım ihlal edecek hareketlerde 

bulunmamak, saat 7.30'dan evvel ve 22.30'dan sonra sükûneti bozacak ve aynı bina dahi
lindeki diğer kişileri, komşuları rahatsız edecek şekilde gürültü yapmamak, binaların 
ortak sahanlık, merdiven başı ve teraslarında mangal ve buna benzer rahatsız edici 
araçları yakmamak, kullanmamak, yemek plşirmemek, odun, kömür v.s. istif etme
mek ve konut dışında pijama ile dolaşmamak, takunya ile gürültü edici şekilde konut 
dahilinde gezmemek, üst kat balkon ve teraslarım alt daireleri rahatsız edecek biçim
de akarsu ile yıkamamak ve buralarda saksı sulamamak, pencere ve kapılardan su 
ve süprüntü dökmemek, 

ı) Konutun dışında işitilebilecek şekilde yüksek sesle müzik aleti radyo, TV. 
v.s. çalmamak ve gürültü etmemek, 

1) Çocukların davranışlarını yukarıdaki esaslara göre devamlı gözetim altın
da bulundurmak, 

j) Eğlenceleri, bina dahilinde bulunan diğer kişileri ve komşuları rahatsız et-
meyecek biçimde düzenlemek, azami saat 24.00'de bu toplantılara son vermek, 

k) Tesisin güvenliği yönünden misafir kabulünde dikkatli davranmakla yü-
kümlüdürler. 

KONUTTAN ÇIKARILMA NEDENLERİ : 
Madde 16 — Bu yönetmelik uyarınca kendilerine konut tahsis edilmiş olan

lar : 
a) Başka bir göreve atandıkları, 
b) Görevden çekilme nedeniyle ayrıldıkları, 
ç) Emekli oldukları veya emekliye sevk edildikleri, 
d) İşten çıkarıldıkları, 
e) Görevden uzaklaştırıldıkları süre üç ayı tecavüz edenler veya üç aydan faz-

la geçici olarak görevden çıkarılanlar, 
f) Her ne sebeple olursa olsun memurluk niteliğini yitirenler, 
g) Kendisine konut tahsis edilmiş bulunan personelin ölümü halinde konutta 

birlikte oturanlar. 
h) 12. madde hükümlerine uymamayı alışkanlık haline getirenler. 
KONUTU BOŞALTMA SÜRESİ : 
Madde 17 — Kendilerine tahsis edilmiş bulunan konutu bu Yönetmeliğin 3. mad

desi uyarınca, boşaltması gerekenlerin, boşaltma nedeninin ilgiliye bildirilmesinden 
itibaren bir ay içerisinde, konut tahsis olunan personelin ölümü halinde onunla birlik
te oturanlar ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde konutu boşaltmak zorundadırlar. 

HASAR VE NOKSANLARIN TESPİTİ VE TAZMİNİ : 
Madde 18 — Konutlarda oturanlar gerek konutların ve gerekse bunlarda mev

cut demirbaş eşya ve tesisatın iyi kullanılmasına ve tahrip edilmemesine özen gös
termekle yükümlüdürler. Meydana gelecek veya ihmal ve ilgisizlik yüzünden sebebiyet 
verilecek her türlü hasar, zarar ve kayıp konutu kullanana ödettirilir. 
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KONUTUN BOŞALTILMASI HALİNDE TAPILACAK İŞLEMLER 
Madde 19 — Konutu boşaltacak personel durumu yazılı olarak ünitesi amirine 

bildirir Boşaltmada 8 maddeye göre işlem yapılır 
Konutun normal kullanımı dışındaki Hasarları ile teslim edilen demirbaştaki 

noksanlıklar tutanakla tespit olunur Hasar bedeli 20 maddeye göre alınan güvence» 
den karşılanır Fazla ise ilgiliden makul bir surede tediyesi yazı ile talep edilir Öde
mede imtina halinde genel hükümlere güre işlem yapılır 

PEŞİN GÜVENCE 
Madde 20 — Konutta oturma hakkını kazananlardan, ilk girişte dört esit tak

sitle Ödenmek üzere, 2000,— TL. depozito alınır 
KONUT KİRALARI 
Madde 21 — Konutların aylık kirasının tesbit edilmesinde aşağıdaki İlkelere 

göre hareket edilir, 
a) Son nüfus sayımına güre, nüfusu 100 bin den aşağı olan İllerde her met» 

re kare İsin 200 kr 
b) Son nüfus sayımına güre nüfusu 100 bin'den yukarı olan illerde her met-

re kare için 460 kr. 
Ülkede yeni nüfus sayımı yapıldığında sonuçların resmi açıklamasını takipeden 

bir ay isinde konutların kiralarında (a) ve (b) fıkralarına göre, değişme olup olma-
yacağı Genel Müdürlükçe belirlenir Nüfus sayımına bağlı olarak yapılacak bu deği
şiklik nüfus sayımının gününü takipeden aybaşından itibaren geçerli olur 

Konutların, bodrum daire ya da katlarında % 25 indirim yapılır. Zemin kat
larda indirim yapılmaz, bir binanın pencerelerinin yansından çoğunun toprak sevi
yesinden daha aşağıda olan kat veya dairesine (bodrum) onun üzerindeki daire ya da 
kata (zemin) denir Kiraların tesbit edilmesinde metre kareden amas apartmanlarda 
dairenin veya bağımsız ve tek katlı evlerde balkonlar dahil yapının oturduğu btirüt 
sahadır Ölçüler dıştan alınır Birlikte kullanılan teraslar ile bahse ve avlular ölçüm-
lemeye alınmaz. Metre karenin kesirleri tam metre kare sayılır Bir kattan sok olan 
konutların her katı ayrı ayrı ölçülür Kiraların hesabında 200 metre kareden daha 
büyük yerler 200 metre kare sayılır ve kira buna göre tesbit edilir, 

Kira tesbitinde esas alınacak yukarıda a ve b fıkralarındaki ücret, is bu Yö
netmeliğin yürürlüğe girdiği günü takipeden aybaşından itibaren uygulanmaya baslar 
Uygulanma tarihinden İtibaren her yıl söz konusu rakamlara uygulanmakta olan ra
kam üzerinden hangi oranda eklenti yapılacağına günün şartlan dikkate alınarak Ge
nel Müdürlüğün teklifi ile Yönetim Kurulunca karar verilir 

Bu yönetmelikteki aylık kira kavramları yukarıdaki fıkralara göre sonuç ola
rak tesbit edilecek kira anlamını taşır 

KİRALARIN ALINMASI 
Madde 22 — Konut kirası aorura'uiu£u teslim gününde baslar Teslis günü ay 

içine rastlarsa o ayın kiram tam olarak alınır 
Konutun bos olduğunun ve teslim alınmasının yazılı bildirilmesinden itibaren 

15 gün içinde teslim almayan, hakkından feragat etmiş sayılır Aylık kiralar aylık 
ücret, bordrolarından kesilir ve peşin alınır. Bunun için kendilerine konut ayrılan perso
nelin adlan, memurluk unvanları aylıkları ve kirş tutarlarım gösterir çizelgenin onay
lı bir örneği Personel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Muhasebe ve Mali İsler Dai
re Başkanlığına, Bölge Müdürlüklerinde tahakkukla ilgili ünitelere verilir 

Memurun aylığından kirayı kesmeyen görevliler, kesmedikleri kira karşılıkla
rından kişisel olarak ve müteselsilen sorumludurlar 
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Memurun aylığından kiranın kesilmemiş olması onu sorumluluktan kurtarmı-
yacağı gibi aşağıdaki fıkranın uygulanmasınada engel olmaz. 

Kira karşılıklarının aylık bordrolarından kesilmesine imkan bulunmayanlar ile 
her nedenle olursa olsun kira borcunun peşin olarak ayın ilk beş günü içinde ödeme-
meleri nedeniyle çekilen ihtar ile verilecek on günlük süre içinde kiralarım ödeme
yenler derhal, her ne nedenle olursa olsun bir takvim yılı içinde iki defa kiralarım za
manında peşin olarak ödemeyenler kendilerine yapılan bildirimi izleyen aybaşı iti-
bariyle bir ay içinde konutu boşaltmak mecburiyetindedirler. 

Madde 23 — Sayaçları ayırmak mecburidir. Konutlarda oturanların su, elek-
trik, havagazı ve yakıt giderleri kendilerine aittir. 

Konutlarda kalorifer ayrı olduğu durumlarda kalorifer gideri konutta oturan 
tarafından karşılanır. Ayrı olmadığı takdirde, o ilin Bayındırlık Müdürlüğü, Belediye 
ve konuya ilişkin diğer kuruluşlardan o yıla ait ve her metre kare için tespit edilen 
birim fiyat üzerinden, Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. 

Genel Müdür konutu kurumca tefriş edilir. Miadı dolmayan eşya değiştirile-
mez. Alımlar mevcut olduğu sürece D.M.O. den yapılır. Diğer konutlar mobilyalı ola
maz. Kurum malzemesi konutlarda kullanılamaz. Ancak korniş, şofben ve termosi
fon konulabilir. 

KONUTLARA İLİŞKİN DİĞER GİDERLER : 
Madde 24 — Konutlarda oturanlar, kapıcı ve kaloriferci giderleri ile aydınlat

ma, temizlik ve bekçi giderlerini kendileri öderler. Bu giderler, birlikte yararlanılan 
binalarda yasalarda aksine hüküm bulunmadıkça oturanlar arasında eşit pay edilir. 

Ancak, konut yurt veya resmi iş yeri olarak kullanılan kurum binasının ana 
yapısının bir dairesi veya odası ise, bu giderler Kurumca ödenir. 

Binaya ait yukarıdaki maddeler dışındaki giderler Kurum tarafından ödenir. 

GİDERLERİN ALINMASI : 
Madde 25 — 23. ve 24. maddelerde belirtilen giderlerden Kurumca peşin öde-

nip sonradan oturandan istenecek olanlar hakkında 22. madde hükümleri uygulanır. 
Bu giderlerden, konut ayrım yapılanlarca ödenecek olanları, yükümlüler bil

dirilen zamanda ödemeye mecburdurlar. Bir yıl içinde herne sebeple olursa olsun 
iki kez ödemede gecikenler konuttan çıkarılırlar. Bunlar bildirimi izleyen aybaşın
dan en geç bir ay içinde konutu boşaltmak mecburiyetindedirler. 

Kurum dışı kuruluşlara şahsi olarak ödenmesi gerekli giderlerin ödenmemesi 
nedeni ile Kurum'un uğrayacağı her türlü zarar, ödemede bulunmayarak veya geç 
ödeyerek zarara sebep olana ödettirilir. 

KONUTLARIN BOŞALTILMASI: 
Madde 26 — Bu Yönetmelik uyarınca, konutu boşaltmanın gerektiği hal ve za

manlarda konutu boşaltmayanlar hakkında genel hükümlere göre, işlem yapılarak 
konutun boşaltılması sağlanır. 

Bu kişiler hakkında ayrıca disiplin kovuşturması yapılır. 
Bu Yönetmeliğe aykırı davranışlar hakkında 6126 sayılı yasa hükümleri uygu

lanır. 

KONUTLARIN ONARIMI: 
Madde 27 — Borçlar Kanununun 258. maddesinde sözü edilen ve konutların 

olağan kullanılmasından doğan temizlik ve ufak tefek giderler kiracıya aittir. (Kira-
cı tarafından kırılan camların takılması iç kısmının badanası bozulan muslukların 
onarımı ve benzeri işler) 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29 o 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 1980 — Sayı: 17152 

Bunların dışında kalan onarım, tadilat ve kullanılamaz hale gelen malzemenin 
değiştirilmesi Kuruma aittir. Ancak, bu onarıma kiracının kusurlu hareketi neden 
olmuşsa onarım gideri kendisinden tahsil olunur. 

Bozulan ve onarımı mümkün olmayan sıhhi tesisat ve elektrik malzemeleri kira
cının konutta oturduğu süre 3 yıldan fazla ise, kiracı tarafından, aksi halde Kurum 
tarafından yenilenir. 

Kiracılar onarım ve tadilatların yapılmasına engel olamazlar. 
Kiracılar kuruma alt onarımları kendiliklerinden yapamazlar. Taptıklarında 

Kurum giderlerini ödemez. 

İŞÇİLERİN HİZMET KONUTUNDAN YARARLANMALARI : 
Madde 28 — Görev yaptıkları yerlerde görevleri gereği daima bulunmaları ge

rekli görülen şoför ve elektrikçilere de kira alınmak şartı ve Konut Kurulunun Ka
rarı Genel Müdürün uygun görüşü ile konut tahsis edilebilir. 

Ayrıca 23. ve 24. madde hükümleri uygulanır. 
Bu konutlar işçilere konutu gerektiren görevleri devam ettiği sürece ayrılır. 
Konutlara uygulanacak diğer hükümler işçiler içinde uygulanır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER : 
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce konutu boşalt

maları kendilerine duyurulmuş olanlar bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılan konut 
yönetmeliğinde öngörülen süre içinde konutu boşaltmak zorundadırlar. Bu süre duyuru 
tarihinden itibaren hesaplanır. Boşaltmamaları halinde bu Yönetmelik hükümleri 
uygulanır. 

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce her ne nam al
tında olursa olsun konuttan faydalanmaya hak kazanmış olanların durumu yeni yö
netmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 1 ay içinde Genel Müdürlükçe in-
celenir. 

Yeni yönetmelik hükümlerine göre konuttan istifadesi sona erdirilecekler duyuru 
tarihinden itibaren 30 gün içinde bulunduğu taşınmazı boşaltmaya mecburdurlar. 

Oturduğu konuttan başka konut tahsisi yapılanlar duyuru tarihinden itibaren 
15 gün içinde yeni konuta geçmeye mecburdurlar. Bu süreyi geçirenler konuttan fay
dalanma hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. 

Geçici 2. maddenin uygulanması 26. madde hükmüne göre sağlanır. 

YÜRÜRLÜK HÜKMÜ : 
Madde 29 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önceki Konut Yönet

meliğine ilişkin tüm hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Tebliğ 
Maliye ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarından: 

6/4/1967 tarih ve 6/7956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının muaddel 13. mad
desinin Bakanlıklarımıza müştereken tanıdığı yetkiye istinaden 1/1/1977 - 31/12/1978 
tarihleri arasında ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A. Ş. rafinerisinde Mobil Refining 
Company Inc şirketi adına ithal hampetrolden üretilen Süper Benzin, Normal Benzin, 
Gazyağı, Motorin ve Fuel-Oil'lerin Beynelmilel parite fiyatlarına uygulanacak indirim 
oram % 0 (Sıfır) olarak tesbit edilmiştir. 

Tebliğ Olunur. 
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YARGı BÖLÜMÜ 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI 
Esas No : 1980/125 
Karar N o : 1980/203 ÖZET : Politik ve ideolojik saikle işlenmeyen, 

sıkıyönetim ilânına neden olan suçlarla genel 
ve ortak amaç içerisinde bağlantılı bulunmayan 
suçlara ait davaların Adlî Yargı yerinde görül-
mesi gerektiği Hk. 
K A R A R 

Davacı : K . H. 
Sanıklar: Aytekin Türkaslan ve arkadaşları. 
OLAY : 8/9/1978 günü, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde müdür vekili, komiser 

muavini ve polis memuru olan sanıkların, Sivas olayları ile ilgili olarak yakalanan 
kişileri, sorgularının yapıldığı sırada doğruyu söyletmek için adiyen dövdükleri 
iddiasıyla Sivas C. Savcılığı'nın 29/3/1979 günlü iddianamesi ile sanıkların eylemine 
uyan Türk Ceza Yasası'nın 64., 245. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle 
Sivas Asliye Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. 

Sivas Asliye Ceza Mahkemesi, 22/10/1979 gününde, 1979/234-591 sayı ile : Her-
nekadar sanıkların Türk Ceza Yasası'nın 245. maddesi uyarınca cezalandırılması 
istemiyle kamu davası açılmış ise de, iddianamede açıklanan suçun nitelik ve 
niceliğine, müştekilerin iddiasına göre sanıkların müştekilere suçu söyletmek için 
işkence yaptıklarından suçların Türk Ceza Yasası'nın 243. maddesine uygun ol
duğu ve buna göre davaya bakmanın Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevine girdiği 
gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir. 

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 27/12/1979 gününde, 1979/254-265 sayı ile : Gö-
revsizlik karan ile gelen bu davanın halen Erzincan ve Sivas İlleri Sıkıyönetim 
Komutanlığı Askerî Mahkemesi'nde görülmekte olan Sivas olayları ile ilgili kamu 
davası ile birleştirilmesinde zorunluk bulunduğu, çünkü bu davanın, sanıkların 
savunma hakları ile ilgili olduğu, bu nedenle davanın sıkıyönetim askerî mahke
mesi'nde bulunan dava ile birleştirilmesine ve bunun doğal sonucu olarak Mah-
keme'nin görevsizliğine karar vermiştir. 

Erzurum - Ağrı - Kars İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mah
kemesi, 25/4/1980 gününde, 1980/73 Esas sayı ile : Sanıklara yüklenen suçun, 8/9/1978 
tarihinde Sivas'ta işlendiği, Sivas İli'nde 20/2/1980 tarihinden itibaren sıkıyönetim 
ve Erzincan - Sivas İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin kaldırıl-
dığı, bu nedenle davaya bakmanın Sivas Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu kanı
sına vararak, görevli yargı yerinin belirtilmesi için, 2247 sayılı Yasa'nın 19. mad
desi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurulmasına ve bu Mahkeme karan 
gelinceye değin duruşmanın ertelenmesine karar verilmelidir. 

İNCELEME V E GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan 
Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacıoğlu, Üye Fethi 
Özdural, İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Şeref Tolungüç, Servet Tüzün ve İsmet 
Onur'un katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Muzaffer Akçay'ın 
raporu ile dosyadaki belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askeri Yargıtay Baş-
savcılığı'nın bu davada Adlî Yargı'nın görevli olduğu yolundaki düşünce yazılan 
okunduktan oturuma Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş 
Ganioğlu'nun yazılı düşünceleri doğrultusundaki sözlü açıklamaları dinlendikten 
sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 
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Gerek Anayasa'nın 124., gerek sıkıyönetim mahkemelerinin görevlerini belir
leyen 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. maddeleri hükümleri karşısında, olay kısmında 
oluş biçimi açıklanan ve Sivas olayları ile ilgili sanıklara doğruyu söyletmek için 
işlendiği iddia olunan Türk Ceza Yasası'nın 243. maddesine uyan suçun, sıkıyönetim 
ilânına neden olan Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve 
özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet eylemleri niteliğinde, sıkı
yönetim askeri mahkemelerinde görülmekte olan herhangi bir dava ile genel ve 
ortak amaç içerisinde bağlantılı olduğu yolunda, politik veya ideolojik saikle iş-
lendiği hususlarında dosyada yeterli kanıt bulunmadığına; davacının Sivas olayları 
ile ilgili olan ve Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde görüldüğü bildirilen dava ile 
birleştirilmesinde de bir yarar olmadığına; Suçun sıkıyönetim ilânından önce 
8/9/1978 tarihinde işlendiğinden 1402 sayılı Yasa'nın 14. maddesinin bu davada 
uygulanmasına olanak bulunmamasına göre, davanın Adlî Yargı yerinde görülmesi 
gerekir. 

Bu nedenlerle, Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kal
dırılmasına karar verilmelidir. 

SONUÇ: Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerek-
tiğine bu nedenle Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27/12/1979 günlü 1979/254-265 
sayılı görevsizlik kararırım kaldırılmasına 30/6/1980 gününde kesin olarak oybir-
liğiyle karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye 
Ahmet B. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Üye Üye Üye 
Şeref Tolungüç Servet Tütün İsmet Onur 

Esas No : 1980/127 
Karar N o : 1980/204 

ÖZET : Politik ve ideolojik saikle işlenen, sıkı-
yönetim ilânına neden olan ve sıkıyönetim as-
keri mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel 
ve ortak amaç içinde bağlantılı bulunan dava-
ların Askeri Yargı yerinde görülmesi gerektiği 
Hk. 

K A R A R 
Davacı : K. H . 
Sanık : Fettah Ayhan Erkan. 
OLAY : Sanığın sorumlu yazı işleri müdürü olduğu ve Ankara'da aylık olarak 

yayınlanan Devrimci Derleniş Gazetesi'nin 12/4/1978 günlü nüshasının 1. sahifesinde 
(FAŞİZME KARŞI YA BİRLEŞMEK, YA ÖLÜM) başlıklı yazıda, Türkiye'de oluşan 
politik ve ekonomik bazı olayların eleştirisi yapılarak sonuçta « Türkiye 
solunun küçük burjuva kargaşası içinde bocalayıp duran devrimcilerimiz için 
yıllardır olaylar öğretici olmuyor. Faşist diktatörlüğe gidiş kör göze bile batan 
finans kapital manevraları, ölümler, katliamlar bile vız geliyor bize, 20. yüzyılın son 
çeyreğinde emperyalizme ve faşimze karşı mücadelenin çetelerle yürütülemiyece-
ğini görmek istemiyor kimse Yetsin artık Türkiye halkına bunca yıldır çek-
tirdiklerimiz, köstekleyen olumsuz etkileri yıkalım, 40 milyonluk çilekeş Türk Hal
kının sırtından finans kapital loca, tefeci, bezirgan, lonca asalaklarını söküp atmak, 
demokratik hak devrimim başarabilmek için ekmek-su kadar ihtiyaç olan, proleterya 
partisi ve halk kurtuluş cephesi yolunda bir araya gelelim, güçlerimizi birleştire-
İim. Ancak, o zaman ayrı kanallardan küçük derecikler halinde akmakta olan hal 

Başkac Üye Üye üye 
Ahmet E. BoyacxogTu Fethi özdural tamatt Oğuz Hakkı Müderriaoğlu 

Üye Üye Üye 
Şeref Totungüç Bervet Tüzün tarnet Onur 
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km devrimci mücadelesi aynı yatakta birleşip gelişecek, sömürü ve soygun dünya-
sının duvarlarına öldürücü vuruşlarını yapabilecektir...» sözleri ite varolan ve 
müesses nizamları devirmeyi amaçlayan propoganda yaptığı, 

Yine aynı gazetenin birinci sahifesinde (KIZILDERE ŞEHİTLERİNİ ANIYO
RUZ) başlıklı yazıda « . . . 30 Mart 1972 tarihinde ölen yiğit arkadaşlarımızı anıyoruz. 
Onlar bizlere ve Türkiye halklarına bir kez eylemin ne kadar Leninist bir parti ön
cülüğünde yığınlara davanın hareketler dışında her eylemin ne kadar yiğitcede 
olsa boşa gideceğini, isçi sınıfına ve halka iktidar yolunda öncü olamıyacağını gös
terdiler. . . .» sözleri ile milletin bölünmezliği ilkesine aykırı olarak propoganda yap-
tığı iddiasıyla sanığın eylemine uyan Türk Ceza Yasası'nın 142/1-3-6., 173/Son. mad
deleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu 
davası açılmıştır. 

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 15/5/1979 gününde 1979/73 Esas 1979/114 sayı 
ile: Sanığa yüklenen Komünizm ve bölücülük propoğandası yapma suçunun, sıkı 
yönetim kapsamında bulunduğu ve 1402 sayılı Yasa'nın 13. maddesine girdiği ge
rekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi, 12/3/1980 
gününde, 1980/107 Esas sayı ile: Sanığa yüklenen ve sıkıyönetim ilânından önce 
işlenmiş olan komünizm ve bölücülük propagandası yapmak suçlarının yayın yo
luyla işlendiği ve düşünce suçu niteliğinde olduğu, şiddet içermediği, bu nedenle 
1402 sayılı Yasa'nın 13. maddesi kapsamına girmediği, ayrıca sıkıyönetim askerî 
mahkemeleri'nce el konulan herhangi bir dava ile genel ve ortak amaç içerisinde 
bağlantılı olmadığı, buna göre, davanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görül
mesi gerektiği kanısına vararak görevli yargı yerinin belirlenmesi için 2247 sayılı 
Yasa'nın 19. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurulmasına, Uyuş-
mazlık Mahkemesi kararı gelinceye kadar yargılamanın ertelenmesine karar ver-
miştir. 

İNCELEME V E GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan 
Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H . Boyacıoğlu, Üye Fethi 
Özdural, İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Şeref Tolungüç, Servet Tüzün ve İs-
met-Onur'un katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Muzaffer Akçay'ın 
raporu ile dosyadaki belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askeri Yargıtay Baş-
savcılığının bu davada Askerî Yargı'nın görevli olduğu yolundaki düşünce yazıları 
okunduktan; oturuma, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş 
Ganioğlu'nun yazılı düşünceleri doğrultusundaki sözlü açıklamaları dinlendikten 
sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

Suç sıkıyönetim ilânından önce işlenmiştir. B u durumda görevli yargı yeri
nin belirlenmesi için Anayasa'nın 124. ve 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. maddeleri 
birikte değerlendirilmelidir. 

Anılan maddelere göre, bir davanın sıkıyönetim askerî mahkemelerinde gö-
rülebilmesi için suçun, sıkıyönetim ilânını gerektiren suçlardan olması veya sıkı
yönetim askerî mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel ve ortak amaç içerisinde 
bağlantılı bulunması zorunludur. 

Sıkıyönetim ilân nedenlerini gösteren Anayasa'nın 124. maddesi ve sıkıyöne
tim askerî mahkemelerinin görevlerini belirleyen 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. 
maddeleri karşısında, olay kısmında oluş biçimi açıklanan suçların, ideolojik 
amaçla işlenmiş olmasına süregelen yaygın şiddet eylemlerinin fikri hazırlıklarının 
bu tür yayınlardan kaynaklanmasına, keza anılan suçların, Anayasa'nın tanıdığı 
hür demokratik düzeni, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yay-
gın şiddet eylemlerinin ve anarşik ortamın yaratılmasının kökenini oluşturmasına 
göre, sıkıyönetim ilânım gerektiren ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koy
duğu suçlarla genel ve ortak amaç içeriisnde bağlantılı olduğunu kabul etmek gerekir. 
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B u nedenlerle davanın Askerî Yargı yerinde görülmesi gerektiğinden Ankara 
Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi'nin başvurusunun reddine 
karar verilmelidir. 

Bu görüşe Hakkı Müderrisoğlu ve Servet Tüzün katılmamışlardır. 
SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askerî Yargı yerinde görülmesi ge-

rektiğine, bu nedenle Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mah-
kemesi'nce yapılan 12/3/1980 günlü başvurusunun reddine. Hakkı Müderrisoğlu ve 
Servet Tüzün'ün karşı oylarıyla ve oyçokluğuyla 30/6/1980 gününde kesin olarak 
karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye 
Ahmet H.Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Sanığa isnat olunan eylemlerinden dolayı yargılanması gereken görevli ve 
yetkili mahkemenin tayin ve tesbit edilebilmesi için evvelemirde sıkıyönetim as
keri mahkemelerinin görev ve yetkilerini gösteren 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun ilgili maddelerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görev ve yetkileri 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 13., 14., ve 15. maddeleri ile tedvin edilmiştir. Sanığa isnat olunan suç
lar sıkıyönetim ilânından evvel işlenmiş olduğuna ve sıkıyönetim ilânından evvel 
işlenen suçlara sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılması esas ve usulü aynı 
Kanunun 13. maddesinde belirtildiğine ve sıkıyönetim ilânım gerektiren hallere 
bağlı eylemler başlığım taşıyan bu maddede aynen «sıkıyönetim ilânına sebep olan 
suçları, sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş olanlarla, sıkıyönetim askeri mahke-
melerinin elkoyduğu herhangi bir suçla umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatı 
bulunan suçlan işleyenlerin davalarına, suç sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş 
olsa dahi sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılır» denildiğine nazaran, sıkı
yönetim askeri mahkemelerinin sıkıyönetim ilânından evvel işlenen suçlara baka
bilmesi için dava konusu eylemin sıkıyönetim ilânına sebep olan suç veya isnat 
olunan eylemin «sıkıyönetim askeri mahkemelerinin elkoyduğu herhangi bir suçla 
umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatlı olarak» işlenmiş bulunması şeklinde iki 
esas kabul edilmiş olunmaktadır. 

Sıkıyönetim ilânına sebep olan suçlar ile 13. maddede yer alan İrtibat deyi
minin hukuki durumlarının neden ibaret olduğunun tayin ve tesbiti için; 

a) Sıkıyönetim ilân sebeplerini gösteren 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasa'nın 124. maddesinin, 

b) Bazı illerde ilân edilmiş bulunan sıkıyönetim süresinin uzatılmasına dair 
işlemi havi Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onaylanmasına ilişkin T. B. M.M.nin 
karan münderecatının incelenmesine lüzum ve zaruret vardır. 

a) 334 sayılı T. C. Anayasası'nın 124. maddesinde sıkıyönetim ilân sebepleri 
olarak; 

1 — Savaş hali, 2 — Savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, 3 — 
Ayaklanma olması, 4 — Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma 
olduğunu gösteren, 5 — Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye 
düşüren, 6 — Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yö-
nelen, 7 — Temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet 
hareketleri hakkında kesin belirtilerin meydana çıkması gibi haller gösterilmiştir. 

b) Bazı illerde ilân edilmiş bulunan sıkıyönetim süresinin uzatılmasına dair 
istemi havi 24/4/1979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde ise, «Anayasa'nın 
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KARŞI OY YAZISI 

Y a r g ı Bölümü Sayfa : 4 



6 Kasım 1980 — Sayı: 17152 RESMİ GAZETE Sayfa: 39 

124. maddesinde öngörülen her türlü durum ve olasılıklara karşı 25/4/1979 tarihin-
den geçerlik olmak üzere, sıkıyönetim yemden iki ay süre ile uzatılması isteminde 
bulunulması» kararlaştırılmış işbu Bakanlar Kurulu istemi T. B. M . M . nin 25/4/1979 
tarih ve 7. birleşiminde onaylanmıştır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar, bazı illerde ilân edilmiş bulunan sıkıyönetim 
süresinin uzatılmasına dair istemi havi Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onaylan
masına ilişkin T. B. M . Meclisinin kararı münterecatı ve Anayasa'nın 124. maddesi 
ve sanığa isnat olunan fiiller nazarı itibare alınmak suretiyle değerlendirildikte; 
Anayasa'nın 66. maddesi gereğince T. B. M . Meclisince savaş hali ilânına karar 
verilmediği sürece tetkik konusu olan sıkıyönetim ilânına dair kararnamede olduğu 
gibi «Anayasa'nın 124. maddesinde öngörülen her türlü durum ve olasılıklara karşı 
sıkıyönetim ilânının» kararlaştırılmış olduğu belirtilmiş olsa dahi; işbu sıkıyöne
tim ilân kararının Anayasa'nın 124. maddesinde gösterilen sıkıyönetim ilân sebep
lerinden «savaş hali'ni kapsadığının düşünülmesi bahis konusu olamıyacağına göre; 
sözü edilen bu halin dışında kalan ve Anayasa'nın 124. maddesinde yer alan ve 
yukarıda sayılan eylemlerin, sıkıyönetim ilânına sebep olan suçlar ve sıkıyönetim 
askeri mahkemelerinin elkoyduğu bir suçla umumi ve müşterek gaye içerisinde 
irtibatı bulunan suçların ise murtabıt suç olarak kabul edilmesi gerekir. Kanun 
koyucu, işbu maddeyi kabul ederken bu mahkemelerin belirli ve sınırlı nitelikteki 
suçlara bakabileceği esasını öngörmüştür. Anayasa'nın 124. maddesinde yer alan 
ve sıkıyönetim ilân sebepleri olarak gösterilen suçlar dışında kalan eylemlere, sıkı
yönetim askeri mahkemelerince bakılması, sözü edilen mahkemelerin «Ceza etkin
liğini artırmak için. hızlı yargılamayı sağlamak» şeklindeki kuruluş gayeleri ile bağ
daşmaz. B u mahkemelerin bakacağı suçların çeşidi ve sayısı arttırıldığında «sürat» 
hususunda aynı oranda olumsuz etkileme bahis konusu olacağına ve dava konusu 
olayda ise; 

Sanığa isnat olunan eylemin, sanığın sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığı 
ve Ankara'da aylık olarak yayınlanan «DEVRİMCİ DERLENİŞ» gazetesinin 12/4/1978 
tarihli nüshasında yer alan yazıların mahiyeti ve niteliği itibariyle T. C. K. nun 
142/1-3-6 maddelerinde yazılı suçun ika edilmiş olduğu iddiasını kapsadığı anlaşıl
dığına; ve dava konusu fiilin işbu mahiyeti ile şiddete başvurularak işlenmiş ol
duğu söz konusu edilemiyeceği ve Anayasa'nın 124. maddesinde «Sıkıyönetim ilân 
sebepleri olarak gösterilen bütün haller için serahaten «yaygın şiddet hareketlerine» 
dönüşmüş olmaları şartı arandığına göre, tetkik konusu olayda olduğu gibi şiddete 
dönüşük olmayan eylemlerin 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunun 13. maddesi 1. cüm
lesinde yazılı «sıkıyönetim ilânına sebep olan suç olarak kabul edilemiyeceği ve 
ayrıca söz konusu fiilin, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin elkoyduğu herhangi 
bir suçla umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatlı olarak işlenmiş olduğunu 
zahire çıkaran dava dosyasında herhangi bir delil bulunmadığına ve bu durum 
muvacehesinde de aynı maddenin 2. cümlesinde yer alan «umumi ve müşterek gaye 
içerisinde irtibatlı olması» koşulu da gerçekleşmediği ve yukarıda açıklanan koşul
ların gerçekleşmemesi halinde, sırf suçun sadece kanuni unsurları nazarı itibare 
alınarak ve bu nedenle herkesin sıkıyönetim halleri dışında olağan hallerde işle
yebileceği bir suça bakmakla olayın nitelik ve işleniş şekline bakılmaksızın ve bu-
hususlar değerlendirilmeden sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevli olduğunun 
kabulü», 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunun 13. maddesi 2. cümlesinde yer alan «irti
batlı» ve 15. maddenin 1. fıkrasında açıklanan «sıkıyönetim ilânına ve faaliyetlerine 
ilişkin» olma koşullarının, ne nitelik ne nicelikte olursa olsun bütün suçlar için 
mevcut olup olmadığının araştırılması gerektiği şeklindeki kural ile bağdaşmıya-
cağı gibi Anayasa'nın kanuni yargı başlığını taşıyan 32. maddesindeki «hiç ki-
kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz» şeklindeki 
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ve sanıklar için «teminat» şartı olarak öngörülen görev taralının uygulanmaması 
gibi çelişik bir durumun meydana gelmesini sağlıyacağı ve netice itibariyle işbu 
nedenlerle sıkıyönetim ilanından önce 12/4/1978 tarihinde ika edildiği iddia olunan 
dava konusu fiile sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılamıyacağı düşüncesiyle 
çoğunluk görüşüne karşıyız. 

ü y e ü y e 
Hakim Müderrisoğlu Servet Tüzün 

Esas No : 1980/128 
Karar No: 1980/205 

ÖZET : Politik ve ideolojik saikle işlenen, sıkı-
yönetim ilânına neden olan ve bu tür suçlarla 
genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı bulu
nan suçlara ait davaların Askerî Yargı yerinde 
görülmesi gerektiği hk. 
K A R A R 

Davacı : K. H . 
Sanıklar : Mehmet Sait Özdemir, Hüseyin Gökkaya 
OLAY : 1 — Sanık Mehmet Sait Özdemir'in 13/3/1979 tarihinde sahibi bulun

duğu İhlâs Kitap Evi'nde yasaklanmış Said'i Nursi-ye ait çok sayıda kitabı bulun
durduğu ve satışa sunduğu, böylece laikliğe aykırı olarak devletin içtimai veya 
siyasi veya hukuki temel nizamlarım kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydur
mak amacıyla dini veya dini hissiyatı alet ederek propaganda yaptığı iddiasıyla 
Ankara C. Savcılığı'nın 14/3/1979 günlü iddianamesiyle sanığın eylemine uyan 
Türk Ceza Yasası'nın 163/4-5 ve 173/Son maddeleri uyarınca cezalandırılması iste
miyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. 

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 22/5/1979 gününde, 1979/51-120 sayı ile: Sa-
nığa yüklenen suçun, 1402 sayılı Yasa'nın 15. maddesinde yazılı suçlardan olduğu 
gerekçesiyle görevsizlik karan vermiştir. 

2 — 8/2/1979 gününde İstanbul Müfti Vekili Timurtaş Uçar'ın doldurduğu ve 
devletin temel nizamlarım dini esas ve inançlara uydurmak suretiyle lâikliğe aykırı 
propagandayı içeren bantları sanık Mehmet Özdemir'in İstanbu'dan getirdiği ve 
diğer sanık Hüseyin Gökkaya ile dükkânında yüksek sesle dükkân dışına yayınla-
mak suretiyle propaganda yaptığı iddiasıyla Ankara C. Savcılığı'nın 20/2/1979 günlü 
iddianamesiyle sanıkların eylemine uyan Türk Ceza Yasası'nın 163/4. ve 173/Son 
maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne 
Kamu davası açılmıştır. 

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21/5/1979 gününde, 1979/33-108 sayı ile : Sa
nıklara yüklenen suçun Anayasa ile kurulu düzeni değiştirmeye yönelik bir nitelik 
taşıdığı ve sıkıyönetim ilân nedenleri kapsamına girdiği düşüncesiyle görevsizlik 
karan vermiştir. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mahkemesi, 29/2/1980 
gününde, 1980/118 esas sayı ile: Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22/5/1979 günlü, 
1979/51-120 ve Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21/5/1979 günlü, 1979/33-108 sayılı 
dava dosyalarını şahsi bağlantı nedeniyle bileştirerek duruşmaya devam etmiş ve 
sonuçta, sanıklara yüklenen ve Türk Ceza Yasası'nın 163. maddesine uyan suçun 
1402 saydı Yasa'nın 15. maddesinde sayılı suçlardan olmasına karşın bu suçların 
fikir suçu niteliğinde olduğu, sıkıyönetim ilân neden ve faaliyetlerine ilişkin yaygın 
şiddet eylemi niteliğinde taşımadığı, sıkıyönetim mahkemelerinde görülmekte olan 
herhangi bir dava ile de bağlantılı olmadığı, buna göre, bu davaların Ankara 3. ve 
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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmesi gerektiği kanısına vararak, görevli 
yargı yerinin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurulmasına, Uyuşmaz
lık Mahkemesi kararı gelinceye değin yargılanmanın ertelenmesine karar vermiştir 

İNCELEME V E GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan 
Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H . Boyacıoğlu, Üye Fethi 
Özdural, İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Şeref Tolungüç, Servet Tüzün ve İsmet 
Onur'un katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Muzaffer Akçay'ın 
raporu ile dosyadaki belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığının bu davada Askerî Yar-
gı'nın, Askerî Yargıtay Başsavcılığının Adlî Yargı'nın görevli olduğu yolundaki 
düşünce yazıları okunduktan; oturuma, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yar
dımcı Durmuş Ganioğlu'nun yazılı düşünceleri doğrultusundaki sözlü açıklamaları 
dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

Suç, sıkıyönetim ilânından sonra, sıkıyönetim bölgesi içerisinde işlenmiştir. 
Eylem Türk Ceza Yasası'nın 163. maddesine uymakta ve 1402 sayılı Yasa'nın 15/A 
maddesinde sayılan suç türünden bulunmaktadır. 

1402 sayılı Yasa'nın 15. maddesinde sayılan suçlardan, sıkıyönetim ilânına 
veya faaliyetlerine ilişkin olanları, sıkıyönetim bölgesinde işleyenlerin, sıkıyönetim 
askerî mahkemelerinde yargılanmaları anılan madde gereğidir. 

Öte yandan 1402 sayılı Yasanın 13. maddesine göre, sıkıyönetim ilânından 
sonra işlenen suçun, sıkıyönetim askerî mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel 
ve ortak amaç içerisinde bağlantılı bulunması gerekir. 

Anayasa'nın 124., sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevlerini belirleyen 
1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. maddeleri hükümleri karşısında olay kısmında oluş 
biçimi açıklanan ve Türk Ceza Yasası'nın 163/4. maddesine uyan lâikliğe aykırı 
propaganda yapmak suçu, yasada, «Lâikliğe aykırı olarak, Devletin içtimal veya 
siyasi veya hukuki temel nizamlarını, kısmen de olsa dini esas ve inançlara 
uydurmak amacıyla veya siyasi menfaat veya şahsi nüfuz temin ve tesis eyle-
mek maksadıyla dini veya dini hissiyat veya dince mukaddes sayan şeyleri alet ede-
rek hernesuretle olursa olsun propaganda yapma» biçiminde tanımlandığına, suçun 
lâik cumhuriyete karşı ve cumhuriyet rejimi yerine teokratik devlet düzeni getirme 
amacına yönelik bulunmasına, Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni, temel 
hak ve özgürlükleri ortadan kaldırma amacı güttüğüne ve yaygın şiddet eylemlerinin 
ve anarşik ortamın yaratılmasının kökenini oluşturmasına göre, sıkıyönetim ilânını 
gerektiren suç niteliğindedir ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu suç
larla genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılıdır. Bu bakımdan davanın Askeri Yargı 
verinde görülmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mahkeme-
si'nin başvurusunun reddine karar verilmelidir. 

Hakkı Müderrisoğlu ve Servet Tüzün bu görüşe katılmamışlardır. 

SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askerî Yargı yerinde çözülmesi gerek-
tiğine, bu nedenle Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mahkemesi'-
nin 29/2/1980 günlü 1980/118 esas sayı ile yaptığı başvurusunun reddine, Hakkı Mü-
derrisoğlu ve Servet Tüzün'ün karşı oylanyla ve oyçokluğuyla 30/6/1980 gününde 
kesin olarak karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Üye 
Şeref Tolungüç 

Üye 
Servet Tüzün 

Üye 
ismet Onur 
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KARŞI OY YAZISI 

Sanığa isnat olunan eylemlerinden dolayı yargılanması gereken görevli ve 
yetkili mahkemenin tayin ve tesbit edilebilmesi için evvelemirde Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemelerinin görev ve yetkilerini gösteren 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunun ilgili 
hükümlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görev ve yetkileri 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanunun 13., 14 ve 15. maddeleri ile tedvin edilmiştir. Sanığa isnat olunan eylem-
lerin bir kısmı sıkıyönetim ilânından evvel ve bir kısmıda sıkıyönetim ilânından 
sonra işlenmiş olduğuna ve sıkıyönetim ilânından evvel işlenen suçlara, sıkıyönetim 
askeri mahkemelerinde bakılması esas ve usulü aynı Kanunun 13. maddesinde bil
dirildiğine ve sıkıyönetim ilânına sebep olan suçlan, sıkıyönetim ilânından evvel 
işlemiş olanlarla, sıkıyönetim askeri malıkemlerinin elkoyduğu herhangi bir suçla 
umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatı bulunan suçları işleyenlerin davalarına 

sıkıyönetim askerî mahkemelerinde bakılır» denildiğine nazaran, 
sıkıyönetim askeri mahkemelerinin sıkıyönetim ilânından evvel işlenen suçlara baka
bilmesi için dava konusu eylemin sıkıyönetim ilânına sebep olan suç veya isnat 
olunan eylemin «sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suç-
la umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatlı» olarak işlenmiş bulunması şeklin
de iki esas kabul edilmiş olunmaktadır. 

Sıkıyönetim ilânına sebep olan suçlar ile 13. maddede yer alan irtibat deyi
minin hukuki durumlarının neden ibaret olduğunun tayin ve tesbiti için; 

a) Sıkıyönetim ilân sebeplerini gösteren 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasası'nın 124. maddesinin, 

b) Bazı illerde ilân edilmiş bulunan sıkıyönetim süresinin uzatılmasına dair 
istemi havi Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onaylanmasına ilişkin T . B . M . M . 
kararı münderecatının incelenmesine lüzum ve zaruret vardır. 

a) 334 sayılı T. C. Anayasası'nın 124. maddesinde sıkıyönetim ilân sebepleri 
olarak; 

1 — Savaş hali, 2 — Savaşı gerektirece bir durumun baş göstermesi, 3 — 
Ayaklanma olması, 4 — Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkış
ma olduğunu gösteren, 5 — Ülkenin ve Milletin bölünmezliğini içten ve dıştan 
tehlikeye düşüren, 6 — Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni ortadan kaldır
maya yönelen, 7 — Temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın 
şiddet hareketleri hakkında kesin belirtilerin meydana çıkması gibi haller gösteril 
mistir. 

b) Bazı illerde ilân edilmiş buulnan sıkıyönetim süresinin uzatılmasına dair 
istemi havi 24/4/1979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde ise, «Anayasa'nın 
124 maddesinde öngörülen her türlü durum ve olasılıklara karşı, 26/4/1979 tari 
hinden geçerli olmak üzere, sıkıyönetimin yeniden iki ay süre ile uzatılması işte 
minde bulunulması» kararlaştırılmış işbu Bakanlar Kurulu, istemi T. B. M. M. nin 
25/4/1979 tarih ve 7. birleşiminde onaylanmıştır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar, bazı illerde ilân edilmiş bulunan sıkıyönetim 
süresinin uzatılmasına dair istemi havi Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onaylan
masına ilişkin T. B. M. Meclisinin karan münderecatı ve Anayasa'nın 124. maddesi 
ve sanığa isnat olunan fiiller nazarı itibare alınmak suretiyle değerlendirildikte; 
Anayasa'nın 66. maddesi gereğince T. B. M. Meclisince savaş hali ilânına karar veril-
mediği sürece tetkik konusu olan sıkıyönetim ilânına dair kararnamede olduğu gibi 
«Anayasa'nın 124. maddesinde öngörülen her türlü durum ve olasılıklara karşı 
sıkıyönetim ilânının» kararlaştırılmış olduğu belirtilmiş olsa dahi; işbu sıkıyöne-
tim ilân kararının Anayasa'nın 124. maddesinde gösterilen sıkıyönetim ilân sebep 
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lerinden «savaş hali»ni kapsadığının düşünülmesi bahis konusu olamıyacağına göre; 
sözü edilen bu halin dışında kalan ve Anayasa'nın 124. maddesinde yer alan ve 
yukarıda sayılan eylemlerin, sıkıyönetim ilânına sebep olan suçlar ve sıkıyönetim 
askerî mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla umumi ve müşterek gaye 
içerisinde irtibatı bulunan suçların ise murtabut suç olarak kabul edilmesi gerekir. 

Sıkıyönetim ilânından sonra ve sıkıyönetim bölgesinde işlenen suçların yar
gılanmaları konusu ise; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunun 15. maddesi ile düzenlen
miştir. Bu maddede yer alan « aşağıda yazılı suçlardan sıkıyönetim ilânına 
ve faaliyetine ilişkin olanları işliyenler » sıkıyönetim askeri mahkemelerin
de yargılanır. Şeklindeki hükmüne göre; yargılamanın sıkıyönetim askerî mahke-
melerinde yapılabilmesi için dava konusu suçun sadece Sıkıyönetim Kanunun 15. 
maddesinde yer almış olması yeterli olmayıp ayrıca sıkıyönetim bölgesinde işlen
miş olması Ve bu suçun, sıkıyönetim ilân ve faaliyetine ilişkin olarak işlendiğinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Sıkıyönetim ilân faaliyetine ilişkin olduğu açık ve seçik 
bir biçimde kanıtlanamıyorsa; bu halde. 1402 sayılı Kanunun 15. maddesindeki ko-
şullar bulunmadığı için yargılama görevi sıkıyönetim askerî mahkemelerine ait 
olmuyacaktır. Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, 1402 sayılı Sıkı-
yönetim Kanunun 13 ve 15. maddeleri görev yönünden sınırlayıcı koşullar getirmiş 
bulunduğundan görev hususunun, sanıklara isnat olunan suçları kanunda yazılı 
unsurlarına göre değil işleniş biçim, yer ve zamanına göre her dava dosyasında 
ayrı ayrı incelenip sözü edilen kanun maddelerindeki koşulların mevcut olup ol
madığının değerlendirilmesi gerekir. Kanun koyucu, işbu maddeyi kabul ederken 
bu mahkemelerin belirli ve sınırlı nitelikteki suçlara bakabileceği esasını öngör
müştür. Anayasa'nın 124. maddesinde yer alan ve sıkıyönetim ilân sebepleri olarak 
gösterilen suçlar dışında kalan eylemlere, sıkıyönetim askeri mahkemelerince ba
kılması, sözü edilen mahkemelerin «Ceza etkinliğini arttırmak için hızlı yargılamayı 
sağlamak şeklindeki kuruluş gayeleri ile bağdaşmaz. Bu mahkemelerin bakacağı 
suçların çeşidi ve sayısı arttırıldığında «sürat» hususunda aynı oranda olumsuz 
etkileme bahis konusu olacağına ve dava konusu olayda ise, Sanıkların yasaklan 
mış Said-i Nursiye ait çok sayıda kitabı kitapevinde bulundurmak ve satışa arzet-
mek ve yine İstanbul'dan getirilip dükkân dışına yüksek sesle yayınlamak suretiyle 
laikliğe aykırı olarak devletin içtimai veya siyasi veya hukuki temel nizamlarım kıs-
mende olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla dini ve dini hissiyati alet 
ederek propaganda yaptıkları iddiası ile T . C . K. nun 163/4-5 ve 173. maddelerini 
ihlâl suçlarından dolayı kamu davası açıldığına, ve dava konusu fiillerin işbu ma
hiyeti ile şiddete başvurularak işlenmiş olduğu söz konusu edilemiyeceği ve Ana-
yasa'nın 124. maddesinde «sıkıyönetim ilân sebepleri» olarak gösterilen bütün haller 
için sarahaten «yaygın şiddet hareketlerine» dönüşmüş olmaları şartı arandığına 
göre, tetkik konusu olayda olduğu gibi şiddete dönüşük olmayan eylemlerin 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanunun 13. maddesi 1. cümlesinde yazılı «sıkıyönetim ilânına 
sebep olan» suç olarak kabul edilemiyeceği ve ayrıca söz konusu fiillerin, sıkıyöne
tim askerî mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla «umumi» ve müşterek 
gaye içerisinde irtibatlı» veya «sıkıyönetim ilân ve faaliyetlerine ilişkin» olarak iş-
lenmiş olduğunu zahire çıkaran dava dosyasında herhangi bir delil bulunmadığına 
ve bu durum muvacehesinde de gerek Sıkıyönetim Kanunun 13. maddesi 2. cüm
lesinde yer alan «umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatlı» olması ve gerekse 
aynı Kanunim 15. maddesi 1. fıkrasında belirtilen «sıkıyönetim ilân ve faaliyetine 
ilişkin» bulunması koşulları da gerçekleşmediği ve yukarıda açıklanan koşulların 
gerçekleşmemesi halinde, sırf suçun sadece kanuni unsurları nazarı itibare alınarak 
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ve bu nedenle herkesin sıkıyönetim halleri dışında olağan hallerde işleyebileceği 
bir suça bakmakla olayın nitelik ve işleniş şekline bakılmaksızın ve bu hususlar 
değerlendirilmeden sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevli olduğunun kabulü», 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13. maddesi 2. cümlesinde yer alan «irtibatlı» 
ve 15. maddenin 1. fıkrasında açıklanan «sıkıyönetim ilânına ve faaliyetine ilişkin» 
olma koşullarının, ne nitelik ne nicelikte olursa olsun bütün suçlar için mevcut olup 
olmadığının araştırılması gerektiği şeklindeki kural ile bağdaşmıyacağı gibi Ana-
yasa'nın kanuni yargı başlığını taşıyan 32. maddesindeki «Hiç kimse kanunen tabi 
olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz» şeklindeki ve sanıklar 
için «teminat» şartı olarak öngörülen görev kuralının uygulanmaması gibi çelişik 
bir durumun meydana gelmesini sağlıyacağı ve netice itibariyle işbu nedenlerle 
dava konusu fiillere sıkıyönetim askeri mahkemesinde bakılamıyacağı düşüncesiyle 
çoğunluk görüşüne karşıyız. 

Üye Üye 
Hakkı Müderrisoğlu Servet Tüzün 

Esas No : 1980/139 
Karar No : 1980/210 

ÖZET : Politik ve ideolojik, saikle işlenmeyen, 
sıkıyönetim ilânına neden olan suçlarla genel ve 
ortak amaç içerisinde bağlantılı bulunmayan 
suçlara ait davaların Adlî Yargı yerinde görül-
mesi gerektiği hk. 

K A R A R 
Davacı : K. K 
Sanıklar : Mehmet Emin Yılmaz ve arkadaşları 
OLAY : 13/4/1974 günü, yapılacak belediye seçimlerinin hazırlıkları için sanık 

Salih Alakuş'un evinde toplanan C. H . P. li adaylar Müslüm Gezer, Abdulkadir Erdal, 
Şevket Uçar, Mehmet Erdal ve Ömer Çelik'in toplantı sonunda dışarı çıktıklarında 
Abdullah Atmacı'nın kendilerine küfür etmesiyle başlayan olaya A. P. ve D. P. li 
olan sanıklar Mehmet Emin Yılmaz, Ali Atmaca, Kemal Damar, Reşit Çeri'nin de 
katıldıkları, böylece C. H . P. li olan kişilerle A. P li ve D. P. li kişiler arasında çıkan 
kavgada mağdur Mehmet Kaynak ile Ömer Çelik'in 25'er gün iş ve güçten kalacak 
biçimde yaralandıkları iddiasıyla Birecik C. Savcılığı'nca açılan ilk kovuşturma so
nunda Birecik Sorgu Hâkimliği'nce. 12/1/1976 gününde adam öldürmeye kalkışma 
suçundan sanıkların eylemlerine uyan Türk Ceza Yasası'nın 448., 62., 463. ve 6136 
sayılı Yasa'nın 13. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle son soruşturma
nın Urfa Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılıp yapılmasına karar verilmiştir, 

Urfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 9/10/1979 gününde, 1976/15 esas, 1979/134 karar 
sayı ile : C. H. P. li olan bazı sanıklar ile A. P. ve D. P. li olan diğer sanıkların Ayran 
Belediye seçimleri nedeniyle birbirleriyle hasım oldukları ve birbirlerini sindirmek 
için silahlı eylemde bulundukları, bunun şiddet eylemi niteliği taşıdığı ve sıkıyönetim 
ilânına neden olan suçlardan bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik karan vermiştir. 

Diyarbakır-Hakkâri-Mardin-Siirt-Urfa illeri Sıkıyönetim Komutanlığı As
kerî Mahkemesi, 17/4/1980 gününde, 1980/325 esas sayı i le : Ülkede yıllardan beri 
süre gelen siyasi parti çekişmeleri nedeni ile bu dava türündeki suçların işlenme
sinin herzaman olağan bulunduğu, sıkıyönetim ilânından 5 yıl öncesinden işlenen 
bu suçun sıkıyönetim ilânına neden olan suçlardan sayılamıyacağı, bu nedenle da
vaya bakmanın Urfa Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevi içerisinde olduğu kanısına 
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vararak, görevli yargı yerinin belirtilmesi için, 2247 sayılı Yasa'nın 19. maddesi 
uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurulmasına ve karar gelinceye değin yar
gılamanın ertelenmesine karar vermiştir. 

İNCELEME V E GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H . Boyacıoğlu, Üye Fethi Özdural, 
İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Şeref Tolungüç, Servet Tüzün ve İsmet Onur'un 
katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda geçici raportör Muzaffer Akçay'ın raporu ile 
dosyadaki belgeler ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın 
bu davada Adlî Yargı'nın görevli olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan; 
oturuma Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu'nun dü
şünceleri doğrultusundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp 
düşünüldü: 

Suç, sıkıyönetim ilânından önce 1974 yılında işlenmiştir. 
C. H . P. li ve A. P. li ve D. P. li olan sanıklarla oluşturulan ve olay kısmında 

oluş biçimi açıklanan adam öldürmeye kalkışma ve 6136 Sayılı Yasa'ya aykırı dav
ranışta bulunma suçlarının ideolojik amaçla kaynaklanmadığı, seçim öncesindeki 
parti rekabeti ve oy mücadelesinden ileri geldiği, böylece gerek Anayasa'nın 124., 
gerek sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevlerini belirleyen 1402 sayılı Yasa'nın 
13. ve 15. maddeleri hükümleri karşısında, bu suçların, sıkıyönetim ilânına neden 
olan Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni temel hak ve özgürlükleri ortadan 
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet eylemi niteliğinde, sıkıyönetim askeri mahkeme
lerinin el koyduğu herhangi bir dava ile genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı 
olduğu yolunda dosyada yeterli kanıt bulunmadığına göre, bu davanın Adlî Yargı 
yerinde görülmesi gerekir. 

Bu nedenlerle Urfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldınl-
masına karar verilmelidir. 

SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adlî Yargı yerinde çözülmesi gerekti
ğine, bu nedenle Urfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9/10/1979 günlü, esas 1976/15, 
karar 1979/134 sayılı görevsizlik kararının kaldınlmasına 30/6/1980 gününde kesin 
olarak oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan üye Üye üye 
Ahmet B. Boyacıoğlu Fethi özdural ismail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Üye Üye üye 
Şeref Tolungüç Servet Tüzün İsmet Onur 

Esas No : 1980/151 
Karar No : 1980/219 

ÖZET : Politik ve ideolojik saikle işlenmeyen, 
sıkıyönetim ilânına neden olan suçlarla genel ve 
ortak amaç içerisinde bağlantılı bulunmayan 
suçlara ait davaların Adli Yargı yerinde görül
mesi gerektiği hk. 

K A R A R 
Davacı : K. H . 
Sanık : Mehmet Ali Berdibek 
OLAY : Kadıköy C. Savcılığı'nca 14/3/1977 günlü iddianamede «Sanığın, ha-

dise gecesi (10/3/1977) Yeşilsaray İşhanı içerisinde bulunan Feza Oteli'ne çıkarken -
Yaşasın Komünizm, kahrolsun diktatörlük ve Türkiye - diye bağırarak» komünizm 
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övdüğü belirtilmiş ve sanığın Türk Ceza Yasası'nın 142/1-4. maddeleri uyarınca 
cezalandırılması istemiyle Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. 

Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Sanığın Türk Ceza Yasası'nın 142/1-4. mad
deleri uyarınca bir sene müddetle ağır hapisle cezalandırılmasına dair verildiği 
12/7/1978 günlü, 1978/139 karar sayılı hükmü, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 21/11/1978 
günlü 1978/4130-4311 sayılı ilamı ile eksik soruşturma nedeni ile bozulması üzerine; 
25/6/1979 gününde 1978/319 esas, 1979/190 sayı ile : Suçun, sıkıyönetim ilânına neden 
olan suçlardan bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir, 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi, 10/8/1979 gününde, 
1979/962-501 sayı i le : Sanığın üzerine atılan suçun, sıkıyönetim ilânına neden olan 
suçlar türünden bulunmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir. 

Böylece, Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Sıkıyönetim Komutan-
lığı Askerî Mahkemesi'nin, tarafları, konusu ve nedeni aynı olan davada verdikleri, 
kesinleşen görevsizlik kararlan arasında, 2247 sayılı Yasa'nın 14. maddesinde belir
tilen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. 

İNCELEME V E GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H . Boyacıoğlu, Üye Fethi Özdural, 
İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Orhan Erdem, Servet Tüzün ve İsmet Onur'un 
katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Hüseyin Çakıroğlu'nun raporu 
ile dosyadaki belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askerî Yargıtay Başsavcılığı'nın 
Askerî Yargı'nın görevli olduğu yolundaki düşünce yazılan okunduktan; oturuma, 
Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu'nun aynı doğrul-
tudaki sözlü açıklaması dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

Sanığın eylemi komünizmi övmedir. Sözlükte övme, bir şeyin ilişkilerini söy-
leyerek değerini belirtme, met ve seva etme anlamına gelmektedir. Bu nedenle ko
münizm propaganda bir niteik taşır. Nitekim propaganda, herhangi bir düşünceyi 
veya bir fikri yaymak ve ondan yana olanları çoğaltmak için söz, yazı, resim veya 
başka araçlarla insanları etkilemek anlamına gelir. Bu nedenle komünizmi övme'yi 
kişiselliği ve özelliği ağır basan bir suç türü olarak kabul etmek yerinde olur. Kal-
dıki sanık amadır ve alkollü olarak üç sene önce komünizmi övme suçunu işlemiş-
rir. İşleniş biçimi ve nedeni böylece açıklanan komünizmi öven suçu, sıkıyönetim 
ilanına neden olan Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve 
özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik ve yaygın, şiddet eylemlerinin kökenini 
oluşturacak nitelikte ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu suçlarla 
genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı görülemediğinde; gerek Anayasa'nın 124., 
gerek sıkıyönetim mahkemelerinin görevlerini belirleyen 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 
15. maddeleri hükümlerine göre, bu davanın Adli Yargı yerinde görülmesi gerekir. 

B u nedenle Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldı-
rılmasına karar verilmelidir. 

SONUÇ: Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adli Yargı yerinde görülmesi gerek
tiğine, bu nedenle Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 25/6/1979 günlü, Esas 
1978/319, Karar 1979/190 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 30/6/1980 gü
nünde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

üye 
Orhan Erdem 

Üye 
Servet Tüzün 

üye 
İsmet Onur 

Yarg ı Bö lümü S a y f a : 12 
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Esas N o : 1980/157 
Karar N o : 1980/224 

ÖZET: Politik ve ideolojik saikle işlenen, sıkı
yönetim ilanına neden olan suçlarla genel ve 
ortak amaç içinde bağlantısı bulunan suçlara 
ait davaların Askeri Yargı yerinde görülmesi ge
rektiği hk. 

K A R A R 

Davacı: K. H . 

Sanıklar : Mustafa Baskın, Hasan Uusoy, Ercan Özer, Hikmet Gönel. 

O L A Y : 1976 yılı içinde Sivas'ta sanıkların anlaşarak, sosyal bir sınıfın, di
ğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü sağlamak ve memlekette müesses iktisai 
ve sosyal temel nizamları yıkmaya yönelik illegal bir örgüt kurup bu örgütün faali
yetlerine başlamak için çabalarda bulundukları ve bazı alanlarda faaliyetlerini yay
dıkları, sanıklardan Mustafa ve Ercan'ın cemiyetin gayesine uygun yayında bulun
mak amacı ile bir okuldan teksir makinası çaldıkları, kısa faaliyet sahası çalışması 
yapmak için sanık Hasan'ın köyüne gidip yöresel faaliyetlerde bulunduktan, haber
leşmeyi sağlamak ve ideolojilerine uygun yayınlan temin etmek için posta kutusu 
kiraladıkları, sanık Hikmet'in öteki sanık Mustafa'ya yazdığı 26/11/1976 günlü mek
tupta, silah, mermi ve dinamit teminini istediği, kendilerine yararlı arkadaşlar bul
malarını önerdiği, geldiğinde hazırlıklı bulunmalarını istediği, böylece sanıkların 
«sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya or
tadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi ve sosyal temel nizamı 
devirmeye matuf cemiyet kurmak ve hırsızlık yapmak suçunu işledikleri ileri sü-
rülerek «Sivas C. Savcılığı'nca Sanık Mustafa ve Ercan'ın eylemine uyan Türk Ceza 
Kanunu'nun 141/1-2, 491/1, 522, 525 sanık Hikmet Gönel'in eylemine uyan Türk Ce
za Kanunu'nun 141/1-2, sanık Hasan Ulusoy'un Türk Ceza Kanunu'nun 141/1-2, 6. 
maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle 6/1/1979 günlü iddianame ile Si
vas Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. 

Sivas Ağır Ceza Mahkemesi'nin; verdiği 22/12/1978 günlü, 1977/24-1978/188 sa
yılı hükümlülük karan, C. Savcısı ve tarafların temyiz istemi üzerine Yargıtay 9. 
Ceza Dairesince 1/7/1979 günlü, 1979/2702-3480 sayılı kararla eksik incelemeye da-
yanılarak hüküm verilmesi yasaya aykırı bulunarak bozulmuş, bozmaya uyan mah
keme 16/10/1979 gününde 1979/164-196 sayı ile, 26/12/1978 tarihinde Sivas İli'nde 
de sıkıyönetim ilan edildiği 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. maddelerine göre sıkıyö
netim askeri mahkemelerinin sıkıyönetim ilanına neden olan suçlarla bakmakla 
görevli olduğu, sanıklara atılı suçların ise, sıkıyönetim ilanından önce işlenmekle 
birlikte, sıkıyönetim ilanına neden olan fiillerden bulunduğu ve sıkıyönetim askeri 
mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik karan vermiştir. 

Erzurum-Kars-Ağrı İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askeri Mahke
mesi; 8/5/1980 gününde 1980/118 sayı ile; Sanıklara atılı suçların, 1976 yılında Sivas 
ilinde işlenmekle beraber sıkıyönetim ilan gerekçesinde yer alan yaygın şiddet ha
reketi olmadığı, Askeri Yargıtay içtihatlarına göre, sıkıyönetimden önce işlenen bu 
tür suçlara sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılamıyacağı, davaya bakmanın 
Adli Yargı yerine ait olacağı gerekçesiyle 2247 sayılı Yasa'nın 19. maddesi uyarınca, 
görevli yargı yerinin belirlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurulmasına 
karar vermiş, ilgili belge örneklerini Mahkememiz'e göndererek yargılamayı ertele-
miştir. 

Y a r g ı Bölümü S a y f a : 13 
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İNCELEME V E GEREKÇE: Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan 
Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H . Boyacıoğlu, Üye Fethi Öz-
dural, İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Orhan Erdem, Servet Tüzün ve İsmet 
Onur'un katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Danıştay Yardımcısı 
M. İlhan Dinç'in düzenlediği raporu ile dosyadaki belgeler, Cumhuriyet Başsavcı-
lığı'nın Askeri Yargı'nın, Askeri Yargıtay Başsavcılığının da Adli Yargı'nın görevli 
olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan; oturuma. Cumhuriyet Başsavcısı 
yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlunun yazılı düşünceleri doğrultusundaki 
sözlü açıklaması dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

Sanıklara atılı suç 1976 yılı içinde Sivas ilinde işlenmiştir. B u ilde sıkıyöne 
tim 26/12/1978 günü ilân edilmiş, 20/2/1980 gününde de kaldırılmıştır. 

Sanıklara atılı suç 1976 yılı içinde Sivas ilinde işlenmiştir. Bu ilde sıkıyönetim 
26/12/1978 günü ilân edilmiş, 20/2/1980 gününde de kaldırılmıştır. 

Bu nedenle sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş bir suç durumuna gelen olay
da, görev sorununun 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası'nın değişim23. maddesine göre 
değil, ülkede henüz sıkıyönetim hali devam etmekte olduğundan, aynı Yasa'nın de
ğişik 13. ve 15. maddelerine göre çözülerek karara bağlanması gerekmektedir 

1402 sayılı Yasa'nın 15. maddesi kural olarak, sıkıyönetim askeri mahkeme
lerinin; bu maddede belirtilen suçlardan, sıkıyönetim ilanına ve faaliyetlerine iliş
kin olanları, sıkıyönetim ilanından sonra ve sıkıyönetim bölgesinde işleyenlerin da
valarına bakmakla görevli olduğu hükmünü getirmiş, bu kuralın istisnası ise aynı 
Yasa'nın 13. maddesinde yer almıştır. Anılan maddeye göre, sıkıyönetim askeri 
mahkemeleri; 15. maddede belirlenen ana kuralın dışında, sıkıyönetim ilânına ne
den olan suçlan, sıkıyönetim ilânından önce işlemiş olanlarla, sıkıyönetim askerî 
mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel ve ortak amaç içinde bağantılı bulunan 
suçlan işleyenlerin davalarına; suç sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi 
bakmakla görevlendirilmiştir. 

Sanıklara atılı suçlar, sıkıyönetim ilanından önce ve sonra sıkıyönetim böl
gesi dışında kalan bir ilde işlendiğine göre, öncelikle anılan suçların sıkıyönetim 
ilanına neden olan suçlardan olup olmadığı, ayrıca sıkıyönetim askeri mahkemele
rinin el koyduğu suçlara genel ve ortak amaç içinde bağlantılı bulunup bulunmadığı 
belirlenmelidir. 

Gerek Anayasa'nın 124., gerek sıkıyönetim mahkemelerinin görevlerini belirle
yen 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. maddeleri hükümleri karşısında, olay kısmında 
oluş biçimi açıkanan suçlardan «anlaşarak sosyal bir sınıfın, diğer bir sosyal sı-
nıflar üzerinde tahakkümünü sağlamak ve memlekette müesses iktisadi ve sosyal 
temel nizamları yıkmaya yönelik illegal örgüt kurup, bu örgütün faaliyetlerini baş
latmak için çabalarda bulunmak» suçlarının Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik 
düzeni veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet ey
lemlerinin kökenini oluşturmasını, yani şiddet eylemlerinin bu tür suçlardan kaynak-
lanmasına, bu yönü ile sıkıyönetim ilan nedenlerine ilişkin bulunmasına ve sıkıyö
netim askeri mahkemelerinin el koyduğu bu tür suçlarla genel ve ortak amaç için
de bağlantılı olmasına göre bu davanın Askeri Yargı yerinde görülmesi gerekir. 

Bu nedenlerle Erzincan « Erzurum - Kars tileri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 
Numaralı Askeri Mahkemesi'ne yapılan başvurunun reddine karar verilmelidir. 

Bu görüşe Servet Tüzün ve İsmet Onur katılmamışlardır. 

Y a r g ı Bölümü S a y f a : 14 
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SONUÇ: Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askeri Yargı yerinde çözülmesi ge
rektiğine, bu nedenle Erzurum - Ağrı - Kars İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numa
ralı Askeri Mahkemesi'nce yapılan başvurunun reddine, Servet Tüzün ve İsmet 
Onur'un karşı oylarıyla ve oyçokluğuyla 30/6/1980 gününde kesin olarak karar ve
rildi. 

Başkan üye üye üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Sanıklara isnat olunan eylemlerinden dolayı yargılanmaları gereken görevli 
ve yetkili mahkemenin tayin ve tesbit edilebilmesi için evvelemirde sıkıyönetim 
askerî mahkemelerinin görev ve yetkilerini gösteren 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun ilgili mahkemelerinin değerlendirilmesi gerekir. 

Sıkıyönetim askerî mahkemelerinin görev ve yetkileri 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 13., 14., 15., ve 23. maddeleri ile. tedvin edilmiştir. Suçun ika edildiği 
yer olan Sivas ilinde 26/2/1980 tarihinden itibaren sıkıyönetim kaldırılıp, diğer iller
de sıkıyönetim kaldırılmadığına göre, Sıkıyönetim Kanununun 23 ve 13. maddeleri 
birlikte değerlendirilerek dava konusu eylemin sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş 
olduğunun kabulü ile olumsuz görev uyuşmazlığı aynı Kanunun 13. maddesi 2. cüm
lesi uyarınca çözümlenecektir. Sıkıyönetim bölgesi dışında işlenen suçlara, sıkıyö
netim askeri mahkemelerinde bakılması esas ve usulü sözü edilen Kanunun 13. mad
desi 3. cümlesinde belirtildiğine ve cümlede aynen « Sıkıyönetim Askeri Mah
kemelerinin elkoyduğu herhangi bir suçla umumi ve müşterek gaye içerisinde irti
batı bulunan suçlan işleyenlerin davalarına, suç sıkıyönetim bölgesi dışında işlen
miş olsa dahi sıkıyönetim askerî mahkemelerinde bakılır» denildiğine nazaran, sıkı
yönetim askeri mahkemelerinin sıkıyönetim bölgesi dışında işlenen suçlara baka
bilmesi için dava konusu eylemin, «sıkıyönetim askeri mahkemelerinin elkoyduğu 
herhangi bir suçla genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı olarak» işlenmiş olması 
gerekir. 

Sivas ilinde sıkıyönetim kaldırıldığı cihetle, yukarıda açıklandığı veçhile «irti
batlı olma» koşulunun tesbit edilememesi halinde dava dosyasının Sıkıyönetim Ka
nunun 23. maddesi gereğince genel yargı mercilerine gönderilmesi gerektiği ve tet
kik konusu fiillerin sıkıyönetim askerî mahkemelerinin elkoyduğu herhangi bir suçla 
genel ve ortak amaç içerisinde irtibatlı olarak işlenmiş olduğuna zahire çıkaran da
va dosyasında bir delil bulunmadığına ve bu durum muvacehesinde de mezkûr 
maddede yer alan sıkıyönetim askerî mahkemelerince elkonulmuş bir suçla «Gene] 
ve ortak amaç içerisinde irtibatlı olması» koşulu gerçekleşmediği cihetle, dava ko
nusu ve 1976 yılında ika edildiği ileri sürülen fiillere sıkıyönetim askerî mahkeme
lerinde bakılamıyacağı görüşünde olduğumuzdan, uyuşmazlık konusu dava dosya
sındaki fiilleri işledikle ri iddia olunan sanıkların yargılanmalarının askerî yargı 
yerinde görülmesine ilişkin çoğunluk kararına bu gerekçe ile katılmıyoruz. 

Üye 
Orhan Erdem 

üye 
Servet Tüzün 

Üye 
İsmet Onur 

KARŞI OY YAZISI 

Üye 
Servet Tüzün 

Üye 
İsmet Onur 

Y a r g ı Bölümü S a y f a : 15 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 1980 — Sayı: 17152 
Esas No : 1980/158 ÖZET : Politik ve ideolojik saikle işlenmeyen, 
Karar No : 1980/225 sıkıyönetim ilânına neden olan suçlarla genel 

ve ortak amaç içerisinde bağlantılı bu
lunmayan suçlara ait davaların Adlî Yargı ye-
rinde görülmesi gerektiği hk. 
K A R A R 

Davacı : K. H. 
Sanıklar : Osman Menteş, Kamil Solmaz, Mehmet Dağtekin. 
OLAY : 13/5/1979 günü Üsküdar Aşağı Dudulu Köyünde demircilik yapan 

müşteki Mehmet Özer'in dükkânına gelen sanıkların, iki gün içinde kendilerine 
10.000 lira vermesi gerektiğini. Dev-Genç adına para topladıklarını ve bu yolda 
talimat aldıklarını bildirerek bu parayı vermeye icbar için tehdit ettikleri ve şikâ
yet üzerine yakalandıkları ileri sürülerek Türk Ceza Yasası'nın 495/1., 61., 55/3. 
maddeleri ile cezalandırılmaları istemiyle sanıklar hakkında Üsküdar Sorgu Hâ-
kimliği'nce kamu davası açılmıştır. 

Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 26/9/1979 gününde, 1979/104 - 272 sayı ile, 
müsnet suçun sıkıyönetim ilânına neden olan yaygın şiddet eylemi niteliğinde ol
duğunu ve 1402 sayılı Yasa'nın 13. maddesi gereğince davanın sıkıyönetim askerî 
mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirterek, görevsizlik kararı vermiştir. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesince; 5/2/1980 gününde, 
1980/503-206 sayı ile, sanıkların siyasal amaçla eyleme giriştiklerine dair bir belirti 
olmadığı ve Yasa dışı bir örgütle ilişkileri bulunmadığının İstanbul Emniyet Mü
dürlüğü yazısında açıklandığı belirtilerek, Uyuşmazlık Mahkemesi Yasası'nın 19. 
maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulmasına ve bu başvurunun 
bekletici mesele yapılmasına karar vermiştir. 

İNCELEME V E GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacıoğlu, Üye Fethi özdural, 
ismail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Orhan Erdem, Servet Tüzün ve İsmet Onur'un 
katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör İsmet Köker'in raporu ile dos
yadaki belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askerî Yargıtay Başsavcılığının Adlî 
Yargı'nın görevli olduğu yolundaki düşünce yazılan okunduktan; oturuma, Cum
huriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu'nun aynı doğrultudaki 
sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü. 

Gerek Anayasa'nın 124., gerek sıkıyönetim askerî mahkemelerinin görevlerini 
belirleyen 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. maddeleri hükümleri karşısında olay kıs
mında oluş biçimi açıklanan suçun, sıkıyönetim ilânına neden olan Anayasa'nın 
tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya 
yönelik yaygın şiddet eylemi niteliğinde, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el 
koyduğu herhangi bir suçla genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı olduğu yolun
da, olayın politik ve ideolojik bir nedenden çıktığı hususlarında dosyada yeterli 
kanıt bulunmadığına göre bu davanın Adlî Yargı yerinde görülmesi gerekeceğin
den Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar 
verilmelidir. 

SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adlî Yargı yerinde çözülmesine gerek
liğine, bu nedenle Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26/9/1979 günlü, 1979/104-
272 sayılı kararının kaldırılmasına 30/6/1980 gününde kesin olarak oybiriiğiyle ka
rar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu. Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Üye Üye Üye 
Orhan Erdem Servet Tüzün İsmet Onur 

Yarg ı Bö lümü S a y f a : 16 



8 Kasım 1980 — Sayı: 17152 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

Esas No : 1980/161 
Karar No : 1980/227 

ÖZET : Politik ve ideolojik saikle işlenmeyen, 
sıkıyönetim ilânına neden olan suçlarla genel ve 
ortak amaç içinde bağlantısı bulunmayan suç
lara ait davaların Adlî Yargı yerinde görülmesi 
gerektiği hk 
K A R A R 

Davacı : K. H . 
Sanıklar : Fazıl Altun, Cengiz Beyaz. 
OLAY : 12/10/1978 gününde, Iğdır Lise civarında görevli bulunan polislerin 

bir guruplaşma olduğunu tesbit ettiklerini, gurubun bir kısmının polislerce dağıtıl-
dığım, bekleyen bir gurubun yanına gelen görevlilerin bu guruptakilere dağılma
larını söylediklerini, ancak bu gurup içinde bulunan sanıkların «Siz bize karışa
mazsınız, bizi dağıtamazsınız, sizinle istediğiniz yerde hesaplaşırız, kavga yapmaya 
hazırız» diyerek karşı koyduklarım, böylece sanıkların 171 sayılı Yasaya aykırı 
davrandıklarını ileri süren Iğdır C. Savcılığı, 16/10/1978 günlü iddianame ile eylem
lerine uyan 171 sayılı Yasa'nın 22/2 maddesi gereğince cezalandırılmaları istemiyle 
Iğdır Asliye Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açmıştır. 

Iğdır Asliye Ceza Mahkemesi; 12/4/1979 gününde, 1978/390-1979/100 sayı ile; 
Kars ilinde sıkıyönetim ilân edildiği, sanıklara atılı suçun, sıkıyönetim ilânına ne
den olan suçlardan bulunduğu, bu bakımdan davaya bakmanın mahkemenin gö-
revi dışında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik karan vermiştir. 

Erzincan - Erzurum - Kars İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî 
Mahkemesi; 9/5/1980 gününde, 1980/126 sayı ile; sanıklara atılı suçun işleniş tarihi 
ve niteliğine göre, sıkıyönetim ilânına neden olan suçlardan olmadığı, mahkemele-
rinde görülen herhangi bir dava ile bağlantısının bulunmadığı gerekçesiyle mah
kemenin görevsiz olduğunun düşünüldüğünü belirterek, görevli yargı yerinin belir 
lenmesi için 2247 sayılı Yasa'nın 19. maddesine göre başvuruda bulunmuştur. 

İNCELEME V E GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş-
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan, Ahmet H . Boyacıoğlu, Üye Fethi Özdural, 
İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Orhan Erdem, Servet Tüzün ve İsmet Onur'un 
katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör M . İlhan Dinç'in rapora ile 
dosyadaki belgeler ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askerî Yargıtay Başsavcılığı'-
nın bu davada Adî Yargı'nın görevli olduğu yolundaki düşünce yazılan okunduktan; 
oturuma, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu'nun ya-
zılı düşünceleri doğrultusundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği gö
rüşülüp düşünüldü : 

Gerek Anayasa'nın 124., gerek sıkıyönetim askerî mahkemelerinin görevlerini 
belirleyen 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. maddeleri hükümleri karşısında, olay kıs
mında oluş biçimi açıklanan suçun, Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni 
veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet eylem
leri niteliğinde, sıkıyönetim ilân nedenlerine ve faaliyetlerine ilişkin, sıkıyönetim 
askerî mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla genel ve ortak amaç içerisin-
de bağlantılı olduğu yolunda, politik veya ideolojik saikle işlendiği hususlarında 
dosyada yeterli kanıt bulunmadığına göre, bu davanın Adlî Yargı yerinde görülmesi 
gerekir. 

Bu nedenlerle Iğdır Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik karamın kaldırıl-
masına karar verilmelidir. 
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SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerek
tiğine, bu nedenle Iğdır Asliye Ceza Mahkemesi'nin 12/4/1979 günlü Esas 1978/390, 
Karar 1979/100 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına 30/6/1980 gününde kesin 
olarak oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Üye Üye Üye 
Orhan Erdem Servet Tüzün İsmet Onur 

Esas No : 1980/162 
Karar No : 1980/228 

ÖZET : Politik ve ideolojik saikle işlenmeyen, 
sıkıyönetim ilânına neden olan suçlarla genel 
ve ortak amaç içinde bağlantısı bulunmayan 
suçlara ait davaların Adlî Yargı yerinde görül
mesi gerektiği hk. 
K A R A R 

Davacı : K. H. 
Sanık : Salih Engin Ünlüer. 
OLAY : 31/7/1978 günü saat 8.00 sıralarında Ankara Emek Mahallesi 76 So

kakta karşıt görüşlü grupların toplandığının haber alınması üzerine görevli polis 
ekiplerinin olay yerine gittikleri, görevli polisleri görenlerin kaçmaya başladığı 
sırada sanığın da kaçmaya yellenirken taşıdığı tabancayı çöp bidonuna attığının 
görüldüğü, yapılan araştırmada aynı yerde 43 adet mermi bulunduğu, tabanca ve 
mermilerin sanığa ait olduğunun anaşıldığı, bu nedenle Ankara C. Savcılığı'nca 
4/8/1978 günlü iddianamesiyle sanığın; taşınması yasak tabanca ve mermi bulundur
ma suçundan dolayı 6136 sayılı Yasa'ya göre cezalandırılması istenerek Ankara 
Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. 

Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 12/2/1979 gününde 1978/530-1979/71 sayı 
ile; sanığa atılı suçun, sıkıyönetim ilân nedenlerinden olduğu, 1402 sayılı Yasa'nın 
13. ve 15. maddelerine göre davaya bakmanın mahkemenin görevi dışında kaldığı 
gerekçesiyle görevsizlik karan vermiştir, 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi, 15/5/1980 
gününde 1980/479 sayı ile; sanığın, sıkıyönetim ilân nedenleri ile bağlantılı başkaca 
bir eyleminin saptanamadığı, silahın değişiklik yapılmadan kullanılamıyacağının 
anlaşıldığı, salt mermi bulundurma eyleminden dolayı yargılama yapmanın da 
sıkıyönetim askerî mahkemesinin görevine girmiyeceği gerekçesiyle, görevli yargı 
yerinin belirlenmesi için 2247 sayılı Yasa'nın 19. maddesine göre başvuruda bulun
muştur. 

İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacıoğlu, Üye Fethi Özdural, 
İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Orhan Erdem, Servet Tüzün ve İsmet Onur'un 
katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör M. İlham Dinç'in raporu ile 
dosyadaki begeler ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askerî Yargıtay Başsavcılığının 
bu davada Adlî Yargı'nın görevli olduğu yolundaki düşünce yazılan okunduktan; 
oturuma, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu'nun, 
düşünceleri doğrultusundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp 
düşünüldü : 

Gerek Anayasa'nın 124., gerek sıkıyönetim askerî mahkemelerinin görevlerini 
belirliyen 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. maddeleri hükümleri karşısında, olay kıs-
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mında oluş içimi açıklanan suçun, Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni 
veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kadırmaya yönelik yaygın şiddet eylemleri 
niteliğinde, sıkıyönetim ilân nedenlerine ve faaliyetlerine ilişkin, sıkıyönetim as
kerî mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla genel ve ortak amaç içerisinde 
bağlantılı olduğu yolunda, politik veya ideolojik saikle işlendiği hususlarında dos
yada yeterli kanıt bulunmadığına göre, bu davanın Adlî Yargı yerinde görülmesi 
gerekir. 

Bu nedenlerle Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının 
kaldırılmasına karar verilmelidir. 

SONUÇ : Anlaşmazığın, niteliğine göre Adlî Yargı yerinde çözülmesi gerek
tiğine, bu nedenle Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 12/2/1979 günlü Esas, 
1978/530, Karar 1979/71 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına 30/6/1980 günün
de kesin olarak oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu, Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Üye Üye Üye 
Orhan Erdem Servet Tüzün İsmet Onur 

Esas No : 1980/163 
Karar No : 1980/229 

ÖZET : Politik ve ideolojik saikle işlenmeyen, 
sıkıyönetim ilânına neden olan suçlarla genel 
ve ortak amaç içinde bağlantısı bulunmayan 
suçlara ait davaların Adlî Yargı yerinde görül-
mesi gerektiği hk. 

K A R A R 
Davacı : K. H . 
Sanık : Fatma Gökçe 
OLAY : 12/9/1979 günü İstanbul'da, Fenerbahçe Lisesi Ev Ekonomisi öğret

meni olan yakınıcının okuldan çıkıp evine giderken sanığın onu izlediği, yakınıcı-
nın arkasından gelip kolunu tutarak «hanımefendi sesini çıkarma, benim dilediğim 
yere gideceğiz, sesini çıkarırsan seni vururum» diyerek elindeki tabancayı yakını-
cıya yönelterek tehdit ettiği, daha sonra yakınanın bağırması üzerine sanığın elinde 
bulunan ve oyuncak olduğu sonradan anlaşılan tabanca ile yakalandığı ileri sürü
lerek Kadıköy C. Savcılığı'nca 18/9/1979 günlü iddianame ile, sanığın koşullu teh
dit suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan T. C. K. nun 188/2. maddesine göre, 
cezalandırılması istemiyle Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıl
mıştır. 

Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi; 8/10/1979 gününde, 1979/421-465 sayı ile, 
sanığın hazırlık soruşturmasında üzerine atılı suçu TİKKO'cu arkadaşları söylediği 
için işlediğini ifade etmesine, suçun şahıslara karşı girişilmiş silahlı tehdit ve ka-
çırma eylemi olmasına 1402 sayılı Yasa'nın 15. maddesi kapsamına girmesine göre 
mahkemenin davaya bakmaya görevli olmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı ver
miştir. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi; 20/12/1979 gününde, 
1979/1543-1979/806 sayı ile; sanığa atılı suç 1402 sayılı Yasa'nın 15. maddesinde yer 
almakta ise de sıkıyönetim ilan nedenlerine ilişkin olmayıp adi nitelikle bir tehdit 
suçu oduğu, olayın politik ve ideolojik yönünü belirleyecek bir kanıt bulunmadığı 
gerekçesiyle görevsizlik karan vermiştir. 
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Böylece, Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul Sıkıyönetim Komu-
tanlığı Askeri Mahkemesi'nin, tarafları, konusu ve nedeni aynı olan davada kendi-
lerini görevsiz görmeleri ve buna ilişkin kararlarının da kesinleşmiş olması nede
niyle sözü edilen kararlar arasında 2247 sayılı Yasa'nın 14. maddesinde belirlenen 
olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. 

İNCELEME V E GEREKÇE: Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan 
Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacıoğlu, Üye Fethi 
Özdural, İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Orhan Erdem, Servet Tüzün ve İsmet 
Onur'un katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Danıştay Yardımcısı 
M. İlhan Dinç'in düzenlediği rapor ile dosyadaki belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığı 
ile Askeri Yargıtay Başsavcılığının Adli Yargı'nın görevli olduğu yolundaki düşünce 
yazıları okunduktan; oturuma. Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Dur
muş Ganioğlu'nun aynı doğrultudaki sözlü açıklaması dinlendikten sonra gereği 
görüşülüp düşünüldü: 

Anayasa'nın 124. ve 1402 sayılı Yasa'nın 15. maddeleri karşısında sanığa yük
letilen ve olay kısmında işleniş biçimi açıklanan koşullu tehdit suçunun; Anayasa-
nın tanıdığı hür demokratik düzeni, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya 
yönelik yaygın şiddet eylemlerinden bulunmamasına, sanık hernekadar hazırlıkla 
ilk olarak sözlü olarak verdiği ifadesinde suçu TİKKO'cu arkadaşlarının isteği 
üzerine işlediğini belirtmişse de, yazılı olarak alınan ifadesinde ve yargılama sıra
sındaki savunmalarında bu hususu inkar etmesine, suçun örgüt adına, politik ve 
ideolojik amaçla işlendiğine ilişkin olarak dosyada başkaca herhangi bir kanıt bu-
lunmamasına, sanığın soyut olarak yukarıda belirtilen beyanının başlıbaşına gö
revli yargı yerini saptamaya yeterli kanıt sayılamıyacağına göre, davanın Adli Yar
gı yerinde görülmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kal-
dırılmasına karar verilmelidir. 

SONUÇ: Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi ge-
rektiğine, bu nedenle Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 8/10/1979 günlü, 1979/ 
421 -465 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına 30/6/1980 gününde kesin olarak 
oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan Üye Üye üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Üye Üye Üye 
Orhan Erdem Servet Tüzün İsmet Onur 

Esas No : 1980/164 
Karar No : 1980/230 

ÖZET: Politik ve ideolojik saikle işlenme-
yen, sıkıyönetim ilânına neden olan suçlarla 
genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı bulun
mayan suçlara ait davaların Adlî Yargı yerinde 
görülmesi gerektiği Hk. 

K A R A R 
Davacı: K. H. 
Sanıklar: Adnan Kuyluk (Enişte), Ferhat Hoca 
OLAY: Düziçi Eğitim Enstitüsü 1. sınıf öğrencileri olan sanıklardan Adnan 

Kuyluk'un Halıcılar Ülkücüler Derneği eski başkanı olduğu, Ülkücü öğrencilere ait 
bir pansiyonda öteki sanıkla beraber kaldığı, okulun tatil olduğu bir günde okulu 
ziyaret ettiği temin ettiği bir bidona benzin alarak 24/8/1978 günü saat 03.00 sırala-
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rında, öteki sanıkla okul surlarına geldiği, okul bekçilerinin bulunmamasından ya-
rarlanarak okul bahçesine atlayıp benzin dökerek okulu yaktığı, öteki sanığın ken
disine gözcülük ettiği ileri sürülerek Osmaniye C. Savcılığı'nca 19/9/1978 günlü id-
dianame ile resmî daireyi yakmak suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 370., ve 40. 
maddelerine göre cezalandırılmaları istemiyle Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesine 
kamu davası açılmıştır. 

Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi; 12/3/1979 gününde 1978/169-1979/27 sayı ile: 
Suçun sıkıyönetim bölgesinde işlendiği, 1402 sayılı Yasa'nın 15/D. maddesinde sa
yılan suçlardan olduğu, davaya sıkıyönetim askerî mahkemesi'nde bakılması ge
rektiği görüşüyle görevsizlik kararı vermiştir. 

Adana - Kahramanmaraş - Gaziantep - Urfa İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı As-
ker i Mahkemesi; 12/12/1979 gününde, 1971/891-401 sayı ile: Sanıklara atılı suçun, 
sıkıyönetim ilân gerekçesinde yer alan hür demokratik düzeni, temel hak ve özgür-
lükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet eylemleri niteliğinde görülmediği, 
bu nedenle davaya bakmaya mahkeme'nin görevli bulunmadığı gerekçesiyle görev-
sizlik kararı vermiştir. 

Böylece; Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi ile Adana-Kahramanmaraş - Gazi-
antep - U r f a İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi'nin tarafları, konusu 
ve nedeni aynı olan davada verdikleri kesinleşen görevsizlik kararları arasında 
2247 sayılı Yasa'nın 14. maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuş-
tur. 

İNCELEME V E GEREKÇE: Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş 
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H . Boyacıoğlu, Üye Fethi Özdural. 
İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Orhan Erdem, Servet Tüzün ve İsmet Onur'un 
katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Danıştay Yardımcısı M. İlhan 
Dinçin düzenlediği rapor ile dosyadaki belgeler. Cumhuriyet Başsavcılığı ile As-
keri Yargıtay Başsavcılığının Askeri Yargı'nın görevli olduğu yolundaki düşünce 
yazıları okunduktan; oturuma Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Dur-
muş Garipoğlu'nun aynı doğrultudaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği 
görüşülüp düşünüldü: 

Suç Sıkıyönetim ilânından önce, fakat sıkıyönetim bölgesi içinde işlenmiştir, 
B u durumda görevli yargı yerinin belirlenmesi için Anayasa'nın 124. ve 1402 sayılı 
Yasa'nın 13. ve 15. maddelerinin birlikte değerlendirilmesi gerekir. 

Sıkıyönetim ilân nedenlerini belirleyen Anayasa'nın 124. ve sıkıyönetim askeri 
mahkemelerinin görevlerini belirleyen 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. maddeleri kar 
şısında sanıklara yükletilen ve olay kısmında oluş biçimi açıklanan resmî daireyi 
yakma suçunun; Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni, temel hak ve özgür
lükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet eylemlerinden bulunmamasına; 
Sanık Adnan, hernekadar Hacılar Ülkücü gençlik kolu eski başkanı isede, olayın 
hu örgütle ilgisinin saptanamamasına, Eğitim Enstitüsü öğrencisi iken ikinci dö-
nem bazı baskılar sonucu derslere devam edemeyip dönem kaybederek ilişiğinin 
kesilmesi üzerine bu okulda okuyanlara kızdığını belirten sanığın, kendisi okuya
madığı için onların da okumamaları gerektiği düşüncesi ile okulu yaktığını nazlı
lıktaki ifadelerinde belirtmesine, bu niteliği ile suçun, okuldan ilişiği kesilen kişile
rin b i r çeşit öç alma duygusu altında gerçekleşen eylem olarak mütalâa edilmesine, 
öteyandan anılan suçun, sıkıyönetim askerî mahkemelerinin el koyduğu suçlarla 
genel ve ortak amaç içinde bağlantılı olduğu yolunda politik ve ideolojik amaçla 
işlendiği hususlarında dosyada yeterli kanıt bulunmamasına göre, bu davanın Adlı 
Yargı yerinde görülmesi gerekmektedir. 
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Bu nedenlerle Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kal
dırılmasına karar verilmelidir. 

Bu görüşe İsmail Oğuz katılmamıştır. 
SONUÇ: Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adlî Yargı yerinde çözülmesi gerek-

tiğine, bu nedenle Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12/3/1979 günlü Esas, 1978/ 
169 Karar 1979/27 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına İsmail Oğuz'un karşı 
oyuyla ve oyçokluğuyla 30/6/1980 gününde kesin olarak karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Üye Üye Üye 
Orhan Erdem Servet Tüzün İsmet Onur 

KARŞI OY YAZISI 
Düziçi Eğitim Enstitüsü öğrencileri olan sanıklardan Adnan Kuyluk'un Halı-

cılar Ülkücüler Derneği eski başkanı olup, Ülkücü öğrencilerle aynı pansiyonda ka-
lan diğer sanık Ferhat Hoca'nın gözcülük etme suretiyle gerçekleşen yardımıyla ve 
sabotaj maksadıyla adı geçen okulu benzin dökerek kasten yaktıkları anlaşılması-
na göre davanın Askeri Yargı yerinde görülmesi gerekir. 

B u nedenle çoğunluk görüşüne karşıyım. 
üye 

İsmail Oğuz 

Esas N o : 1980/165 
Karar N o : 1980/231 

ÖZET: Politik ve ideolojik saikle işlenen, sıkı
yönetim ilanına neden olan ve sıkıyönetim as
keri mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel 
ve ortak amaç içinde bağlantılı bulunan dava-
ların Askeri Yargı yerinde görülmesi gerektiği 
hk. 
K A R A R 

Davacı: K. H . 
Sanık: İbrahim Evcimen 
O L A Y : 30/3/1978 günü Vatan Mühendislik Okulunda sınava girecek 15-20 

kişilik öğrenci grubunu korumakla görevli 4-5 kişilik öğrenci grubu, arkadaşları
nı okula soktuktan sonra Gaziantep Talebe Yurdu'na girerken polis tarafından aran
mıştır. Arama sırasında Vatan Mühendislik öğrencisi sanığın üzerinde bir tabanca 
ve buna ait şarjör içinde 8 mermi bulunduğunu, taşınması yasak tabanca suretiyle 
6136 sayılı Yasa'ya aykırı davranıldığını ileri süren İstanbul C. Savcılığı, 7/4/1978 
günlü iddianame ile eylemine uyan 6136 sayılı Yasa'nın 13. ve ek 1. maddesi ve 
Türk Ceza Yasası'nın 36. ve 40. maddelerine göre cezalandırılması istemiyle İstan-
bul 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açmıştır. 

İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 23/1/1979 gününde 1978/418-1979/22 sayı 
ile; sanıkta, dur ihtarı üzerine yapılan aramada suç aleti tabancanın yakalandığı, 
ayrıca üzerinde bir kız arkadaşına yazdığı mektubun bulunduğu, mektup içeriğinden 
sanığın daha önce meydana gelen birtakım olaylara karıştığının anlaşıldığı, bu b 
kundan suçun sıkıyönetim ilânına neden olan suçlardan olduğu ve davaya bakma
ya mahkemenin görevli bulunmadığı gerekçesiyle görevsizik kararı vermiştir. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi, 17/5/1979 gününde 
1979/192-220 sayı ile; sanığa yüklenen suçun, başlıbaşına sıkıyönetim ilânına ne-
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den olan yaygın şiddet eylemi niteliğinde olmadığı, bu itibarla davaya bakmanın 
mahkemenin görevi dışında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik karan vermiştir. 

Böylece, İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askeri Mahkemesi'nin, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada verdik
leri kesinleşen görevsizlik kararan nedeniyle 2247 sayılı Yasa'nın 14. maddesinde 
belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. 

İNCELEME V E GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacıoğlu, Üye Fethi Özdu-
ral, İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Orhan Erdem, Servet Tüzün ve İsmet Onur'-
un katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Danıştay Yardımcısı M. İl
han Dinç'in düzenlediği rapor ile dosyadaki belgeler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 
Adli, Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın Askeri Yargı'nın görevli olduğu yolundaki dü
şünce yazılan okunduktan; oturuma, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan yardım
cı Durmuş Ganioğlu'nun Askeri Yargı'nın görevli olduğu yolundaki sözlü açıklama-
ları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

Suç, sıkıyönetim ilanından önce, sıkıyönetim bölgesinde işenmiş olup, görev-
li yargı yerinin belirlenmesi için Anayasa'nın 124., ve 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. 
maddelerinin birlikte değerlendirilmesi gerekir. 

Sıkıyönetim ilan nedenlerini belirten Anayasa'nın 124. ve sıkıyönetim askeri 
mahkemelerinin görevlerini belirleyen 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. maddeleri kar
şısında; sanığa atılı, taşınması yasak tabanca bulundurmak suretiyle oluşan 6136 
sayılı Yasaya aykırılık suçunun; Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni veya 
temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet eylemleri ni
teliğinde, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir dava ile gene 
ve ortak amaç içinde bağlantılı olduğu yolunda dosyada yeterli kanıt bulunmakta
dır. Şöyle ki ; sanığın üzerinde bulunan ve bir arkadaşına yazdığı mektupta «.. .O 
sabah Edebiyat Fakültesini okula götürdük, faşistlerle çatışma çıktı. Biri ağır iki 
faşist yaralandı. Olaydan sonra iki üç gün ortadan kaybolmam gerekiyordu. Daha 
sonra okula gitmek için toplu halde giderken çatışma başladı. Gazetelerde okumuş
sundur. Meşhur (Uğur Gül) olayını. Uğur Gül'e ateş açanlar kaçarken polis onları 
kovalıyordu. Her tarafı polis sarmıştı. Arkadaşları okula soktuk. Bizim polis çembe
rini yarıp kaçmamız gerekiyordu. Hemen ara sokaklara daldık. 4 kişiydik. Hepi
mizde silah vardı. Sonra kurtulduk Derneğe gittik Hukuk Fakültesinde. 
devrimciler çıkarken bomba atılmış, arkadan silahla taramışlar. 6 ölü 30 yaralı. 
Hukuk Fakültesinde toplanıp fakülteyi işgal ettik. Ertesi gün yürüyüş yapıldı ...> 
denilmektedir. Sanık hazırlıkta mektubun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir. 
Yargılama sırasında verdiği ifade de ise tabancanın kendisine ait olmadığı yolunda 
beyanda bulunmakla birlikte mektup konusuna değinmemektedir. Şu hale göre, 
mektup içeriğinde yer alan bulgulara göre sanık devamlı silah taşımakta ve silahı, 
yaygın şiddet eylemi niteliğindeki olaylarda kullandığı açıkça ortaya çıkmaktadır. 
O halde sanığın eylemi basit bir 6136 sayılı Yasa'ya aykırı davranma değil, ideolojik 
yönü ağır basan, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şid
det eyleminin kesin belirtileri kapsamına giren anarşik eylem ve davranışlar ara
sında yer almakta, sıkıyönetim ilân nedenleri kapsamına girmekte ve davaya bak
mak askeri yargı yerinin görevinde bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin gö
revsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmelidir. 

Bu görüşe Hakkı Müderrisoğlu ve Servet Tüzün katılmamışlardır. 
SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askerî Yargı yerinde çözülmesi ge

rektiğine, bu nedenle İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi'nin 
17/5/1979 günlü 1979/192-220 sayılı görevsizik kararının kaldırılmasına Hakkı 
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Müderrisoğlu ve Servet Tüzün'ün karşı oylarıyla ve oyçokluğuyla 30/6/1980 gününde 
kesin olarak karar verildi 

Başkan Üye Üye Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Üye Üye Üye 
Orhan Erdem Servet Tüzün İsmet Onur 

KARŞI OY YAZISI 
Sanığa isnat olunan eylemlerinden dolayı yargılaması gereken görevli ve 

yetkili mahkemenin tayin ve tesbiti edilebilmesi için evvelemirde sıkıyönetim as
kerî mahkemelerinin görev ve yetkilerini gösteren 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun ilgili maddelerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sıkıyönetim askerî mahkemelerinin görev ve yetkileri 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 13., 14. ve 15. maddeleri ile tedvin edilmiştir. Sanığa isnat olunan suç
lar sıkıyönetim ilânından evvel işlenmiş olduğuna ve sıkıyönetim ilânından evvel 
işlenen suçlara, sıkıyönetim askerî mahkemelerinde bakılması esas ve usulü aynı 
Kanunun 13. maddesinde belirtildiğine ve sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere 
bağlı eylemler başlığını taşıyan bu maddede aynen «Sıkıyönetim ilânına sebep olan 
suçları, sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş olanlarla, sıkıyönetim askerî mahkeme-
lerinin elkoyduğu herhangi bir suçla umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatı 
bulunan suçlan işleyenlerin davalarına, suç sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş 
olsa dahi sıkıyönetim askerî mahkemelerinde bakılır» denildiğine nazaran, sıkıyöne-
tim askeri mahkemelerinin sıkıyönetim ilânından evvel işlenen suçlara bakabilmesi 
için dava konusu eylemin sıkıyönetim ilânına sebep olan suç veya isnat olunan ey
lemin Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin elkoyduğu herhangi bir suçla umumi 
ve müşterek gaye içerisinde irtibatlı olarak işlenmiş bulunması şeklinde iki esas 
kabul edilmiş olunmaktadır. 

Sıkıyönetim ilânına sebep olan suçlar ile 13. maddede yer alan irtibat de
yiminin hukuki durumlarının neden ibaret olduğunun tayin ve tesbiti için; 
Anayasa'sının 124. maddesinin, 

a) Sıkıyönetim ilân sebeplerini gösteren 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
b) Bazı illerde ilân edilmiş bulunan sıkıyönetim süresinin uzatılmasına dan 

istemi havi Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onaylanmasına ilişkin T. B . M . M . n i n 
karan münderecatının incelenmesine lüzum ve zaruret vardır. 

a) 334 sayılı T. C. Anayasası'nın 124. maddesinde sıkıyönetim ilân sebepleri 
olarak; 

1 — Savaş hali, 2 — Savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, 3 — 
Ayaklanma olması, 4 — Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma 
olduğunu gösteren, 5 — Ülkenin milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye 
düşüren, 6 — Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yöne
len, 7 — Temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet ha
reketleri hakkında kesin belirtilerin meydana çıkması gibi haller gösterilmiştir. 

b) Bazı illerde ilân edilmiş bulunan sıkıyönetim süresinin uzatılmasına dair 
istemi havi 24/4/1979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde ise, «Anayasa'nın 124. 
maddesinde öngörülen her türlü durum ve olasılıklara karşı 26/4/1979 tarihinden 
geçerli olmak üzere, sıkıyönetim yeniden iki ay süre ile uzatılması isteminde bulu
nulması» kararlaştırılmış işbu Bakanlar Kurulu istemi T. B. M. M. nin 25/4/1979 
tarih ve 7. birleşiminde onaylanmıştır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar, bazı illerde ilân edilmiş bulunan sıkıyönetim 
süresinin uzatılmasına dair istemi havi Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onaylan-
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masına ilişkin T. B . M . M. nin karan münderecatı ve Anayasa'nın 124. maddesi ve 
sanığa isnat, olunan fiiller nazarı itibare alınmak suretiyle değerlendirildikte; Ana-
yasa'nın 66. maddesi gereğince meclisince savaş hali ilânına karar verilmediği sü-
rece tetkik konusu olan sıkıyönetim ilânına dair kararnamede olduğu gibi «Ana
yasa'nın 124. maddesinde öngörülen her türlü durum ve olasılıklara karşı sıkı-
yönetim ilânının» kararlaştırılmış olduğu belirtilmiş olsa dahi; işbu sıkıyönetim 
ilân kararının Anayasa'nın 124. maddesinde gösterilen sıkıyönetim ilân sebeplerin
den «savaş halini» kapsadığının düşünülmesi bahis konusu olamıyacağına göre; 
sözü edilen bu halin dışında kalan ve Anayasa'nın 124. maddesinde yer alan ve 
yukarıda sayılan eylemlerin, sıkıyönetim ilânına sebep olan suçlar ve sıkıyönetim 
askerî mahkemelerinin elkoyduğu bir suçla umumi ve müşterek gaye içerisinde 
irtibatı bulunan suçların ise murtabıt suç olarak kabul edilmesi gerekir. Kanun 
koyucu, işbu maddeyi kabul ederken bu mahkemelerin belirli ve sınırlı nitelikteki 
suçlara bakabileceği esasını öngörmüştür. Anayasa'nın 124. maddesinde yer alan ve 
sıkıyönetim ilân sebepleri olarak gösterilen suçlar dışında kalan eylemlere, sıkıyö
netim askerî mahkemelerince bakılması, sözü edilen mahkemelerin «Ceza etkinli-
ğini arttırmak için hızlı yargılamayı sağlamak» şeklindeki kuruluş gayeleri ile bağ
daşamaz. Bu mahkemelerin bakacağı suçların çeşidi ve sayısı artırıldığında «sürat» 
hususunda aynı oranda olumsuz etkileme bahis konusu olacağına ye dava konusu 
olayda ise; 

Sanığa isnat olunan eylemin, 30/3/1978 tarihinde Güvenlik Kuvvetlerince ya
pılan arama sırasında ruhsatsız tabanca ve bir miktar mermi yakalanması iddiası 
ile sanık hakkında 6136 sayılı Kanunun 14. maddesini ihlâl suçundan dolayı kamu 
davasının açılmış olduğu anlaşıldığına ve sanığın sözü edilen silâhı ideolojik mak
satla işlenen suçlarda kullandığına veya bu şekilde işlenecek suçlarda kullanmak 
üzere taşıdığını zahire çıkaran dava dosyasında herhangi bir delil bulunmadığına 
ve her nekadar sanığın üzerinde bulunan ve bir kız arkadaşına yağdığı mektupta, 
bazı olaylardan bahsedilmekte olduğu belirtilmekte isede; gençlerin bu yaşta kız 
arkadaşlarına yazacaktan «mektuplarda hayali olaylardan bahsetmeleri veya olay-
lan abartmaları» hali nazarı itibariyle alındıkta, tetkik konusu olayda olduğu gibi 
silahın ideolojik maksatla taşıdığının tesbit edilememesi ve sıkıyönetim askerî 
mahkemelerinin elkoyduğu herhangi bir suçla umumi veya müşterek gaye içerisin
de irtibatlı olarak işlendiğine dair delil bulunmaması halinde, münderecatı nın doğru 
olup olmadığı tesbit edilmiyen sırf sanık üzerinde yakalanan ve kız arkadaşlarına 
yazılan mektup esas alınmak suretiyle herkesin işleyebileceği bir suçun işlenmiş 
olması hesabiyle, sıkıyönetim askerî mahkemelerinin görevli olacağını kabulü, 
Anayasa'nın kanuni yargı başlığını taşıyan 32. maddesindeki «hiç kimse kanunen 
tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.» şeklindeki ve sanık
lar için «teminat» şartı olarak öngörülen görev kuralının uygulanmaması gibi çe
lişik bir durumun meydana gelmesini sağlıyacağı ve netice itibariyle işbu nedenlerle 
sıkıyönetim ilânından önce 30/3/1978 tarihinde ika edilen dava konusu fiile sıkı
yönetim askeri mahkemelerinde bakılamıyacağı cihetle, çoğunluk kararına katıl-
mamaktayız. 

ü y e 
Hakkı, Müderrisoğlu 

Üye 
Servet Tüzün 
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Esas No: 1980/171 
Karar No : 1980/234 

ÖZET: Politik ve ideolojik saikle işlenen, sıkıyö
netim ilanına neden olan suçlarda genel ve ortak 
amaç içinde bağlantısı bulunan suçlara ait dava
ların Askeri Yargı yerinde görülmesi gerektiği hk. 
K A R A R 

Davacı : K. H. 
Sanıklar : Ali Avaz, Muhtar Cem Karaca, Sarper Özsan. 
OLAY : İstanbul'da faaliyet gösteren (Gönül Plak) firması sahibi Ali Avaz 

tarafından imal edilip 12/12/1977 tarihinde piyasaya çıkarılan Muhtar Cem Karaca'nın 
okuduğu, Sarper Özsan'ın söz ve müziğini yaptığı GP.525 seri numaralı plağının bir 
yüzünde (1 Mayıs) diğer yüzünde (Durduramıyacaklar halkın coşkun akan selini) 
isimli marşların yer aldığı, plağın zarfı üzerindeki matbu yazılar arasında marşların 
sözleri ile Cem Karaca imzalı takdim yazısının bulunduğu, (1 Mayıs) isimli marşın 
sözlerinden oluşan şiirle ploleterya ihtilalinin övüldüğü, (Durduramıyacaklar halkın 
coşkun akan selini) isimli marşın sözlerinden oluşan şiirle, yargıç, ve savcıların oluş
turduğu Türk Adliyesi'nin halk nazarında küçük düşürüldüğü, halkın kanunlara karşı 
gelmeye teşvik edildiği, zarf üzerinde yer alan Cem Karaca imzalı takdim yazısı ile 
proleterya ihtilâlinin övgüsünün yapıldığı böylece sanıkların; Neşir yoluyla komünizm 
propagandası yapmak, komünizmi övmek, adliyenin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif 
etmek, halkı kanunlara itaatsizliğe teşvik etmek suçlarını işledikleri ileri sürülerek 
İstanbul C. Savcılığınca 5/6/1978 günlü iddianame ile eylemlerine uyan Türk Ceza 
Yasasının 64/1., 142/1 - 4 - 6., 159/1 - 3., 312/2., 74. ve 173/son maddelerine göre ce
zalandırılmaları istemiyle İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. 

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 18/9/1979 gününde, 1978/265 -1979/309 sayı 
ile : Sanıklara atılı suçların niteliğine, Türk Ceza Yasasının 142. maddesinin Anaya-
sa'ya aykırı olup olmadığı konusunu inceleyen Anayasa Mahkemesinin 20/3/1979 günlü 
4/16 sayılı kararında sıkıyönetim ilam sebebiyle ilgili bu gibi davalara bakmanın sı
kıyönetim askeri mahkemelerinin görevine girdiğinin belirtilmesine göre, davaya bak
manın mahkemenin görevi dışında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi, 13/5/1980 gününde, 
1980/551 sayı ile, sanıklara atılı suçların, sıkıyönetim ilânına neden olan yaygın şiddet 
eylemleri ile ilgisinin olmadığı, düşünce suçu kapsamına giren suçlara sıkıyönetim 
askeri mahkemelerince bakılmasının bu mahkemelerin kuruluş amacına ters düşeceği 
bu nedenle davaya bakmanın Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu kanısına varıldığı 
gerekçesiyle, görevli yargı yerinin belirlenmesi için, 2247 sayılı Yasanın 19. maddesine 
göre Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulmasına karar vermiş ve ilgili belge örnek-
lerini Mahkememize göndererek bu konudaki karara değin yargılama geri bırakıl
mıştır. 

İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacıoğlu, Üye Fethi Özdural, 
İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Orhan Erdem, Servet Tüzün ve İsmet Onur'un ka
tıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Danıştay Yardımcısı M. İlhan Dinç'in 
düzenlediği rapor ile dosyadaki belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığının Askeri Yargı, 
Askeri Yargıtay Başsavcılığının Adli Yargının görevli olduğu yolundaki düşünce ya
zıları okunduktan; oturuma, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş 
Ganioğlu'nun aynı doğrultudaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp 
düşünüldü : 

1402 sayılı Yasanın 13. maddesi hükmüne göre, sıkıyönetim ilânından önce iş-
lenen bir suçun, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görülebilmesi için bu suçun, sıkı-
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yönetim ilânını gerektiren suçlardan olması ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el 
koyduğu suçlarla genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı bulunması gerekir. 

Gerek Anayasa'nın 124., gerek sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevlerini 
belirleyen 1402 sayılı Yasanın 13. ve 15. maddeleri hükümleri karşısında, olay kıs
mında oluş biçimi açıklanan ve Türk Ceza Yasasının 142/1. maddesine uyan komü-
nizm propagandası yapmak suçunun, Yasada «Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 
üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak yahut 
memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini de
virmek veya Devlet siyasi ve hukuki nizamlarım topyekün yoketmek için herne suretle 
olursa olsun propaganda yapma» biçiminde tanımlandığına; İdeolojik amaçla, Ana-
yasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni, temel hak ve özgürlükleri, ortadan kaldır
maya yönelik yaygın şiddet eylemlerinin ve anarşik ortamın yaratılmasının kökenini 
oluşturmasına göre; bu suçun, sıkıyönetim ilânını gerektiren suçlardan ve sıkıyöne
tim askeri mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel ve ortak amaç içerisinde bağ
lantılı olduğunu kabulde zorunluk vardır. 

Bu nedenle davanın Askeri Yargı yerinde görülmesi gerektiğinden İstanbul Sı
kıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesince yapılan başvurunun reddine karar ve
rilmelidir. 

Bu görüşe Hakkı Müderrisoğlu, Servet Tüzün ve İsmet Onur katılmamışlardır. 
SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askeri Yargı yerinde görülmesi gerek

tiğine, bu nedenle İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 13/5/1980 
gününde yaptığı başvurunun reddine, Hakkı Müderrisoğlu, Servet Tüzün ve İsmet 
Onur'un karşı oylarıyla ve oyçokluğuyla 30/6/1980 gününde kesin olarak karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye 
Ahmet B. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Sanıkların isnat olunan eylemlerinden dolayı yargılanması gereken görevli ve 
yetkili mahkemenin tayin ve tesbit edilebilmesi için evvelemirde sıkıyönetim askeri 
mahkemelerinin görev ve yetkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görev ve yetkileri 1402 sayılı sıkıyönetim 
kanununun 13., 14. ve 15. maddeleri ile tedvin edilmiştir. Sanıklara isnat olunan suç 
sıkıyönetim ilânından evvel işlenmiş olduğuna ve sıkıyönetim ilanından evvel işlenen 
suçlara, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılması esas ve usulü aynı kanunun 
13. maddesinde belirtildiğine ve sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere bağlı eylemler 
başlığını taşıyan bu maddede aynen, «Sıkıyönetim ilânına sebep olan suçları, sıkıyö
netim ilânından evvel işlemiş olanlarla, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu 
herhangi bir suçla umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatı bulunan suçları işle-
yenlerin davalarına, suç, sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi sıkıyönetim 
askeri mahkemelerinde bakılır» denildiğine nazaran, sıkıyönetim askeri mahkemeleri
nin sıkıyönetim ilânından evvel işlenen suçlara bakabilmesi için dava konusu eylemin 
sıkıyönetim ilânına sebep olan suç veya isnat olunan eylemin Sıkıyönetim Askeri Mah
kemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla umumi ve müşterek gaye içerisinde irti
batlı olarak işlenmiş bulunması şeklinde iki esas kabul edilmiş olunmaktadır. 

Sıkıyönetim ilânına sebep olan suçlar ile 13. maddede yer alan irtibat deyiminin 
hukuki durumlarının neden ibaret olduğunun tayin ve tesbiti için; 

a) Sıkıyönetim ilân sebeplerini gösteren 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 124. maddesinin, 

üye 
Orhan Erdem 

Üye 
Servet Tüzün 

Üye 
İsmet Onur 

KARŞI OY YAZISI 
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Bazı İllerde ilan edilmiş bulunan sıkıyönetim süresinin uzatılmasına dair istemi 
havi Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onaylanmasına ilişkin T.B.M.M. nin kararı mün-
dereçatının incelenmesine lüzum ve zaruret vardır. 

s) 334 sayılı T. C. Anayasasının 124. maddesinde sıkıyönetim ilan sebepleri 
olarak; 

1 — Savaş hali, 2 — Savaşı gerektirecek bir durumun bas göstermesi, 3 — Ayak-
lanması olması, 4 — Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma 
olduğunu gösteren, 5 — Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye 
düşüren, 6 — Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelen, 
7 — Temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet hareketleri 
hakkında kesin belirtilerin meydana çıkması gibi haller gösterilmiştir. 

b) Bazı illerde ilan edilmiş bulunan sıkıyönetim süresinin uzatılmasına dair 
istemi havi 24/4/1979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde ise, «Anayasa'nın 124. 
maddesinde öngörülen her türlü durum ve olasılıklara karşı 26/4/1979 tarihinden ge
çerli olmak üzere, sıkıyönetim yeniden iki ay süre ile uzatılması isteminde bulunması» 
kararlaştırılmış işbu Bakanlar Kurulu istemi T.B.M.M. nin 25/4/1979 tarih ve 7. bir
leşiminde onaylanmıştır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar, bazı illerde ilan edilmiş bulunan sıkıyönetim sü
resinin uzatılmasına dair istemi havi Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onaylanmasına 
ilişkin T.B.M.M. nin kararı münderecatı ve Anayasa'nın 124. maddesi ve sanığa isnat 
olunan fiiller nazarı itlbare alınmak suretiyle değerlendirildikte; Anayasa'nın 68. mad
desi gereğince T.B.M. Meclisince savaş hali İlânına karar verilmediği sürece tetkik 
konusu olan sıkıyönetim ilânına dair kararnamede olduğu gibi «Anayasanın 124. mad
desinde öngörülen her türlü durum ve olasılıklara karşı sıkıyönetim ilânının kararlaş-
tırılmış olduğu belirtilmiş olsa dahi; işbu sıkıyönetim ilân kararının Anayasa'nın 124. 
maddesinde gösterilen sıkıyönetim ilân sebeplerinden «savaş hali» ni kapsadığının dü
şünülmesi bahis konusu olamayacağına göre; sözü edilen bu halin dışında kalan ve 
Anayasa'nın 124. maddesinde yer alan ve yukarıda sayılan eylemlerin, sıkıyönetim 
ilânına sebep olan suçlar ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu bir suçla 
umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatı bulunan suçların ise murtabıt suç olarak 
kabul edilmesi gerekir. Kanun koyucu, işbu maddeyi kabul ederken bu mahkemelerin 
belirli ve sınırlı nitelikteki suçlara bakabileceği esasını öngörmüştür. Anayasa'nın 
124. maddesinde yer alan ve sıkıyönetim ilân sebepleri olarak gösterilen suçlar dışında 
kalan eylemlere, sıkıyönetim askeri mahkemelerince bakılması, sözü edilen mahke
melerin «Ceza etkinliğini artırmak için hızlı yargılamayı sağlamak» şeklindeki ku
ruluş gayeleri ile bağdaşmaz. Bu mahkemelerin bakacağı suçların çeşidi ve sayısı ar
tırıldığında «sürat» hususunda aynı oranda olumsuz etkileme bahis konusu olacağına 
ve dava konusu olayda ise; 

Sanıklara isnat olunan eylemin, İstanbul'da faaliyet gösteren «Gönül plak» fir
ması sahibi Sanık Ali Avaz tarafından doldurulup 12/12/1977 tarihinde satışa arz-
edilen sanık Muhtar Cem Karaca'nın okuduğu ve sanık Sarper Özsan'ın söz ve müzi-
ğini yaptığı GP.525 seri numaralı plakta yer alan marş ve şiirlerin mahiyet ve niteliği 
itibariyle T.C.K. nun 142/1 - 4 - 6., 159/1 - 3., 312/2. maddelerinde yazılı suçların ika 
edilmiş olduğu iddiası ile sanıklar hakkında kamu davasının açılmış olduğu anlaşıldı-
ğına ve dava konusu fiillerin işbu mahiyeti ile şiddete başvurularak işlenmiş olduğu 
söz konusu edilemiyeceği ve Anayasa'nın 124. maddesinde «Sıkıyönetim ilân sebepleri 
olarak gösterilen bütün haller için sarahaten «yaygın şiddet hareketlerinde» dönüşmüş 
olmaları şartı arandığına, tetkik konusu olayda olduğu gibi şiddet dönüşük olmayan 
eylemlerin 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13. maddesi 1. cümlesinde yazılı «Sıkı-
yönetim ilânına sebep olan suç olarak kabul edilemiyeceği ve ayrıca söz konusu fiilin, 
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sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla umumi ve müşterek 
gaye içerisinde irtibatlı olarak işlenmiş olduşu zahire ve müşterek gaye içerisinde 
irtibatlı olarak islenmiş olduğu zahire çıkaran dava dosyasında herhangi bir delil 
bulunmadığına ve bu durum muvacehesinde de aynı kanunun 2. cümlesinde yer alan 
«umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatlı olması» koşulu da gerçekleşmediği ve 
yukarıda açıklanan koşulların gerçekleşmesi halinde, sırf suçun sadece kanuni unsurları 
nazarı itibare alınarak ve bu nedenle herkesin sıkıyönetim halleri dışında olağan hal
lerde İşleyebileceği bir suça bakmakla olayın nitelik ve işleniş sekime bakılmaksızın 
ve bu hususlar değerlendirilmesinden sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevli ol
duğunu kabulü; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13. maddesi 2. cümlesinde yer alan 
«irtibatlı> ve 15. maddenin 1. fıkrasında açıklanan «Sıkıyönetim ilânına ve faaliyet
lerine ilişkin olma koşullanılın, ne nitelik ve nicelikte olursa olsun bütün suçlar için 
mevcut olup olmadığının araştırılması gerektiği şeklindeki kural ile bağdaşmayacağı 
gibi Anayasanın kanuni yargı başlığını taşıyan 32. maddesindeki «Hiç kimse kanunen 
tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz» şeklindeki ve sanıklar 
için «teminat» şartı olarak öngörülen görev kuralının uygulanmaması gibi çelişik bir 
durumun meydana gelmesini sağlayacak ve netice itibariyle işbu nedenlerle sıkıyönetim 
ilanından çok önce 1977 yılında ika edildiği iddia olunan dava konusu fiillere sıkıyö
netim askeri mahkemelerinde bakılamıyacağı düşüncesiyle çoğunluk görüşüne karşıyız. 

Üye Üye Üye 
Hakki Müderrisoğlu Servet Tüzün İsmet Onur 

Esas No: 1980/172 
Karar No: 1980/235 

ÖZET: Politik ve ideolojik saikle işlenen sıkıyö
netim ilanına neden olan ve sıkıyönetim askeri 
mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel ve or
tak amaç içinde bağlantılı bulunan davaların As
keri Yargı yerinde görülmesi gerektiği Hk. 
K A R A R 

Davacı: K. H. 
Sanık: Engin Kalfa 
OLAY : 1978 Üniversite giriş sınavlarının yapılacağı Trabzon'da sağ ve sol gru

ba mensup öğrenci kuruluşlarının; Trabzon'a gelen öğrenciler üzerinde etkili olmak, 
öğrencileri kendi yanlarına çekmek amacıyla bildin dağıtmak, gösteri yapmak biçi
minde bazı eylemlere giriştikleri, 15/8/1078 gününde iki gruba mensup öğrencilerin 
adliye civarında çatıştıkları, çatışma sırasında silâh kullanıldığı, polislerin topluluğu 
dağıtmaya çalıştığı bu sırada dağılan öğrencilerin kaçarken birbirlerine ateş ettikleri, 
sağ grubun güvenliğini sağlamak üzere kendisine silâh verilen Büyük ülkü Derneği 
üyesi sanığın, çatışma sırasında silâhını kullandığı, bu sırada sınava girmek üzere 
Trabzon'a gelen Hatice Sefer isimli öğrencinin vurulduğu, anılan öğrenciyi vuranın 
sanık Engin Kalfa olduğunun belirlendiği ileri sürülerek Trabzon C. Savcılığınca 
9/3/1979 günlü iddianame ile «ruhsatsız tabanca taşımak suretiyle, şahısta hata so
nucu kasten adam öldürmek» suçundan dolayı sanığın Türk Ceza Kanununun 52. mad
desi yoluyla 448. ve 6136 sayılı Yasanın 13. maddelerine göre cezalandırılması istemiyle 
Trabzon Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. 

Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi; 19/2/1980 gününde, 1979/94 -1980/34 sayı ile; 
Sanık ile öldürülen arasında herhangi bir kişisel neden bulunmadığı, olayın siyasi görüş 
ayrılığından meydana geldiği, suçun sıkıyönetim ilânına neden olan yaygın şiddet ey
lemlerinden olduğu, Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının da aynı doğrultuda bulunduğu. 
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davaya bakmanın sıkıyönetim askeri mahkemelerine alt olduğu gerekçesiyle görevsizlik 
kararı vermiştir. 

Erzurum-Kars-Ağrı illeri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi; 16/5/1980 
gününde, 1980/96 sayı ile, Sanığa atılı suçun Trabzon'da işlendiği, Trabzon'da sıkıyö
netim ilan edilmediği, bu bakımdan sıkıyöntim askeri mahkemesinde görülen dava ile 
genel ve ortak amaç içinde bağlantı bulunmadığı ve davaya bakmanın Trabzon Ağır 
Ceza Mahkemesine ait olduğu ileri sürülerek 2247 sayılı Tasanın 19. maddesi uyarınca 
görevli yargı yerinin belirlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulmasına karar 
vermiş ve ilgili belge örneklerini Mahkememize göndererek yargılamayı ertelemiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacıoğlu, Üye Fethi Özdural, 
İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Şeref Tolungüç, Servet Tüzün ve İsmet Onur'un 
katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Danıştay Yardımcısı M. İlhan 
Dinç'in raporu ile dosyadaki belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askerî Yargıtay 
Başsavcılığının Adli Yargının görevli olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan; 
oturuma, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu'nun bu 
davada Askeri yargı yerinin görevli olması gerektiği yolundaki sözlü açıklaması din
lendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

Suç, sıkıyönetim ilânından önce ve sıkıyönetim bölgesi dışında, Trabzon'da iş-
lenmiştir. Bu durumda görevli yargı yerinin belirlenebilmesi için 1402 sayılı Yasanın 
13. ve 15. maddelerinin birlikte gözönüne alınması gerekmektedir 

1402 sayılı Yasarım 15. maddesi kural olarak, bu maddede yazılı suçlardan sı
kıyönetim ilânına ve faaliyetlerine ilişkin olanları işleyenlerin sıkıyönetim askeri mah
kemelerinde yargılanmalarını öngörmüş, bu kuralın istisnasını teşkil eden 13. maddede 
ise sıkıyönetim askeri mahkemelerinin; sıkıyönetim ilânına neden olan suçları sıkı
yönetim ilânından önce işleyenlerle, sıkıyönetim askerî mahkemelerinin el koyduğu 
suçlarla genel ve ortak amaç içinde bağlantılı bulunan suçlan işleyenlerin davalarına, 
suç sıkıyönetim bölgesi dışında işlense dahi bakmakla görevli oldukları hükmü yer 
almıştır. 

Sanığa atılı suçlar, sıkıyönetim ilânından önce ve sıkıyönetim bölgesi dışında 
işlendiğine göre, öncelikle anılan suçların sıkıyönetim ilânına neden olan suçlardan 
olup olmadığı, ayrıca sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel 
ve ortak amaç içinde bağlantılı bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. 

Dosya kapsamından, sanığın Büyük Ülkü Derneğinin faal üyesi olduğu, 1976 
yılından 1978 yılına kadar bu dernekte faaliyette bulunduğu, dernekçe verilen görevleri 
yaptığı, bu arada bir takım eylemlere katıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim sanık 2/3/1979 
günü C. Savcısı tarafından alınan ifadesinde «Bana Trabzon'da okulları teşkilât
landırma ve derneğe sızmalar olup olmadığım denetleme görevi verildi. Bu suretle 
Büyük ülkü derneğinin faal üyesi haline geldim. Bizim dernek Ülkücü Gençlik Der
neği ile temas halindedir. il dahilinde yapılacak eylemlerde birleşiriz. Olay günü sol
cular şehirde bildiri dağıtmak için izin almışlar. Bizim sağ grup da aynı yasal yol
lardan izin aldı. Yöneticiler bana sağ grubun güvenliğini sağlamak için silâh verdi. 
Silâhı olay günü kullandım» dedikten sonra daha önce katıldığı eylemleri anlatmakta
dır. Aynı gün Trabzon 1. Sulh Ceza Mahkemesince yapılan sorgusunda ise yukarıdaki 
ifadesini tekrar ederek sağ gruba dahil olduğunu. Büyük ülkü Derneği üyesi bulun
duğunu, bu derneğin eylemcileri ile temas ettiğini, onlar tarafından verilen görev ge
reği olay günü silâhlı olarak sağ grubun güvenliğini sağladığını, sağ ve sol grupların 
karşılaştığı sırada silâhı kullandığım, kendisine ateş edenlere ateş ettiğini, olay sıra
sında bir öğrencinin öldüğünü sonradan duyduğunu belirtmiştir. 
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Şu hale göre, sanığın olay tarihinden önce, gerekse olay sırasındaki eylemleri, 
Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni, temel hak ve Özgürlükleri ortadan kal
dırmaya yönelik yaygın şiddet eylemlerinden olup, sıkıyönetim ilânına neden olan 
suçlar kapsamına girmektedir. 

Öte yandan 1402 sayılı Yasa'nın 13. maddesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-
nunu'nun 3. maddesindeki «İrtibat» tanımından ayrı olarak ve geniş anlamda «umu
mî ve müşterek gaye içinde irtibat» tan söz ederek görevli mahkemenin belirlenme-
sinl öngörmüştür. Bu duruma göre, suçun sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmesi, 
1402 sayılı Yasa'nın 13. maddesi uyarınca, suçun; sıkıyönetim ilânına neden olan 
suçlar türünde olması ya da bu suçlarla genel ve ortak amaç içinde bağlantılı bu
lunması koşuluyla, sıkıyönetim askerî mahkemelerinde görülmesine engel olamaz. 

Yukarıda açıklandığı gibi sanığa atılı suçlar, sıkıyönetim ilanına neden olan, 
politik ve ideolojik görüş ayrılığından kaynaklanan örgütsel nitelikte, ideolojik amaçlı 
suçlardan olup bu niteliği ile sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu bu tür 
suçlarla genel ve ortak amaç içinde bağlantılı da bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle davanın Askerî Yargı yerinde görülmesi gerektiğinden Erzurum-
Kars-Ağrı illeri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce yapılan 
başvurunun reddine karar verilmelidir. 

Servet Tüzün ve İsmet Onur bu görüşe katılmamışlardır. 
SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askerî Yargı yerinde çözülmesi ge-

rektiğine, bu nedenle Erzurum-Kars-Ağrı İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı 
Askeri Mahkemesince yapılan başvurusunun reddine, Servet Tüzün ve İsmet Onur'un 
karşı oylarıyla ve oyçokluğuyla 30/6/1980 gününde kesin olarak karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Sanığa isnat olunan eylemlerinden dolayı yargılanması gereken görevli ve yet
kili mahkemenin tayin ve tesbit edilebilmesi için evvelemirde sıkıyönetim askeri mah
kemelerinin görev ve yetkilerini gösteren 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun ilgili 
maddelerinin değerlendirilmesi gerekir. 

Sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görev ve yetkileri 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 13., 14. ve 15. maddeleri ile tedvin edilmiştir. Sanığa isnat olunan suçlar 
sıkıyönetim bölgesi dışında İşlenmiş olduğuna ve sıkıyönetim bölgesi dışında işlenen 
suçlara, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılması esas ve usulü aynı kanunun 
1728 sayılı kanunun değişik 13. maddesi 2. cümlesinde belirtildiğine ve bu cümlede 
aynen «... sıkıyönetim askeri mahkemelerinin elkoyduğu herhangi bir suçla umumi ve 
müşterek gaye içerisinde irtibatı bulunan suçları işleyenlerin davalarına, suç sıkıyöne
tim bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılır» de
nildiğine nazaran, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin sıkıyönetim bölgesi dışında iş-
lenen suçlara bakabilmesi için dava konusu eylemin, sıkıyönetim askeri mahkemesinin 
elkoyduğu herhangi bir suçla genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı olarak işlenmiş 
olması gerekir. 

Tetkik konusu fiillerin, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin elkoyduğu herhangi 
bir suçla genel ve ortak amaç içerisinde irtibatlı olarak işlenmiş olduğunu zahire çı
karan dava dosyasındaki bir delil bulunmadığına ve bu durum muvacehesinde de mez-
kûr maddede yer alan sıkıyönetim askeri mahkemelerince el konulmuş suçla «genel ve 
ortak amaç içerisinde İrtibatlı olması» koşulu gerçekleşmediği gibi herhangi bir böl
gede Anayasa'nın 124. maddesinde yer alan ve sıkıyönetim ilân sebeplerini teşkil eden 

üye 
Şeref Tolungüç 

üye 
Servet Tüzün 

KARŞI OY YAZISI 

Üye 
İsmet Onur 
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nitelik ve nicelikte bir olayın meydana gelmiş olup olmadığının takdiri ve değerlendi
rilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisince onanması koşuluyla, Bakanlar Kuruluna ait 
olduğunu göre, sıkıyönetim ilan edilmeyen bir bölgede meydana gelen eylem için, 
Anayasa'nın 124. maddesi gereğince yetkili merciin bu şekilde bir takdir ve kabul 
hakkım kullanmış olduğu düşünülmiyeceği ve uygulamada olduğu gibi sıkıyönetim 
bölgeleri dışında, sıkıyönetim ilân ve sebeplerinin mevcut olduğunun yetkili mercilerce 
saptanması halinde işbu bölgede de sıkıyönetim ilan edilme cihetine gidilebileceği 
cihetle, sıkıyönetim ilan edilmeyen bir bölgede işlenen hiçbir suç sıkıyönetim ilânına 
sebep olan suç olarak kabul edilemez. Bu nedenlerle sıkıyönetim bölgesi dışında ve 
sıkıyönetim ilânından sonra işlenen dava konusu fiillere sıkıyönetim askeri mahke-
melerinde bakılamıyacağı görüşünde olduğumdan; Uyuşmazlık konusu dava dosyasın-
daki fiilleri işlediği iddia olunan sanığın yargılanmasının Askeri Yargı yerinde görül-
mesine ilişkin çoğunluk kararına bu gerekçe ile katılmıyoruz. 

üye Üye 
İsmet Onur Servet Tüzün 

Esas No: 1980/184 
Karar No : 1980/236 

ÖZET: Politik ve ideolojik saikle işlenmeyen, 
sıkıyönetim ilânına neden olan suçlarla genel ve 
ortak amaç içerisinde bağlantılı bulunmayan suç
lara alt davaların Adli Yargı yerinde görülmesi 
gerektiği hk. 
K A R A R 

Davacı: K. H. 
Sanıklar : İsmail Kasap ve Arkadaşları. 
OLAY : 23/1/1980 günü saat 21.00 sıralarında Kastamonu C.H.P. Kadınkolu 

Başkam olan müşteki Zahide Şerekli'nln 1. katta bulunan evinde televizyon seyrettiği 
sırada sanıklardan Emir Başır ve İsmail Kasap'ın dışarda evin içerisine öldürmek 
amacıyla 8 -10 el ateş ederek evi taradıkları, diğer sanıklar Orhan Buyan ve Burhan 
Buyanın gözcülük yaptıkları, kaçan sanıklardan İsmail Kasap'ın evinde yapılan ara
mada 1 adet mermi ve kasatura bulunduğu iddiasıyla Kastamonu C. Savcılığının 
24/1/1980 günlü iddianamesiyle sanıklar Emin Bayır ve İsmail Kasap'ın eylemine uyan 
Türk Ceza Yasasının 450/4 - 5., 64., 6136 sayılı Yasanın 13. maddesi, sanıklar Orhan 
Buyan ve Burhan Buyan'ın eylemlerine uyan Türk Ceza Yasasının 450/4 - 5. madde-
leri uyarınca cezalandırılmaları İstemiyle Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesine kamu 
davası açılmıştır. 

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi, 24/1/1980 gününde, 1980/9 - 6 sayı ile : Sa
nıkların eylemlerinin Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzem veya temel hak ve 
özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet eylemi niteliğinde olduğu ve 
sıkıyönetim ilânını gerektiren nedenlere ilişkin bulunduğu, politik ve ideolojik amaçla 
işlenen tipik yaygın şiddet eylemi niteliği taşıdığı gerekçesiyle görevsizlik karan 
vermiştir. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi, 28/5/1980 gü
nünde, 1980/783 esas sayı ile : Sanıklara yüklenen suçların sıkıyönetim askeri mah
kemelerince el konulan herhangi bir suçla genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı 
olmadığı, örgütsel suç niteliği taşımadığı, buna göre, davanın Kastamonu Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülmesi gerektiği kanısına vararak, görevli yargı yerinin belirtilmesi 
için, 2247 sayılı Yasanın 19. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesine başvurul-
masına, Uyuşmazlık Mahkemesi kararı gelinceye değin yargılamanın ertelenmesine 
karar vermiştir. 
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İNCELENMESİ VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş-
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacıoğlu, Üye Fethi Özdural, 
İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Şeref Tolungüç, Servet Tüzün ve İsmet Onur'un 
katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Muzaffer Akçay'ın raporu ile dos-
yadaki belgeler ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askeri Yargıtay Başsavcılığının bu 
davada Adli Yargının görevli olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan; oturuma, 
Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu'nun düşünceleri 
doğrultusundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

Gerek Anayasa'nın 124. gerek sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevlerini 
K " T « " : T : **y.h Yasanın 13. ve 15. maddeleri hükümleri karşısında, olay kısmında 
v M.:*.T»f »7 "»»«a, «Jpy^ısetim Hanından sonra ve sıkıyönetim bölgesi dışında Kas-

?&? •••-«ra-'*? r ^ f l ı '•">. Jds*>?»îÖc görüş ayrılığı nedeniyle işlenen, ancak, örgütsel yönü 
w vtr»y~i»ı Hr gftrünüm içinde olan suçun, sıkıyönetim ilanına neden 

lı» " n H m t h ğ î fefflr demokratik düzeni veya temel hak ve özgürlükleri or-
v» •, » ......s ^oyv j-gn^Mk ysypırı şidds* eylemleri niteliğinde, sıkıyönetim askeri mah-

. , . „ , H - - ^ ^ » ^ Mr »uçla gene! ve ortak amaç içerisinde bağlantılı 
» » . . . « r . ^ B . M , * » f*?>rw*<!a yeterli kanıt bulunmadığına gftre, bu davanın Adil Yargı 

- ,.<»_«,«.), Vştttşvntmu Ağır Oesra Mahkem*?tera görevsizlik kararımn kal-

. An!»,ş^>p?!ffın, niteliğim» g6re A.*t Yargı yerinde çözülmesi gerekti* 
ftne. b» Kns**rnomı Ağtr Ceza Mahkemesinin Î4/1/1980 günlü, 1980/9 - 6 sayılı 
&>r*vt&?r V?w«»!r», Vı&l&nlmasuiA, 30/8/198© gttnflad» kesin olarak oytoirliğiyîe 

Baska/s t*v* üye üye 
ÂhmH <? BojfO««<?fti FetM A»*w—ti İsmail Oğust Hafcfcı MüderriBoğ>i 

üye try» Üye 7 

$ere/ Tolungüç Servet Tüzün temet Onur 

mm No: 1980/187 
Karar No: 1980/238 

ÖZET: Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların 
komünizm propagandası yapmaları, sıkıyönetim 
ilanına neden olan yaygın şiddet eylemleri nite
liğinde bulunmadığından bu suçlara ait davaların 
Adli Yargı yerinde görülmesi gerektiği hk. 
K A R A R 

Davaca : K. H. 
S araklar : Mehmet Çakmak ve Arkadaşları. 
OLAY • Sivas Cezaevinde hükümlü olan sanıkların. 13/3/1980 günü yapılan 

genel aramada herbirinde komünizm propagandası amacı ile yazılmış çeşitli kitap ve 
defter, şiir, teyp bandı, afiş bulundurdukları ve koğuş duvarına (Tikko, partizan tek 
yol devrim) diye yazdıkları İleri sürülerek, Türk Ceza Yasasının 142A-, 173. madde
leri gereğince cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmıştır. 

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tarih taşımayan 1980/62-14 sayılı kararı ile 
sanıkların eylemlerinin sıkıyönetime neden olan suçlardan bulunduğunu belirterek, 
görevsizlik karan vermiştir. 

Erzurum-Kars-Ağrı İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi; 
18/5/1930 gününde 1980/159 esas sayı İle, suç tarihinden önce Sivasta sıkıyönetimin 
kaldırıldığını ve Adil Mahkemenin görevli olduğunu belirterek Uyuşmazlık Mahkemesi 

Yargı BölOmO Sayfa : SS 
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Yasasının 19. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulmasına ve duruş
manın başka güne ertelenmesine, karar vermiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacıoğlu, Üye Fethi özdural, 
İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Şeref Tolungüç, Servet Tüzün ve İsmet Onur'un 
katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda geçici raportör İsmet Köker'in raporu ile dosya
daki belgeler. Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askeri Yargıtay Başsavcılığının Adli Yar
gının görevli olacağı yolundaki düşünce yazıları okunduktan; oturuma, Cumhuriyet 
Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu'nun aynı doğrultudaki ,<v?'" 
açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü 

Gerek Anayasa'nın 124., gerek sıkıyönetim askeri mahkemelerimin frfcrt..*.teiî-u > 
llrleyen 1402 sayılı Yasamn 13. ve 15. maddeleri hükümleri karş;sır s o>-v *isif»7>.X-
oluş biçimi açıklanan suç, sıkıyönetim ilânına neden olan Anayasa»: a 1,-a- ¿ 1 : \< 
demokratik düzeni veya temel hak ve özgClükien" ortadan kaldırmaya 6a-i*v -r-y 
Şiddet eylemi niteliğinde ise de zı'uySnetlm asker- maîüccm^erJn",; '-' 
bir anlatımla sıkıyönetim mahkemelerinin baktığı sutfa ö&jî'I.raus* oiâ>;;".->: i,*«fc.<- * 
kamt bulunmadığı gibi d-.r. H'.şklî»rdcr» :»r».amer ::r;l;.:cîürıitnış bsı.t-.na:î ı Hu •;>•), 
tutukluların kendi aralsrmda komünizm propagandası yapma)-vırt s»«Uş s 
yönetim ilânına neden ş'4det eyk^'nl niteiiğinâe b^unma-ı^-faı,. bu 
davamn Adli y?.?g\ jc-rJıdc görülmesi gcrckmektcıVî'. 

SONUÇ : Aiî*jsşm;.'sh£ir,, a''.eliğine göre Adli Yargı yerinde çBz»ilü«»si .şsrektl-
ğine, bu neden> Sivrisi i A£:r Ceza Mahkemesinin 30/1/198.'. i'Uniü, Wri0/6l - 23 sa
yılı görevsizlik kararının k î ü M İ r n a s ı r - o , Aîsmr.» II. r-v.Cî<:P-> $\'M <*>zdural ve Şeref 
Tolungüç'ün karşı oylarıyla vr oyçoklufv.;. *«», 5 / 3 ^ s.7nf.-> fcemr. olarak kasar 
verildi. 

Başkan Üye «.7ye Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu, Fethi öîdur«t» ianıaif 0 îi.« Hakkı Müderrisoğlu 

Üye Üye üye 
§er<>/ 2'7İunpTİç Servet Tüzün ismet Onur 

KARŞI OY YAZISI 
Uyuşmazlık Mahkemesi benzer olaylarla Türk Ceza Yasasının 142/1. maddesinde 

belirlenen suç: ı n , Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni temel hak ve özgürlük
leri ortadan Vaıdırmaya yönelik yaygın şiddet eylemlerinin ve anarşik ortamın yara
tılmasına zemin hazırlayan bir nitelik taşıdığını ve bu yönden sıkıyönetim askeri mah
kemelerinin elkoyduğu suçlarla genel ve ortak amaç İçinde bağlantılı olduğunu belirt
mekte ve kararlarımda bu doğrultuda vermektedir. 

Ceza evleri içinde işlenen 142/1. madde de yazılı komünizm propagandası suç
larım, hükümlü veya tutuklunun dış alemden soyutlanmış ve kendi aralarında işlenen 
bir suç türü olarak nitelendiren ve böylece bu suçları sıkıyönetim ilânına neden olma
dığı biçiminde gören çoğunluk görüşünü paylaşmaya olanak yoktur Şöyleki; hükümlü 
veya tutukluların ceza evlerinde hürriyetleri ve hakları kısıtlanmış olarak geçen yaşan
tıların insanların toplumdaki normal yaşamaları ile bir tutmaya ve görmeye olanak 
yoktur. Bir ülkenin cezaevlerinde bu gibi suçlar kolaylıkla işlenebiliyor ve alman ön
lemlerle bu suçların işlenmesi engellenemiyorsa, o toplumda, kimi rahatsızlıkların bu
lunduğu kabul edllmeUdlr. Ceza evleri içinde komünizm propagandası suçlarını, ül
kenin «cinde bulunduğu ortamdan ayrı olarak görmeye ve bunları sıkıyönetim llânma 
neden olan yaygın şiddet eylemi niteliğinde kabul edip sırf ceza evi içinde işlenmiş 
bulunması bakımından sıkıyönetim ilânına neden olan suç niteliğinde görmemeye ola
nak yoktur. Aksine, bir disiplin rejimi olan cezaevlerinde bu tür suçlar izlenebiliyorsa, 
bunların yaygın şiddet eylemleri ile yakın ilişkisi var sayılmalı ve bu yön üzerinde 
titizlikle durulmalıdır. 
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Bu nedenlerle davanın Adli Yargı yerinde çözülmesi gerektiği yolundaki çokluk 

görüşüne katılmıyoruz. 
Başkan üye Üye 

Ahmet H. Boyacıoğlu Fethi Özdural Şeref Tolungüç 

Esas No : 1980/188 
Karar No : 1980/239 

ÖZET : Cezaevinde hükümlü ve tutukluların ko
münizm propagandası yapmaları, sıkıyönetim 
ilanına neden olan yaygın şiddet eylemleri nite-
liğinde bulunmadığından bu suçlara ait davala
rın Adli Yargı yerinde görülmesi gerektiği Hk. 
K A R A R 

Davacı : K. H. 
Sanıklar : Mehmet Korkmaz ve arkadaşları 
OLAY : Sivas Cezaevinde hükümlü olan sanıkların, 13/3/1980 günü yapılan ara

mada, komünizm propagandası taşıyan teyp bantları bulundurdukları ve bununla 
ortalama 40 - 50 kişinin bulunduğu ve serbestçe birbirleriyle görüşebildiği cezaevi 
koğuşunda komünizm propagandası yapıldığı ileri sürülerek Türk Ceza Yasası'nın 
142/1. ve 173. maddeleri ile cezalandırılmaları istemiyle Sivas C. Savcılığı'nca kamu 
davası açılmıştır. 

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 30/1/1980 gününde, 1980/61 - 23 sayı ile, sa
nıkların eylemlerinin sıkıyönetime neden olan suçlardan bulunduğunu belirterek gö-
revsizlik kararı vermiştir. 

Erzurum-Kars-Ağn İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askeri Mahke
mesi, 18/5/1980 gününde, 1980/180 esas sayılı ile, suç tarihinden önce Sivas'ta sıkı
yönetimin kaldırıldığım ve sanıkların genel adlî mahkemede yargılanmaları gereke
ceğini belirterek, Uyuşmazlık Mahkemesi Yasası'nın 19. maddesi uyarınca Uyuşmaz
lık Mahkemesi'ne başvurulmasına ve duruşmanın başka bir güne ertelenmesine ka
rar vermiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan 
Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacıoğlu, Üye Fethi Öz-
dural, İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Şeref Tolungüç, Servet Tüzün ve İsmet 
Onur'un katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör İsmet Köker'in raporu 
ile dosyadaki belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askerî Yargıtay Başsavcılığının 
Adlî Yargı'nın görevli olacağı yolundaki düşünce yazıları okunduktan; oturuma, 
Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu'nun aynı doğrultu
daki sözlü açıklaması dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

Gerek Anayasa'nın 124., gerek sıkıyönetim askerî mahkemelerinin görevlerini 
belirleyen 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. maddeleri hükümleri karşısında, olay kıs
mında oluş biçimi açıklanan suç, sıkıyönetim ilânına neden olan Anayasa'nın tanı
dığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yö
nelik yaygın şiddet eylemi niteliğinde ise de, sıkıyönetim askerî mahkemelerinin el 
koyduğu başka bir anlatımla sıkıyönetim mahkemelerinin baktığı bir suçla bağlantısı 
olduğu hakkında kanıt bulunmadığı gibi, dış ilişkilerden tamamen uzaklaştırılmış 
bulunan hükümlü ve tutukluların kendi aralarında komünizm propagandası yapma-
ları geniş anlamda, sıkıyönetim ilânına neden olan yaygın şiddet eylemleri niteliğin
de bulunmadığından, bu davanın Adli Yargı yerinde görülmesi gerekmektedir. 

SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adlî Yargı yerinde çözülmesi gerek-
tiğine, bu nedenle Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30/1/1980 günlü 1980/61-23 sa-
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yılı görevsizlik kararının kaldırılmasına Ahmet H. Boyacıoğlu ve Şeref Tolungüç'ün 
karşı oylarıyla ve oy çokluğuyla 30/6/1980 gününde kesin olarak karar verildi. 

Başkan Üye Üye üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Üye Üye Üye 
Şeref Tolungüç Servet Tüzün İsmet Onur 

KARŞI OY YAZISI 
Uyuşmazlık Mahkemesi benzer olaylarda Türk Ceza Yasası'nın 142/1. madde

sinde belirlenen suçun, Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni, temel hak ve öz-
gürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet eylemlerinin ve anarşik orta
mın yaratılmasına zemin hazırlayan bir nitelik taşıdığını ve bu yönden sıkıyönetim 
askeri mahkemelerinin elkoyduğu genel ve ortak amaç içinde bağlantılı olduğunu 
belirtmekte ve kararlarınıda bu doğrultuda vermektedir. 

Ceza evleri içinde işlenen 142/1. madde de yazılı komünizm propagandası suç
larım, hükümlü veya tutuklunun dış alemden soyutlanmış ve kendi aralarında iş-
lenen bir suç türü olarak nitelendiren ve böylece bu suçları sıkıyönetim ilânına ne
den olmadığı biçiminde gören çoğunluk görüşünü paylaşmaya olanak yoktur. Şöyleki; 
hükümlü veya tutukluların ceza evlerinde hürriyetleri ve hakları kısıtlanmış olarak 
geçen yaşantılarım insanların toplumdaki normal yaşamları ile bir tutmaya ve gör
meye olanak yoktur. Bir ülkenin cezaevlerinde bu gibi suçlar kolaylıkla işlenebili
yor ve alman önlemlerle bu suçların işlenmesi engellenemiyorsa, o toplumda, kimi 
rahatsızlıkların bulunduğu kabul edilmelidir. Ceza evleri içinde işlenen komünizm 
propagandası suçlarım, ülkenin içinde bulunduğu ortamdan ayrı olarak görmeye ve 
bunları sıkıyönetim ilânına neden olan yaygın şiddet eylemi niteliğinde kabul edip sırf 
ceza evi içinde işlenmiş bulunması bakımından sıkıyönetim ilânına neden olan suç 
niteliğinde görmemeye olanak yoktur. Aksine, bir disiplin rejimi olan cezaevlerinde bu 
tür suçlar işlenebiliyorsa, bunların yaygın şiddet eylemleri ile yakın ilişkisi var sa-
yılmalı bu yön üzerinde titizlikle durulmalıdır. 

Bu nedenlerle davanın Adli Yargı yerinde çözülmesi gerektiği yolundaki çok-
luk görüşüne katılmıyoruz. 

Başkan Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu Şeref Tolungüç 

Esas No 
Karar No 

1980/193 
1980/240 

ÖZET : Politik ve İdeolojik saikle işlenen, sıkı
yönetim ilânına neden olan ve sıkıyönetim askeri 
mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel ve 
ortak amaç içinde bağlantılı bulunan davaların 
Askerî Yargı yerinde görülmesi gerektiği Hk. 
K A R A RF 

Davacı : K. H. 
Sanıklar : Muzaffer Öztürk ve arkadaşları 
OLAY : Sanıkların 1977-1978 yıllarında Türkiye'deki düzeni ortadan kaldırıp 

yerine proleterya diktatörlüğü kurulması için örgütlenen Türkiye KünistDLFGFDGLDFGD
Marksist - Leninst Türkiye, İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu CnSko) ve bunların gençlik 
kesimini oluşturan Türkiye Marksist - Leninst Gençlik «Jjâ:1 isimli illegal örgütü 
oluşturdukları, Denizli Gündoğan Mahallesi 7A£»»alpkak 4^'l deki evde yuvalandık-
,an ve burasını örgüt merkezi olarak kullandl-gPfcJşiddet eyleminde kullanmak üzere 
çok miktarda süfih, mermi, el yapısı patlayıo\^^Sde, dinamit lokumu, saniyeli fitil, 
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bomba yapmaya yarar şeyleri ve sol içerikli yayınları bulundurdukları, bu evde yap-
tıkları planlan çevrede uygulamaya başladıkları bu amaçla, 

1 — 1979 yılı Nisan ayında sanıklardan Muzaffer Öztürk ve Mustafa Dana'nın 
Denizli'den çaldıkları 20 AN 847 plakalı oto ile Banas ilçesine giderek MHP başka-
nının arabasına patlayıcı madde attıkları, 

2 — 1979 yılı baslarında Isparta'ya giderek buradan çaldıkları bir oto ile Bu
cak Akbank Şubesini soymak istedikleri, ancak bilinmeyen bir nedenle bundan vaz-
geçtikleri, 

3 — 10/5/1979 tarihin de İzmir Balçova Türk Ticaret Bankası'nın soymak için 
plan düzenledikleri, bunu gerçekleştirmek amacıyla Denizli'de 09 E K 185 plakalı 
otoyu çaldıkları, 18/5/1979 tarihinde sanık Süleyman Karaçay'ı evde bırakarak, çal-
dıkları 20 AT 464 plakalı otoya örgüt evinden silâh, mermi ve patlayıcı madde alarak 
İzmir'e gittikleri, şüphe üzerine otonun durdurulmasından sonra güvenlik kuvvetleri 
ile silâhlı çatışmaya girdikleri, polis memuru Özdemir Yünlü'yü yaralıyarak öldürme-
ye tam kalkışmada bulundukları, 

4 — Yakalanması için Denizli'deki örgüt merkezine baskın yapıldığında sanık 
Süleyman Karaçay'ın tabanca ile seri ateş yaparak iki polis memurunu yaralayarak 
öldürmeye tam kalkışmada bulunduğu, 

iddiasıyla İzmir C. Savcılığı'nın 23/7/1979 günlü iddianamesi ile sanıkların ey
lemine uyan Türk Ceza Yasası'nın 141/1-2-3., 173/Son., 449/2., 62., 449/2., 62., 449/2., 
62., 264., 250/2., 258/2., 493/2., 493/1., 491/ilk., 497/1., 79. maddesi aracılığı ile 146/1. 
ve 6136 sayılı Yasa'nın 13. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları için İzmir 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmış, bu mahkeme'de yapılan yargılama sırasın
da Denizli'deki olaylar nedeniyle ayırma ve yetkisizlik karan verilmiş, böylece dava 
dosyası Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 28/12/1979 gününde, 1979/297-327 sayı ile 
Sanıklara yüklenen suçların, sıkıyönetim ilânını gerektiren nitelikte bulunduğu ve 
Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni, hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya 
yönelik yaygın şiddet eylemlerinin kesin belirtileri biçiminde oluştuğu gerekçesiyle gö
revsizlik karan vermiştir. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi, 3/6/1980 gü
nünde 1980/869 esas sayı ile : Suçun, sıkıyönetim ilân edilmeyen Denizli'de işlendiği 
ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla genel ve ortak 
amaç içerisinde bağlantılı olmadığı, buna göre davanın Denizli Ağır Ceza Mahkemesin-
de görülmesi gerektiği kanısına vararak, görevli yargı yerinin belirtilmesi için, 2247 
sayılı Yasa'nın 19. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurulmasına ve 
bu mahkeme karan gelinceye değin yargılamanın ertelenmesine karar vermiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacıoğlu, Üye Fethi Özdural, 
İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Şeref Tolungüç, Servet Tüzün ve İsmet Onur'un ka
tıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Muzaffer Akçay'ın raporu ile dos-
yadaki belgeler ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın bu da
vada Askeri yargının görevli olduğu yolundaki düşünce yazılan okunduktan; oturuma. 
Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu'nun yazılı düşünce
leri doğrultusundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünül
dü : 

Gerek Anayasa'nın 124., gerek sıkıyönetim mahkemelerinin görevlerini belirle-
yen 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. maddeleri hükümleri karşısında, olay kısmında oluş 
biçimi anlatılan ve sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis 
etmek ve sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak maksadım güden cemiyet kurmak ve yö-
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netmek, Anayasa'yı cebren ilgaya kalkışmak, görevli polis memurlarını öldürmeye tam 
kalkışmada bulunmak, silahlı gasb, hırsızlık, 6136 sayılı Yasa'ya aykırı davranışta bu
lunmak suçları, sıkıyönetim ilanına neden olan Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik 
düzem veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet ey
lemleri niteliğinde, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel ve 
ortak amaç içerisinde bağlantılı olduğu yolunda, politik ve özellikle ideolojik saikle iş-
lendiği hususlarında dosyada yeterli kanıt bulunduğuna göre, bu davanın askeri yargı 
yerinde görülmesi gerekir. 

Bu nedenlerle, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahke
mesinin başvurusunun reddine karar verilmelidir. 

SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askeri Yargı yerinde çözülmesi gerek
tiğine, bu nedenle Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askerî Mahkemesi-
nin 3/6/1980 günlü 1980/864 sayılı başvurusunun reddine 30/6/1980 gününde keski 
olarak oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan Üye Üye üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Üye Üye üye 
Şeref Tolungüç Servet Tüzün İsmet Onur 

Esas No : 1980/200 
Karar No : 1980/241 

ÖZET : Sağlık Kurulu'nca askerliğe elverişsizli
ğine karar verilen asker kişinin işlemiş olduğu 
suça alt davanın Adil Yargı yerinde görülmesi 
gerekeceği Hk. 
K A R A R 

Davacı : K. H. 
Sanık : Ahmet Top 
O L A Y : 25/10/1978 günü saat 20.00 sıralarında 34 H 0239 plakalı özel otosunu 

taksi olarak çalıştıran ve sivil giyimli müştekinin arabasına henüz yakalanamayan suç 
ortağı Aytaç ile birlikte binen sanığın, Cemil Birsel Caddesine geldikleri sırada silâ
hını müştekinin ensesine dayayarak parasını ve otosunu teslim etmesini söylediği, 
diğer sanık Aytaç'ın müştekinin 25 lirası ile bir çakmağım aldığı, müştekiyi 
arabasından indirerek otoyu gasp ettikleri iddiasıyla İstanbul C. Savcılığı'nın 6/11/1978 
günlü talepnamesi ile Sorgu Hâkimliğine açılan ve yapılan ilk soruşturma sonunda 
Sorgu Hâkimliği'nce sanığın eylemine uyan Türk Ceza Yasası'nın 497/1., 525., mad
deleri uyarınca cezalandırılması için son soruşturmanın İstanbul Ağır Ceza Mahkeme-
si'nde açılmasına karar verilmiştir. 

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 13/6/1979 gününde, 1979/172-236 sayı ile : 
Mağdur ve sanığın asker oldukları ve böylece suçun asker tarafından asker kişi aley
hine işlenmiş bulunduğu, C. M. U. Yasası'nın 6. ve Askeri Yargılama Usulü Yasası'nın 
1. maddesine göre davaya bakmanın Askeri Mahkeme'nin görevi içinde olduğu ge
rekçesiyle görevsizlik karan vermiştir. 

Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesi, 23/8/1979 
gününde 1979/715-307 sayı ile : Sanığın suç işlediği tarihte asker olmasına karşın, 
işlemiş olduğu gasba teşebbüs suçunun Türk Ceza Yasası'nda yer aldığı ve Adli Yar-
gıyı ilgilendiren bir suç olduğu, sanığın suç işlediği sırada mağdurun astsubay oldu
ğunu bilmeden sivil kişi aleyhine suç işlemek kastıyla hareket ettiği gerekçesiyle gö-
revsizlik karan vermiştir. 
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Böylece, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tu
gay Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan da
vada verdikleri kesinleşen görevsizlik kararları arasında, 2247 sayılı Yasa'nın 14. 
maddesinde belirtilen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. 

İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş-
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacıoğlu, Üye Fethi Özdural, 
İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Şeref Tolungüç, Servet Tüzün ve İsmet Onurun 
katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Muzaffer Akçay'ın raporu ile 
dosyadaki belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askeri Yargıtay Başsavcılığının bu 
davada Adli Yargı'nın görevli olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan; Cum
huriyet Başsavcısı yerine oturuma katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu'nun yazılı 
düşünceleri doğrultusundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp 
düşünüldü : 

Olay, özel ara basım kaçak olarak taksi de çalıştıran ve sivil giyimli mağdu
run arabasına binen ve o tarihte izinli olan, dosya içindeki belgelerde askerliğe el
verişsiz olduğu saptanan sanığın suç ortağı ile birlikte mağdurun parasını, çakma-
ğını ve otosunu gasp etmeleri biçiminde oluşmuştur. 

353 s a y ı l ı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasası'nın 17. 
maddesinde «Askeri Mahkemelerde yargılamayı gerektiren ilginin kesilmesi, daha 
önce işlenen suçlara ait davalara bu mahkemenin bakmak görevini değiştirmez. An
cak işlenen askeri bir suç değilse veya askeri bir suça bağlı bulunmuyorsa soruş
turmaya başlanmış olsa dahi askeri mahkemenin görevi sona erer» denmektedir. 

Dosyada bulunan 26/4/1979 günlü, 1657 numaralı usulü dairesinde onanmış 
ve işleme de konulmuş bulunan sağlık kurulu raporuna göre, sanık Ahmet Top, «As-
kerliğe elverişli değildir.» Askerliğe elverişli olmayan kişi asker sayılamıyacağından 
işlenen suç da asker kişi tarafından işlenen bir suç niteliğini taşımaz. 

Bu nedenlerle istanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kal-
dırılmasına karar verilmelidir. 

SONUÇ : Anlaşmazlığın niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerek
tiğine bu nedenle İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13/6/1979 günlü 1979/172-236 
sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına 30/6/1980 gününde kesin olarak oybirliğiyle 
karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Üye Üye Üye 
Şeref Tolungüç Servet Tüzün İsmet Onur 

Esas No 
Karar No 

1980/205 
1980/242 

ÖZET : Politik ve ideolojik saikle işlenmeyen, 
sıkıyönetim ilânına neden olan suçlarla genel ve 
ortak amaç içerisinde bağlantılı bulunmayan 
suçlara ait davaların Adli Yargı yerinde görül-
mesi gerektiği Hk. 
K A R A R 

Davacı : K. H. 
Sanık : Fatih Ayran 
OLAY : 15/7/1979 gün, sol görüşte olan sanığın, arkadaşlerinin motorsikleti-

nin arkasında şehir içinde dolaşırken aşırı sağ görüşlü olarak bildiği mağdur Hasan 
Dingil'e motorsikletten inerek 5-6 metreden öldürmek kastıyla 4-5 el ateş ettiği ve 
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eliyle karnından yaraladığı iddiasıyla Bafra C. Savcılığı'nın 26/7/1979 günlü talep
namesi ile Bafra Sorgu Hâkimliği'ne açılan ilk soruşturma sonunda, Sorgu Ha-
kimliğin'ce, sanığın eylemine uyan Türk Ceza Yasası'nın 448., 62., 6136 sayılı Ya-
sa'nın 13. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Bafra Ağır Ceza Mahke-
mesi'nde son soruşturmanın açılmasına karar verilmiştir. 

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi, 14/2/1980 gününde, 1979/140 esas, 1980/27 ka
rar sayı ile : Sanığa yüklenen suçun, sıkıyönetim ilânına neden olan yaygın şiddet 
eylemlerinden olduğu, ideolojik amaçla işlendiği, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde 
görülmekte olan davalarla genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı olduğu gerek
çesiyle görevsizlik kararı vermiştir. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi, 30/5/1980 
gününde, 1980/797 esas sayı ile : Sanık hakkında sıkıyönetim mahkemesinde bakıl
makta olan bir davanın varlığına rastlanamadığı, sanık ve mağdurun karşıt görüşlü 
olduklarını bildirmeleri dışında sanığın yasa dışı herhangi bir örgütle ilişkisi bulun
duğu yolunda bir kanıta rastlanmadığı, bu durumda, sanığa yüklenen suçun sıkıyö
netim mahkemesince el konulan herhangi bir dava ile genel ve ortak amaç içerisinde 
bağlantısı saptanamadığından bu davanın Bafra Ağır Ceza Mahkemesince görülmesi 
gerektiği kanısına vararak, görevli yargı yerinin belirtilmesi için, 2247 sayılı Yasa'nın 
19. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurulmasına ve bu mahkeme 
kararı gelinceye değin yargılamanın ertelenmesine karar vermiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş-
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacıogğlu, Üye Fethi Özdural, 
İsmail Oğuz, Hakkı Müderrisoğlu, Şeref Tolungüç, Servet Tüzün ve İsmet Onur'un 
katıldığı 30/6/1980 günlü oturumda, geçici raportör Muzaffer Akçay'ın raporu ile 
dosyadaki belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askerî Yargıtay Başsavcılığı'nın bu 
davada Adli Yargı'nın görevli olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan; oturu
ma, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu'nun yazılı dü-
şünceleri doğrultusundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp dü-
şünüldü : 

Gerek Anayasa'nın 124,, gerek sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevlerini 
belirleyen 1402 sayılı Yasa'nın 13. ve 15. maddeleri hükümleri karşısında olay kıs
mında oluş biçimi açıklanan, sıkıyönetim ilânından sonra ve sıkıyönetim bölgesi dı-
şında Bafra'da ideolojik görüş ayrılığı nedeniyle işlenen, ancak örgütsel yönü sapta
namayan suçun, sıkıyönetim ilânına neden olan Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik 
düzeni veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet 
eylemi niteliğinde, sıkıyönetim askerî mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla 
genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı olduğu hususlarında dosyada yeterli kanıt 
bulunmadığına göre, bu davanın Adlî Yargı yerinde görülmesi gerekir. 

Bu nedenlerle Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırıl
masına karar verilmelidir. 

SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adlî Yargı yerinde çözülmesi gerek-
tiğine, bu nedenle Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14/2/1980 günlü 1979/140 esas, 
1980/27 karar sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına 30/6/1980 gününde kesin 
olarak oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan üye üye üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu Fethi Özdural İsmail Oğuz Hakkı Müderrisoğlu 

Üye 
Şeref Tolungüç 

Üye 
Servet Tüzün 

Üye 
İsmet Onur 

Y a r g ı Bölümü S a y f a : 40 



T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş Tarihi : (7 Teşr in ievve l 1336) - 7 Ekim 1920 

6 Kasım 1980 PERŞEMBE Sayı: 17152 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Diyarbakır - Hakkari - Mardin - Siirt • Urfa İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı As

keri Mahkemesinden: 

Türk Ulusu Adına Adalet dağıtan Sıkıyönetim Komutanlığı Nezdinde Kurulu 
Askeri Mahkeme : 

Başkan : Tnk. Pl . Kd. Alto, Hulusi özen (1952-P-10Ö). 
D. Hâkimi : Hv. Hâk. Bnb. Adnan Altın (1806-4). 
Hâkim Üye : Hâk. Yzb. Sadi Çaycı (1975-YD-2). 
Tutanakta Edibe Çam hazır oldukları halde. 
Suç : Devlet topraklarını bölmeyi amaçlayan Yasa <naı örgüt üyesi olmak. 
Suç Tarihi: 21/4/1979 
Sanık : 1 — Mehmet Ali Karaboğa: Abdülhamit oğlu, 1960 D. lu Hidayet'ten 

olma, Mardin Kızıltepe ilçesi, Ulaslı Köyü nüfusunda kayıtlı, aynı köyde Yeniköy Mez
rasında, oturur, bekâr sabıkasız. 

2 — İdrls Akan : Mehmet oğlu, Zekiye'den olma, 1963 D. Iu Mardin İli, Mer
kezi bağlı Akıncılar (Kuyulu) Köyü nüfusunda kayıtlı, halen Kızıltepe Bası Man. de 
oturur, evli, sabıkasız. 

Yukarıda açık kimlikleri ve yüklenen suçları yazılı sanıklar hakkında 21/7/1980 
günü sanıkların yokluklarında yapılan yargılama sonucu sanıklardan Mehmet Al i Ka
raboğa T. C. K. nun 171/1, 173/3. maddeleri uyarınca sekiz sene ağır hapis cezası İle 
ve iki sene sekiz ay müddetle emniyeti umumiye nezareti altına atanması ve müebbe-
den kamu hizmetlerinden yasaklanmasına. 

Samk İdrls Akan'ın T. C K. nun 171/1. 55/3. maddeleri uyarınca bes sene dört 
ay ağır hapis cezasına mahkûmiyetine karar verilmiş olup. bu mahkûmiyet hükmü 
bilinen adreslerinde bulunmadıklarından sanıklara tebliğ edüememistlr. 

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat K. nun 28. ve devamı maddeleri hükümlerince, 
sanıklar hakkındaki mahkûmiyet hükmünün Resmi Gazete'de ilan yoluyla tebliğine; 
Uândan 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı kaydının ilâna konmasına ve 
bunun temini için Askeri Savcılığa İşbu karajşn tevdiine oybirliği ile karar verildi. 

E. No : 1980A 
K. No : 1980/180 

ILANEN TEBLİGAT KARARI 

16892/1-1 

CttYA RBAKtR. 
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Altındağ 2 Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/22 
Ayşe Nurten Ozyurt tarafından Ramazan üzyurt aleyhine açılan boşanma dava

sında : 
Davalı Ramazan özyurt'un adresi malûm bulunmadığından, adına ilânen dave

tiye tebliğine karar verilmiştir. 
Karar gereğince adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 13/11A980 günü 

saat 9.15'de duruşma salonunda hazır bulunması, aksi halde adına ilânen gıyap kararı 
tebliğ edileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere İlânen teb
liğ olunur. 16903 /1-1 

a 
Diyarbakır Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1979/1510 
K. No : 1980/419 
Bıçakla müessir fiil suçundan sanık Mehmet oğlu Rındodan olma 1966 D. lu 

Hazro İlçesi Incekavak Köyü Hane 6 da kayıtlı Nizammeltin Yener hakkındaki 
müsnet suç sabit olmakla TCK. nun 456/4, 53, 457/1. ve 54/2. maddeleri uyarınca 
1.333 Lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına sanığın gıyabında karar verilmiş 
bugüne kadar tüm aramalara rağmen sanığın açık adresi tesbit olunamadığından 
tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri uyarınca işbu kararın teb
liğinden itibaren 15 gün içersinde kanuni yoitına baş vurmadığı takdirde hükmün 
kesinleşeceği mahkeme masrafı ile birlikte ilân ücretinin sanıktan tahsil oluna
cağının ilânen tebliğ olunur. 16515 

E . No : 1979/374 
K. No : 1980/370 
Kumar oynamak ve oynatmak suçundan sanık Gümüşhane İli Torul İlçesi 

Göstere Köyü hane 87 de kayıtlı İzzet oğlu Esmadan olma 1949 D. Iu Sebahattin 
Özdemir'in hakkındaki müsnet suç sabit olmakla TCK. nun 568, 647 sayılı Kanunun 
•1 ve 6. maddeleri uyarınca 60 lira hafif para cezasıyla cezalandırılmasına ve bu 
cezasınırıda ertelenmesine sanığın gıyabında karar verilmiş bugüne kadar tüm ara
malara rağmen sanığın açık adresi tesbit olunamadığından tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri uyarınca işbu kararın teb
liğinden itibaren 15 gün içersinde kanuni yoluna baş vurmadığı takdirde hükmün 
kesinleşeceği mahkeme masrafı ile birlikte ilân ücretinin sanıktan tahsil oluna
cağının ilânen tebliğ olunur. 16516 

İskenderun 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davaiı: Adnan Çaparoğlu, Orhangazi, Asil Çelik Fabrikasında Çalışır Yalova 
1980/863 
Hayat Çaparoğlu tarafından Adnan Çaparoğlu aleyhine açılan boşanma da 

vasi dolayısiyle adınıza, Resmî Gazete'de, İskenderun'da münteşir mahalli gazetede 
ve mahkeme divanhanesinde ilânen davetiye tebliğ edildiği halde mezkûr gün ve 
saatte mahkemeye gelmediğinizde bu kene adınıza ilânen gıyap karan tebliğine 
karar verilmiş olduğundan duruşma 26/11/1980 günü saat 9'a ertelenmiştir. 

Mezkûr gün ve saatte İskenderun 1 inci Asliye Hukuk Mahkemesinde yapı
lacak duruşmaya gelmediğiniz taktirde duruşmanın gıyabınızda devam olunacağı 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 16494 
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Yunak icra Memurluğundan: 

İLANEN TEBLİGAT 
1980/159 
Borçlular ve İşgal Edenler : Yunak Isakuşağı Köyünden, ölü Ahmet Tepe Va-

risleri : 
1 — Memiş Tepe 
2 — Zeynep Tepe 
3 — Abdülkadir Tepe 
4 — Mustafa Tepe 
5 — Gönül Tepe 
6 — Ömer Tepe 
7 — Nuran Tepe 
8 — İhsan Tepe 
9 — İbrahim Tepe 

10 — Şemiye Ünlü (Tepe) 
Alacaklı ve tahliye isteyen Hazineyi temsilen Yunak MalmüdürlüğÜ, Vekili Av. 

H. Mete Vural tarafından aleyhinizde yapılan İcra Takibinde Yunak Asliye Hukuk 
Mahkemesinden verilen 21/5/1975 tarih, 1972/241 Esas, 1975/292 Karar sayılı, 
28/2/1980 tarihinde kesinleşen karara istinaden, 26.074 Ura asıl alacak ile masrafları
nın tahsili ve ilâmda yazılan 30/6/1951 tarih, 142 sırada kayıtlı tapunun gittisi, 
17/1/1957 tarih, 6 sayılı kaydın 200 dekarlık kısmından fazlası 1.027.000 tJP lik kısım 
ile yine 30/6/1951 tarih, 140, 141, 143, 144, 282 ve 283 sayıü tapular ile bunlardan 282, 
140, 143 ve 144 sayılı tapular ile yine bunlardan 4 sayılı kaydın gittileri 15/5/1964-2 ve 
14/7/1964-1 tarih ve sayılı tapular kapsamı arazilerden tahliye edilmeniz istenmiş, 
adınıza çıkarılan İcra Emri ve Gayrimenkul Tahliye ve Teslim Emri yukarıdaki adre
sinize çıkarılmış, bilâ tebliğ iade edilmiş olup, zabıtaca tespit edilen adresinize keza 
tebligat yapılamadığından, İcra ödeme emri ile Gayrimenkul Tahliye ve Teslim emrinin 
Tebligat K. nun 28 ve 31. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ödeme emri İle gayrimenkul tahliye ve teslim emrinin Resmî Gazete'de neşri 
tarihinden itibaren 15 gün sonra tarafınıza tebliğ edümtş sayılacaktır. Buna göre yu
karıda yazılı borç ve masraflar İle yine tapu tarih ve numaraları yazılı gayrimenkul-
lerl 10 gün İçinde tahliye etmeniz ve borcu masraflar İle birlikte ödemeniz, bu müddet 
içinde borcu Ödemez, gayrimenkullerl tahliye etmezseniz tetkik merciinden veya ait 
olduğu mahkemeden, yahut Yargıtay'dan İcranın geri bırakılmasına dair bir karar 
getirmezseniz, t 1. K. nun 24 ve 26. maddeleri gereğince ilâm hükmünün zorla icra 
olunacağı, 10 gün içinde borcu ödemez, tetkik mercünden, Yargıtay'dan veya mahke
menin iadesi yolu Ue ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair karar 
getirdiğimiz takdirde cebri icra yapılacağı, yine bu müddet İçinde 74. madde uya
rınca mal beyanında bulunmanız, beyanda bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda 
bulunsanız 337. madde gereğince hapis ile cezalandırılacağınız ilânen tebliğ olunur. 

15198/1-1 

Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/293 
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü, Vekili Av. Necip Budak tarafından davalı 

Orhangazi Arapzade Matı., Cumhuriyet Cad., No : 62'de mukim A. Mithat Yavuzaslan 
aleyhine açtığı tazminat davası müracaata kaldığı ve davacı vekili yeniden duruşması
nın icrası 11e gün talep ettiğinden ve davalının adresi meçhul bulunduğu ve evvelce 
davetiye ve gıyap kararlarının Resmî Gazete Ue Uân edildiğinden, bu defa davalının 
26/11/1980 günü saat 9.00'da Orhangazi Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
ması davalıya yemleme dilekçesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere Hân olunur. 

16904/1-1 
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Sıkıyönetim Komutanlığı (2) No. lu Askerî Mahkemesinden: 
ERZURUM 

E. No : 1980/68 
K. No: 1980/174 

ItıANEN TEBUâ KARART 
SANIKLAR : 
1 — Binall Çoban : Hüseyin oğlu, Fidan'dan olma, 1953 doğumlu, Erzincan Gül

lüce Köyünde mukim. 
2 — Cahit Candan : Hüseyin oğlu, Esma'dan doğma, 1980 D. lu, Erzincan İli, 

Bey bağı Mahallesi 218. Sokak 2 numarada mukim. 
3 — Gülfikar Polat (Aksu) : Gülall ve Zeycan'dan olma, 1983 doğumlu, Ersin-

can Beybağı Mahallesi 222. Sokak büâ numarada oturur. 
4 — Ahmet Tas : Erzincan İli Bossaray Köyünde mukim 
5 — Alaattin Altmpınar : Erzincan İli, Bossaray Köyünde mukim 
Suç: Devletin Uluslararası kişiliğine karşı İslenen suç. 
Suç Tarihi: 1/10/1977 
GEREÛt DÜŞÜNÜLDÜ : 
Erzincan İlinden 20/4A980 tarihinden itibaren Sıkıyönetim kaldırıldığından, sa

nıklarında Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde yargılanan sanıklarla umum! ve m!lş-
terek bir gaye içerisinde suçu islediklerine dair delil bulunmadığından, 1402 sayılı Ka 
nunun 23. maddesinde de Sıkıyönetim kaldırılan bölgelerde Sıkıyönetim Askerî Mah
kemelerinin görevlerinin sona ereceği anlaşılmış olduğundan, davaya bakmaya Mahke
memizin görevsizliğine. 

Sanıkların T. C. K. nun 142/1. 142/2, 3 ve 8. maddeleri uyarınca yargılanmak 
üzere dava dosyasının Erzincan Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Sıiayö 
netim Askeri Savcılığına tevdiine, temyizi kabil olmak üzere sanıklar;! yoxlukl»nnd> 
oybirliği ile verilen işbu karar sanıkların bulunmamaları nedeniyle sanıklar» tabi iğ 
edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince Rermt 
Gazete'de ilânen tebliğ edilmesine, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca İlânın yap'Vı»5 
tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılması ilânen tahlif olunur. 

\6SXi /t-1 

Marmaris Askeri Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No : 1978/213 
K. No : 1979/198 
Davacı Marmaris Kemeraltı Mahallesinden Mustafa Keleş tarafından davalı 

Marmaris Turgut Köyünden Gülizar Keleş aleyhine Mahkememize açılan boşanma 
davasının 25/12/1979 tarihli celsesinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle tarafların M- X, 
nun 184 ve 150. maddeleri gereğince boşanmalarına M. K. nun 142. maddesinin tatbi
kine mahal olmadığına, müşterek çocuklar Mehmet Taşar Keleş ve Hüsnlye Keleş'in 
velayetlerinin kullanılması hakkının davacı babaya tevdiine, İştirak nafakası takdirine 
mahal olmadığına, 1.596,— lira yargılama giderinin davalıdan tahsiline karar veril
miştir. 

Davalıya yukarıda yazılı karar tebliğ edilemediği gibi bunca aramalara rağ
men tebligata sarih adresi tesbit edilememiştir. 

Davacı Mahkememize müracaatla davalıya bu durum karşısında Resmi Gazete 
ile ilânen tebligat yapılmasını istemiştir. 

Davalı Gülizar Keleş'in yukarıda açıklanan kararımızın Resmi Gazete'de üâ-
Ben yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz etme hakkımn bulunduğuna, belir
tilen süre İçinde temyiz talebinde bulunmadığı takdirde İlâmın Gülizar Keleş hakkında 
kesinleşmiş sayılacağına ve alınan Mahkeme Kalanınızın tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur, 16073 /1-1 

file:///6SXi
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Yığılca Devlet Orman İjjitstmeai Müdürlüğünden!: 

Mun. Bed. % 7,5 Tem. 
Parti Adet M 3 Dm3 Kalite Cins ve Nevi Lira Ura 

3 244 178.374 I. S. N. B. Çam Tom. 115.000 
3 231 164.717 II. S. N. B. Çam Tom. 7.300 91.000 
4 538 226.733 III. S. N. B Çam Tom. 5.500 94:SUO 
2 119 96.156 I. S. N. B. Köknar Tom. 8.550 62.SCÂ, 

10 778 533.566 IL S. N. B. Köknar Tom. 7.300 295.000 
1 82 50.838 III. S. N. B. Köknar Tom. 5.500 21.000 1 43 35.147 II. S. N. B. Meşe Tom. 6.500 17.500 
1 146 82.742 m. S. N. B. Meşe Tom. 4.800 30.000 
2 149 134.505 I. S. N. B. Kayın Tom. 7.500 76.500 
1 41 51.963 II. S. K. B. Kayın Tom. 6.400 25.000 

16 1500 992.845 m. S. N. B. Kayın Tom. 5.400 405.500 
6 425 336.528 m. S. K. B. Kayın Tom. 4.200 107.500 
4 1303 298.237 m. S. N. B. İnce Kay. Tom. 3.650 83.000 1 84 52.061 İH. S. N. B. Kavak Tom. 1.830 7.500 
a 666 392.125 İÜ. S. N. B. Kavak Tom. 2.440 73.500 
1 16 13.297 m S. N. B. Dişbudak Tom 10.500 10.500 
ı 64 19.280 UI. S. N. B. Kızılağaç Tom. 3.800 5.500 

6» 6418 3659.114 İ.521.000 
1 — İşletmemizin Merkez, Aksu, Koğuktaş ve Paşabükü depolarından yuka

rıda müfredatı yazılı orman emvalleri hizalarında gösterilen muhammen satış bedel
leri üzerinden 17/11/1980 günü saat 14.00 de işletmemiz Satış salonunda teşekkül 
edecek komisyon huzurunda her parti ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle 4/B ve 15/C 
Afette! No. lu şartnameler gereğince açık artırmalı satışları yapılacaktır. 

2 — Alıcı dilediği takdirde mal bedelinin ibreli tomruklarda % 50 si vergi ve 
resimleri ile % 12 faizi peşin, % 50 si müddetsiz banka mektubu veya Devlet Tahvili 
K sn iıgında 6 ay vadeli, Kayın tomrukların L ve II. Sınıflarının % 50 al vergi ve 
cesimleri ile % 12 faizi peşin bakiyesi % 50 müddetsiz banka mektubu veya Devlet 
Tahvili karşılığında 9~ay vadeli; Tüm meşe tomrukları Ue III. S. Kayın tomruklarda 
% 25 peşin vergi ve resimleri ile % 12 faizi peşin % 75'i müddetsiz banka mektubu 
veya Devlet Tahvili karşılığında 9 ay vadeli olarak satışı yapılacaktır. 

3 — Taliplilerin belirli gün ve saatte % 7,5 teminat makbuzları ile birlikte 
^etmemiz satış salonunda teşekkül edecek komisyona müracaatları ilân olunur. 

NOT: I. ve II. sınıf soymalık kayın tomruklarına keresteciler, kaplamacılar, 
kontraplakçıiar ve soymacılar iştirak edebilir. 19 - 29 cm. III. S. İnce Kutur kayın 
tomruklara ise sadece keresteciler iştirak edebileceklerdir. 16832 / 2-2 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Şeker Fabrikaları Ankara Makin a fabrikası ve Gür-İş Fabrikasında 
Siirt, Söke Balıkesir, Elazığ ve Gaziantep Çimento Fabrikalarımıza döner fırın par
çalan İle ring ve ringaltı mantoları naklettirilecektir. 

2 — Bahis konusu nakliyeye ait şartnameler Ankara'da Genel Müdürlükten 
bedelsiz olarak temin edilir. 
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3 — Tekliflerin en geç 10/11/1980 günü saat 15.00'e kadar Şirketimize veril
mesi lazımdır. 

4 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadı Jı^üin İhaleyi yapıp yapma
makta kısmen veya tamamen yapmakta veya İştirak eüuıler arasında bölmekte ve
ya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 

5 — 3. maddede kayıtlı tarih ve saaîten sonra verilen teklifler veya postada 
vaki gecikmeler nazarı ıtlbare alınmaz. 10833 / 2-2 

1 — Fabrikalarımız için Ankara piyasasından temin edilen 5 ton'un altındaki 
malzemeler Ankara'dan fabrikalarımıza parça halinde naklettlrilecektir. 

2 — Bahse konu nakliyeye ait şartnameler Ankara'da Genel Müdürlüğümüz
den bedelsiz olrak temin edilir. 

3 — Tekliflerin en geç 10/11/1980 günü saat 11.00'e kadar Şirketimize veril
mesi gerekmektedir. 

4 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta, kısmen veya tamamen yapmakta veya iştirak edenler arasında bölmekte ta
mamen serbesttir. 

5 — 3. maddede kayıtlı tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postada va
ki gecikmeler nazari ltfbare alınmaz, 16834/ 2-2 

Taşköprü Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Parti M i k t e r i M. 3ed. % 7JS Te. 
Deposu Emvalin cins ve nev*l adedi Adet M 3 Dmî Lira Lira 

Küreçay 1. S. N. B. çam tomruk 1 25 20.730 8.650 13.500 
Bağdere 1. S. N. B. çam tomruk 10 1348 555.914 8.650 359.500 
Küreçay 1. S. N. B. Gök. tomruk 3 196 158.357 8.650 102.500 
Bağdere 1. S. K. B. çam tomruk 1 21 11.141 8.300 7.000 
Küreçay 2. S. N. B. Gök. tomruk 8 903 682.003 7.3SU 373.500 

» 2. S. N. B. çam tomruk 4 323 225.377 7.350 123.ÜÜÖ 
Bağdere 2. S. N. B. çam tomruk 18 3598 14J2.454 808.500 
G. Ağaç 2. S. N. B. çam tomruk 1 33 21.358 7.35ü 12.0C0 
Bağdere 2. S. K. B. çam tomruk 2 216 ¿5.988 8.S50 45.00Ü 
Küreçay 3. S. N. B. Gök. tomruk 5 614 317.5Ö4 5.550 131.00Ü 
K. Tepe 3. S. N. B. çam tomruk 1 122 37.124 5.550 16.500 
Küreçay 3. S. N. B. çarn tomruk 6 887 438.823 5.550 182.000 
Bağdere 3. S. N. B. çam tomruk 19 4835 1574.416 5.550 6C2.000 

> 3. S. K. B. çam tomruk 1 163 48.394 4.500 16.000 

80 13284 5649.7Ü4 2.841.000 

1. İşletmemizin muhtelif depolarında mevcut yukarda beyanı gösterilen or
man emvali 19/11/1980 Çarşamba günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda 
toplanacak Komisyon huzurunda vadeli açık artırmalı olarak satılacaktır. 

2. Satışa İştirak edeceklerin aynı gün saat 12.00 ye kadar teminatlarım İş
letme veznesine yatırmaları, banka mektubu vereceklerin mektuplarında işletme adı 
ve parti numaralarını belirtmeleri gereklidir. 

3. Satışa alt İlân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü 11e Kastamonu Or
man Bölge Başmüdürlüğü ve bağlı İşletmelerinde görülebilir. 

4. Taliplerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları İle birlikte satış 
Komisyonuna müracaatları uan olunur, 16830 / 2-2 



Çanakkale Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parü M i k t a r ı Muh. Bed. % 7,5 Tem. 
D e p o s u Cins ve Nev'i Adedi Adet M 3 Dm3 Lira Ura 

Dardanos - Çamlıca - N. Kaya 3. S. N. B. Çz, Tom. 31 5919 1128.503 4.400 373.000 
Balalar 
Dardanos - Gökçalı - Çamlıca 3. S. K. B. Çz. Tom. 22 5109 828.719 3.500 218.000 
Nigankaya - Balcılar 
Nişankaya 2. S. Çk. Maden Direk 1 362 42.617 3.500 11.200 
Dardanos - Gökçalı - Çamlıca 2. S. Çz. Maden Direk 46 25265 1496.770 3.200 360.000 
N. Kaya - Sankız - Balcılar 
Gökçalı -Balcılar Çz. Sanayi Odunu 9 3589 248.973 2.600 49.000 
Çavuşköy Meşe Sanayi Odunu 8 510 Ster 1.500 58.000 
Nusretlye- Acıelma - Çavugköy Kayın Sanayi Odunu 6 305 Ster 1.400 32.000 
Sankız Çz. Lif - Yonga Odunu 6 993 Ster 800 60.000 
Sankız Çam Odunu 3 405 Ster 550 17.000 
1 — İşletmemizin muhtelif bölgelerinin muhtelif İstif yerlerinden satışa çıkanlan yukanda mevcut cins ve miktan yazılı or

man emvali hizalarında gösterilen bedellerle açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 
2 — Açık arttırma 19 Kasım 1980 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.30 da İşletmemiz Müdürlüğü binasında yapı

lacaktır. 
3 — Satışa konulan mallardan çam emvalleri 9 ay meşe ve kayın emvaler 9 ay vadeli olup çam emvaller % 50 peşin % 50 

banka mektubu ve Kayın - Meşe emvaller % 25 peşin % 75 şi banka mektubu karşılığında satılacaktır. 
4 — Her türlü emvalin muvakat teminatı ilan Üstesinde hlzalannda gösterilmiş olup, muvakat teminatı % 7,5 dur. 
5 — Müfredatlı ilan ve şartnamesi Orman Genel Müdürlüğünde, İstanbul, İzmir, Keşan, Bayramiç, Biga İşletme Müdürlük

leri Çanakkale, întepe, Kirazlı, Gelibolu, Lapseki, TJmurbey, Çan ve Tekirdağ Orman Bölge Şefliklerinde ve İşletmemizde görülebilir. 
6 — Satış bedeli üzerinden istihsal vergisi, özel idare hissesi, Dellallye, Bakanlık fonu ve karar pulu alıcıya aittir. 
7 — Taliplerin belli gün ve saatte komisyona müracaatlan ilân olunur. 16831 / 2-2 
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Sayfa : 82 RESMt GAZETE 6 Kasım 1980 — Sayı : 17152 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

TAPI İŞLERİ İLANI 
1 — Eksiltmeye konulan is. Eskişehir Toplu İsçi Konularının alt yapı tesisi is

leri olup İlk kesif bedelleri 1980 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat ve rayiçlerine 
göre II. grup kesifi : 36.203.082,75 TL. VI. grup keşfi : 42.110.889,25 TL. ve VTII. 
gurup keşfi: 36.347.858,98 Uradır. İstekliler ancak bir grubun ihalesine girebilecek
lerdir. 

Mezkûr İnşaatlar sabit birim fiyat esasıyla yapılacaktır. 
2 — Eksiltme 14/11/1980 tarihine rasthyan Cuma günü saat 16.00 da Anka

ra Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü I No. lu Satınalma Komisyonunda 
birim fiyat esası üzerinden kapak zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin bu işe ait eksiltme evrakım ve eklerini Ankara'da Dr. Mediha 
Eldem Sokak No : 30 da Genel Müdürlük Tapı işleri Dairesi Başkanlığı Keşif ve 
ihale Fen Heyeti Müdürlüğünde mesai günleri saat 14'00 den sonra incelemeleri 
mümkündür. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin : 
a) 1980 yılma ait Ticarete Odası belgesini, 
b) Usulü dairesinde IX konut İçin 1099.842,48 TL. VI. gurup için : 1.277.076,68 

TL ve VIII. gurup için: 1.104.185,77 TL. Uk muvakkat teminatını, 
c) Bu işlere ait iştirak belgelerini, kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5 — Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli; 
isteklilerin en geç 10/11/1980 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar bir 

dilekçe İle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (mü
racaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz) 
ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış keşif bedelleri kadar (B) guru
bundan müteahhitlik karnesi aslı veya müteahhit olarak keşif bedelleri miktarı ka
dar, şantiye şefi olarak 60.000.000.— TL. kontrol şefi olarak 80.000.000, —TL. İlk bu 
önemde bir işi tamamlayıp kabullerini yaptırmış olduğuna dair İlgili daireden akn-
rrüş belge aslını ve plan teçhizat, taahhüt ve teknik personel beyannameleri İle bu 
işin şantiye şefliğini ve fenni mesuliyetini deruhte edeceğine dair bir mimar veya 
inşaat mühendisinden alacakları noterden tasdikli taahhüt beyannamesnl ve ihale 
evrakım tetkik ettiklerini gösterir kurum keşif ve İhale Fen Heyeti Müdürlüğünden 
bu iğler için alınmış belgeyi eklemeleri lâzımdır. Daha önce Kurumumuz İhalelerine 
katılan müteahhitlere yeterlik belgesi verilmiş olması hiç bir zaman bu İhaleyi bağ-
lamıyacağı gibi bu evraklardan birisinin eksik olması halinde yeterlik belgesi veril
mez, Ayrıca firmaların Kurumumuzla olan münasebetleri ya bizzat eksiltmeye İşti
rak eden firma sahiplerinin ya da noter marifetiyle yetkili kılacakları temsilcileri
nin muhatap olması gerekir. 

8 — istekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde everllen İzahat dairesinde hazır uya

cakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde 
S. S. K. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/Ankara'da 1 No. lu Sa
tmalına Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında 
bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları lâzımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

8 — 5337 sayılı Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibince Belediyelerce 
İstenecek ilân resmi ve yardımlarla bir umum harçlar müteahhide aittir. (Finasman 
Kanunu gereğince ödenmesi gereken İnşaat ve Emlak Alım vergileri bina İnşaat ver
gisi idareye aittir.) 

9 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 
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6 Kasım 1980 — Sayı: 17152 RESMİ GAZETE Sayfa: 83 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş Kurumumuz Kahramanmaraş Dispanseri boya, 
badana ve tesisat işi olup ilk keşif bedeli 3.091.054,00 liradır. Bu fiat 1980 yılı Ba
yındırlık Bakanlığı birim fiatlarına göredir. 

Mezkûr onarım işi «sabit birim fiat» esasıyla yapılacaktır. 
2 — İhale sabit birim fiatı üzerinden Teklif alma, bu mümkün olmadığı tak

dirde pazarlık usulüyle 1 nolu Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. 
İsteklilerin, eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları 

teklif mektuplarını, en geç 17/11/1980 tarihine raslayan Pazartesi günü mesai saati 
sonuna kadar, Mithatpaşa Caddesi No. 7 Sıhhiye - Ankara adresindeki Genel Müdür
lük binamızda Malzeme Dairesi Başkanlığı evrakına vermeleri veya bu saatte Ko
misyon Başkanlığında bulunacak şekilde İadeli taahhütlü olarak postalamaları lâzım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

3 — İsteklilerin; Bu İşe alt eksiltme evrakını ve eklerini Ankarada (Adakale 
Sokak) Dr. Mediha Eldem Sokak No. 30 da Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Baş
kanlığı İnşaat Onarım Fen Heyeti Müdürlüğü Bürosunda mesai saatleri dahilinde İn
celemeleri mümkündür. 

4 — EksUtmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 1980 yılına alt Ticaret Odası belgesini, 
b) Usulü dairesinde 106.480,45 liralık muvakkat teminatım, 
c) Keşif bedeli kadar C grubu müteahhitlik karnesi aslı veya noterden tas

dikli sureti, 
d) Keşifteki İşlerin benzeri ve keşif miktarı kadar bir İşi müteahhit olarak 

tamamlayıp kabullerini yaptırmış olduğuna dair Resmi daireden alınmış İş bitirme 
belgesinin aslı veya noterden tasdikli suretinin İbrazı şarttır. (Taşaronluk belgesi ka
bul edilmez.), 

e) Şantiye şefi olarak çalışmış olanlardan 5 milyon, Kontrol şefi olarak çalı
şanlardan 7,5 milyon liralık benzeri işleri tamamlayıp kabullerini yaptırmış olduğuna 
dair İlgili (resmi) daireden alınmış belge aslının İbrazı şarttır. 

f) İhale evrakım tetkik ettiğini gösterir Kurum İnşaat Onarım Fen Heyeti 
Müdürlüğünden alınmış belgeyi eklemeleri şarttır. 

g) İsteklilerin yeterlilik belgesi İçin en geç İhaleden (3) gün önceden mesai 
saati sonuna kadar bir dilekçe ile S. S. K. Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri şart
tır. (Müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul 
olunmaz.) 

h) Bu işin şantiye şefliğini ve fenni mesuliyetini deruhte edeceğine dair bir 
mimar • inşaat mühendisi veya inşaat yüksek teknikerinden alacaktan noterden tas
dikli taahhüt beyannamesini ihale evraklarına eklemeleri şarttır. 

5 — Daha önce Kurumumuz ihalelerine katılan müteahhitlere yeterlik belgesi 
verilmiş olması hiç bir zaman ihaleyi bağlamıyacağı gibi bu evraklardan birln'n ek
sik olması halinde yeterlik belgesi verilmez. Ayrıca firmaların Kurumumuzla olan 
münasebetleri ya bizzat eksiltmeye iştirak eden firma sahiplerinin ya da Noter mari
fetiyle yetkili kılacaklan temsilcilerinin muhatap olması gerekir. 

6 — İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — 5337 sayılı Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibince belediyelerce İs

tenilecek ilân resmi ve yardımlarla bilumum harçlar müteahhide aittir. (Finansman 
Kanunu Gereğince ödenmesi gereken İnşaat ve emlak vergileri bina inşaat vergisi 
idareye aittir.) 

8 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğini yapmakta serbesttir. 
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Orhaneli Devlet Orman isletmesi Müdürlüğünden : 

M I K T A R 1 Muh. Bed. % 7,5 Tem. 
Deposu Yol Durumv Emvalin cins ve nev ' i P. Ad3di Adedi M 1 Dm' Kg. TL. TL. 

Muhtelif Asfalt n i . S. N. B. Çk. Tom. 16 2509 529.025 fi.250 209.200 
lO. S. N. B. Çz. Tom. 27 4169 812.679 7.500 276.000 

Merkez I ILS.K.B. Cz. Tom. 15 2949 385.671 3.500 103.500 
> » Sanayii Odunu 2 908 52.707 2.600 10.400 

Muhtelif Stab. Asfalt Ham Reçine 5 - - — 88.000.000 76 606.100 

GENEL. YEKÛN : 65 1073S 1780.082 88.000.000 1.105.200 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı yapacak orman emvalinin ve mahsulat ham reçinenin 17/11/1980 tarihine rastlayan Pazartesi 

günü saat 14.00'de İşletme Müdürlüğü Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda 6 ay vadeli açık artırmalı olarak satışa çıka
rılmıştır. 

2 —• Açık artırmak satışa çıkarılacak yapacak orman emvalinin % 50'si 6 ay vadeli, mahsulat ham reçine ise 3 ay vadeli limit
li müddetsiz banka mektubu ve % 50'si de masrafları peşin açık artırmak olarak satılacaktır. 

% 50 banka mektubunda işletme adı ve parti numaralarının belirtilmesi şarttır. 
3 — Alıcıların % 7,5 teminatlarım satış saatinden evvel yatırmış olmaları, teminat olarak banka mektubu vereceklerin mektup

larında işletme adım belirtmeleri şarttır. 
4 — Satışa iştirak edeceklerin yapacak orman emvalinin 15/C model şartnamenin 3 üncü maddesinde, mahsulat ham reçine 

11/B model şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri, ibraz edemeyenler satışa iştirak edemiyeceklerdir. 
5 — Satışa ait ilân ve şartnamenin Orman Genel Müdürlüğünde, Bursa Orman Bölge Başmüdürlüğünde ve civar işletme mü

dürlüklerinde görülebilir. 
6 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 
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Manisa Derlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 
Adedi Adet> M> Dm' U r a Ura 

Bölgesi Deposu C i n s i Parti M i k t a r ı Muh. Bed Teminatı 

Merkez Bağyolu m . S. K. B. Çz. Tomruk 3 1007 125.045 3.400 31.900 
> Akgedlk III S. K. B. Çz. Tomruk 8 2289 322.223 3.400 82.250 
» Bagyolu Çz. Maden Direk 1 709 41-50« 3.100 9.850 
> Akgedlk çz. Maden Direk 1 «83 37.341 3.100 8.700 

•Yttnldag Aydınlar n l . S. K. B. Çz. Tomruk 2 1187 «9.182 3.400 11.700 
> Deınirciköy IH. S. K. B. Çz. Tomruk 9 1318 138.369 3.400 35450 

» m . S. K. B. Çk- Tomruk 3 8S0 104J69 4.000 31.300 
> > Çz. Maden Direk 3 2100 88.733 3.100 23.700 
» Çz Sanayi Odunu a 872 38.47» 2.450 7.150 
> Çk. Maden Direk 1 1183 48.256 3.400 10.500 

Turgutlu Çıkrıkçı H L s . N . B. Çk. Tomruk 2 605 118.907 6.100 45.550 
> III. S. K. B. Çk Tomruk 7 1572 289.834 4.000 87.250 
> nx S. K. B. Çz. Tomruk 6 2122 261.049 3.400 66.700 

7 > Çk. Maden Direk 4 1868 131.278 3.400 33.600 
y > Çz. Maden Direk 1 258 13.843 3.100 3.250 
7 > Çz. Sanayi Odunu 7 6455 369.416 2.450 64.550 

Salihli Sart IH. S. N. B. Çk. Tomruk 1 136 22.655 5.100 8.700 
> > IH. S. N. B. Çz. Tomruk 2 182 39.329 4.300 13.000 
> m . S- K - B. Çk. Tomruk 8 1088 162.135 4X00 43.800 
> > m . S. K. R Çz. Tomruk 8 912 178.633 3.400 45.750 
> > Çz. Maden Direk 1 74 5.074 3.100 1.200 
> Çz. Sanayi Odunu 1 172 17.088 2.450 3.150 
> > Çk. Tel Direk 2 162 56.453 6.400 26.000 

Alaşebir Alaşehir III. S. K- B. Çk. Tomruk 6 1023 169.105 4.000 40.200 
> > IH. S. K. B. Çz. Tomruk 3 734 84.569 3.064 19.450 
> Çz. Maden Direk 1 476 21.158 3.100 4.950 
» Çk. Maden Direk 1 231 14.276 3.400 3.650 
> Sarig»! IH. S. N. B. Çk. Tomruk 1 144 40.865 5.150 15.850 
> > III. S. K- B. Çk. Tomruk 3 347 77.308 3.403 20.650 
> JH. S. N. B. Çz. Tomruk 7 900 278.333 4.300 89.900 

Sangfil D3. S. K. B. Çz. Tomruk 10 2081 385.781 3.400 97.500 
> > Çz. Maden Direk 2 1039 52.597 3.100 12.300 

Çz. Sanayi Odunu 1 942 54.669 2.450 10.050 

TOPLAM : 116 35.779 3857.958 1.018.300 
1 _ Yukarıda miktan yazıü orman emvali 15/C Model Şartnameye göre % 50 mal bedeli vergiler pegln % 50 mal bedeli 

6 ay vadeli olarak açık arttırma ile satılacaktır. 
2 Merkez - Yuntdag - Turgutlu - Salihli Bölgelerine alt emval 10 Kasım 1980 Pazartesi saat 14.00 de Manisa Orman İşletme 

MudUrlUğu satış salonunda, 
3 — Alaşehir - Sarıgöl Bölgelerine ait emval 11 Kasım 1980 Salı günü saat 14.00 de Sarıgöl Bölge Şefliği İdare binasında top 

lanaeak komisyon huzurunda ihale olunacaktır. 
4 Taliplilerin belirli gün ve satte teminat makbuzları İle birlikte komisyona müracaatları ilân olunur. 
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Sayfa: 88 RESMİ GAZETE 6 Kasım 1980 — Sayı: 17152 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda ihale No. cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat 
miktarı gösterilmiş olan malzeme müteahhit nam ve hesabına teklif isteme suretiyle 
satın alınacaktır. 

İhale No. : 79-72D-179/1, Cinsi ve miktarı: 5 kalem palet pabucu, bıçak, ci-
vata ve somunları, Şartname bedeli: 100,— TU, Muvakkat teminat 254.629,— TL., 
ihale tarihi ve saati: 17/11/1980 saat 10.00 da. 

2 — ihale, DSİ Maklna ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. Mal
tepe R-7 Ankara) toplanacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
aynı yerden ve İstanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden (Firüzağa Süngü Sokak 
3, 5, 7 Tophane İstanbul) temin edilecektir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarım, idari şartnamenin 9. maddesinde istenen 
vesaik ile birlikte İhalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır, 

4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edil
mez. 

5 — Banka teminat mektupları limit dahili olacak ve teminat mektubunun 
limit dahili olduğu hususu üzerinde açıkça belirtilmiş bulunacaktır. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. den : 

1. Şirketimizin ihtiyacı için dış memleketlerden teklif alma suretiyle 6000 
metrik ton Yüksek Karbonlu Ferromanganez İthal edilecektir. 

2. Teklif alma vadesi 
8 Aralık 1980 saat 17.30'dur. 
3. Şartnameler ilân gününden İtibaren şirketimizin aşağıda adresleri yazılı 

bürolarından dilekçe mukabilinde temin edilebilir. 
a) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Ankara Satın Alma İrtibat Bü

rosu Atatürk Bulvarı Selcan Han No, 127/5 Bakanlıklar - Ankara, 
b) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. İstanbul Satın Alma Müdür

lüğü İnönü Cad. Dersan Han No. 90, Kat 4 Gümüşsüyü - İstanbul, 
c) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T, A. Ş. Dış Alımlar Müdürlüğü Kdz. 

Ereğllsi. 
4. Şartname talebinde bulunacak mümessil firmalar dilekçelerinde hangi ya

bancı firma veya yetkili firma ihracatçısından teklif sağlayacaklarını İsim ve tam 
adres yazmak suretiyle belirteceklerdir. Bu bilgiyi ihtiva etmeyen dilekçeler dikkate 
alınmayacaktır. 16942 / 3-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğünden : 

Bankamız «Camialtı Tersanesi Garaj Sundurması ve Inşaiye Atelyesl Çatı Fe-
nerüği» İnşaatı birim fiyat esası üzerinden kapalı zarfla teklif almak suretiyle İha
leye çıkarılmıştır. 

İşin keşif bedeli 2.600.000,— TL. olup geçici teminatı 130.000,— TL.'dır. ihale 
evrakı Bankamızın (Pendik Tersanesi - Kaynarca) adresindeki İnşaat İşleri ve Pro
jeler Müdürlüğünde incelenebilir. Ancak, ihaleye İştirak etmek isteyenlerin 2.000,— 
TL. bedel karşılığında dosya satın almaları şarttır. 

Tekliflerin en geç 11 Kasım 1980 Salı günü saat 12.00'ye kadar inşaat işleri 
ve Projeler Müdürlüğü Yazı işleri Servisine makbuz mukabili teslimi gerekmektedir. 

Postada vuku bulacak gecikmeler dikkate alınmaz. 
Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 16936/1-1 
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Ayancık Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız anbarlannda mevcut (63) parti halinde (2103) metreküp köknar, 
sam, kayın ve meşe kerestelerle (5656) metrekare kayın parkelerle ve yine (35) par
ti halinde (6000) adet 183 x 366 ebadında 19 mm yonga levhaların 1.700,— Ura mu
hammen bedelle vadeli olarak her parti ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır. 

Ürünlerimiz % 25 si peşin % 75 şi vadeli müddetsiz limit dahili banka mek
tubu kargılığı satılacaktır. 

Yumuşak kerestelerin satışı 20/11/1980 tarihine raslayan Perşembe günü sert 
kereste, parke ve yonga levhaların satışı İse 21/11/1980 tarihine raslayan Cuma günü 
saat 14.00 de yapılacaktır. 

İsteklilerin satmalmak istedikleri partilerin % 7,5 muvakkat teminatlarım 
satış saatından evvel Fabrikamız veznesine yatırmaları Uân olunur. 

16938/2-1 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları Mü
essesesinden : ADAPAZARI 

1 — Müessesemiz ve İsletmelerimizin İhtiyacı olan aşağıda yazılı 8 kalem mal
zeme numunelerine ve şartnamesine uygun olarak imal ettirilip satm alınacaktır, 

2 — Numuneler ve şartnameler Adap azarında Müessesemiz Levazım Müdür
lüğünden temin edilebilir. 

3 — Kapalı zarf teklif mektupları en geç 19/11/1980 günü saat 16.00 ya ka
dar Müessesemiz Levazım Müdürlüğünde bulundurulmuş olacaktır. Postada vaki ge
cikmeler dikkate alınmaz. 

4 — Bu işlere ait muvakkat teminat teklif tutarının % 3 nlsbetlnde olup na
kit veya banka teminat mektubu şeklindedir. Kati teminat ise sipariş tutarının % 6 sı 
nlsbetindedir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 

İmal ettirilip satın alınacak malzemeler : 
1 — 4870 çift branda eldiven (Çift kat kauçuk yapıştırmak) 
2 — 3850 çift kromderi eldiven 
3 — 2300 çift bez eldiven (Miflonlu) 
4 — 385 adet deri önlük 
5 — 2980 Kg. renkli üstübü (Ezstra - Exstra) 
6 — 1300 Kg. beyaz Üstübü 
7 — 1830 adet boyacı başlığı 
8 — 2520 adet boyacı maskesi 16769 /1-1 

Ankara Lv. Amirliği 4. No. lu Sat. Al . Kom. Bşk. lığından: 

Kapalı zarf usulü İle Etlik Gar. Tes. Mrk. 2. Kıs. İnş. işi yaptıracaktır. Keşif 
bedeli 100.000.000,— Ura, olup, geçici teminatı 3.000.000,— liradır. İhalesi 26/11/1980 
günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi hergün Komisyon
da ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. TaUplerin 2490 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat ev
veline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 18/11/1980 günü saat 17.00 ye ka
dar Ankara'da M. S. B. Emi. inş. I>. Bşk, lığına müracaat ederek yeterlilik belgesi 
almaları şarttır. 16690/1-1 
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Alanya Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı M. Bed. Teminatı 
Deposu C i n s i adedi Adet M 3 Lira Ura 

ince kum 3. S. N. B. Çz. tomruk 5 711 169.090 2.880 41.000 
> 3. S. N. B. Çz. tomruk 9 1797 364.281 4.800 133.000 
> 3. S. K. B. Çz. tomruk 23 0525 1019.690 3.800 298.000 

Sedre 3. S. N. Çz. tomruk 29 7001 1636.728 5.000 666.000 
> 3. S. K. B. Çz. tomruk 6 2085 257.093 4.000 67.000 
> 3. S. K. Gök. tomruk 1 92 20.253 3.060 50.000 
> Çz. tel direk 1 370 65.262 6.600 28.000 
> Gök. maden direk 1 71 4.934 2.280 2.000 
> Reçine 1 4.500 100 34.000 

Avsallar Reçine 1 28.000 Ton 100 210.000 
Kaplatmanı 3. S. N. B. Çk. tomruk 9 1785 450.57T 5.700 194.000 

> 3. S. K. B. Çk. tomruk 2 296 69.230 2.820 15.000 
> M. direk 2 1097 58.588 3.800 20.000 
> S. odunu 5 1183 212.760 2.600 42.000 

Kökele 3. S. N. B. Çk. tomruk 3 419 88.547 5.700 39.000 
> 3. S. K. B. Çk. tomruk 7 679 236.952 4.700 94.000 

Akarca 3. S. N. B. Çk. tomruk 1 80 32.418 5.700 14.000 
> 3. S. K. B. Çk. tomruk 1 131 53.401 4.700 19.000 
> S. odunu 1 270 46.367 2.600 10.000 

Köleçah 3. S. N. B. Çk. tomruk 8 283 246.695 5.700 108.000 
> 3. S. K. B. Çk. tomruk 4 505 139.028 4.700 51.000 
> 3. S. N. B. Sed. tomruk 1 76 43.613 5.700 19.000 
> 3. S. K. B. Sed. tomruk 1 46 14.902 4.700 6.000 

Söğütalanı 3. S. N. B. Çk. tomruk 5 395 215.378 5.700 95.000 
» 3. S. K. B. Çk. tomruk 1 100 49.432 4.700 14.000 

128 5395.165 2.124.000 
1 — İsletmemizin depolarında mevcut 126 partide 5395.165 MJ yapacak 2 par

tide 32.500 ton İsli mahsul reçinenin 12/11/1980 tarihine raslayan Çarşamba günü 
saat 14.00 de açık arttırma sureti İle satılacaktır. 

2 — Satıg bedeli üzerinden mal bedelinin % 50 si kati banka teminat mek
tubu İle 6 ay vade % 50 si ve vereler peşin olmak kaldı İle satıgı yapılacaktır. 

3 — İhaleye iştirak edeceklerin 15/C model şartname vasıflarına haiz olacak 
ve istenen belgeleri İbraz edeceklerdir. 

4 — Bu satışa alt şartname Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge 
Başmüdürlüğü ve buna bağlı İşletmelerde görülebilir. 

5 — Alıcıların almak İstedikleri partilere ait % 7,5 teminatlarını 12/11/1980 
Çarşamba günü en geç saat 13.30 a kadar yatırarak komisyona müracaatları ilan 
olunur. 16939 / 2-1 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 — üniversitemiz Makine Mühendisliği Bölümü Ek (A, B, C) Blokları İk
mal inşaatı birim esas fiyatı üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme dosyası üniversitemiz Etüd ve Proje Fen Heyeti Müdürlüğü 
mesai saatleri içinde görülebilir. 

3 — Eksiltme 13A1/1980 Perşembe günü saat 15.00 de Ankara'da üniversi
temiz içinde satın akna komisyonunda yapılacaktır. 



8 Kasım 1980 — Sayı : 17152 RESMİ GAZETE Sayfa: 89 
4 — İsin kesif bedeli 19.357.034,65 olup geçici teminatı 774.282.— dir. 
5 —- Eksiltmeye girebilmek İçin istekliler: 
a) Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatlarını, 
b) 1980 yılına alt ticaret odası belgesi 
c) Bu işe ait iştirak belgesini, 
usulüne uygun kapalı zarflara koyacaklardır. 
6 — Bu İşe ait iştirak belgesi alma şekil: 
işin eksiltme şartnamesinde belirlenen belgelerle birlikte isteklilerin en geç 

10/11/1980 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Üniversitemiz 
Teknik İşler Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (müracaatta genel evrak kaydı 
tarihi muteber olup, telgrafla yapılacak müracaatlar kabul olunmaz) ve dilekçele
rine Bayındırlık Bakanlığından alınmış bu işin keşif bedeli B gurubundan müteah
hitlik karnesinin aslını, plan ve teçhizat beyannamesi ile mail durum bildirimini ve 
şimdiye kadar yapmış oldukları işlerin belgelerini eklemeleri zorunludur. 

7 — istekliler gerçek ve tüzel kişi olacaktır. İstekliler şirket olduğu takdirde 
şirket sirkülerinin noter tasdikli suretlerini vereceklerdir. 

8 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verUen İzahat dairesinde hazırlaya
cakları teklif mektuplarını eksiltme günü eksiltme saatinden 1 saat öncesine kadar 
makbuz mukabilinde üniversitemiz Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri 
veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak 
postalamaları lâzımdır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar 
kabul edilmez. 

9 — üniversitemiz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp yeterlik belgesi verip ver
memekte ve İhaleyi yapıp yapmamakta veya istediğine yapmakta serbesttir. 

Keyfiyet ilân olunur. 16940 / 2-1 

Vezirköprü Devlet Orman Entegre Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

Tahmini 
Adedi Birim Fiyatı Tutarı G. Tem. 

Cinsi ve Nev'i Metre TL. TL. TL. 

3 HP 30 d/Dk. Redüktörlü 
Motor 2 58.000 116.000 7.050 
78 mm. kalınlıkta 95 cm. ge
nişlikte lastik band. 18.60 3.700 68.820 4.700 

184.820 11.750 
1 — Yukarıda cinsi, miktarı, tahmini fiyatı, tutarı ve geçici teminatı hizala

rında gösterilen 2 kalem malzeme kapak zarf usulü eksiltme suretiyle satın suna
caktır. 

2 — Eksiltme 17/11/1980 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.30'da Fab
rikamız Müdürlüğünde toplanacak Satın Alma Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait ihale şartnamesi, sözleşme mesai saatleri İçinde bedelsiz olarak 
Ankara'da Orüs Genel Müdürlüğü ile Fabrikamız Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Teklifler tümü üzerinden olduğu gibi ayrı ayrı da verilebilirler. 
5 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
6 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı İhale Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap

mamakta veya dilediğine yaptırmaya serbesttir. 
7 — Belirtilen gün ve ihale saatinden yarım saat önce ihaleye iştirak etmek İs

teyenler usulüne uygun teklif mektupları ile birlikte Komisyonumuza müracaatları üan 
olunur. 16366 / 2-1 



Muğla/Köyceğiz Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bölgesi Deposu Cins, Nev'l Kalite Kaç P. Adet Mi Dm> 
Muh. Bedeli 

Ura 
% 7 fi Tem. 

Ura 

Köyceğiz Z. Alam 2. S. Nb. Çk. Tomruk 2 114 96.229 8.200 59.000 
> > 3. S. Nb. Çk. Tomruk 30 3720 1425.280 6.000 641.400 
» » 3. S. Nb. Çk. Tomruk 12 1814 611.738 5.400 207.300 
> > 3. S. Kb. Çk. Tomruk 11 1200 379.930 5.000 142.500 
> > 3. S. Kb. Çk. Tomruk 4 B12 134.424 4.500 45.400 
> > 2. S. Çz. Tel Direk 1 327 66.387 6.500 22.800 
> > 3. S. Kb. Çz. Tomruk 18 4304 816.515 3.610 214.700 

Akköprü Akköprü 3. S. Nb. Çk. Tomruk 6 6S1 220.843 6.000 99.400 
> > 3. S. Nb. Çk Tomruk 1 337 61.168 6.400 24.800 
> > 3. S. Kb. Çk. Tomruk a 228 96.203 6.000 35.700 
> » 3. S. Nb. Çk. Tomruk 9 1310 360.544 6.000 131.600 
> > 3. S. Nb. Çz. Tomruk 5 1168 226.843 4.600 76.600 
» » 3. S. Kb. Çz. Tomruk 5 767 217.038 3.900 64.000 
> » 3. S. Kb. Çz. Tomruk 12 2472 507.898 3.510 133.700 
» > Çz. Sanayi Odunu 7 1634 264.315 2.600 49.600 

Dalaman Tezsakan Çz. Sanayi Odunu 1 355 47.731 2.500 8.900 
YUVARLAK AOAÇ UMUMİ YBKONÜ 127 21309 6609.682 1.991.200 

Köyceğiz Merkes Sığla Yağı 1 1600 Kg. 460 5.600 
2.041.800 

Yukarıda yazılı orman emvalleri açık arttırma sureti ile % 50 si peşin (180) gün vadeli (müddetaiz banka mektubu) karşılığı sa
tışa çıkarılmıştır. 

Açık arttırma İhalesi 11A1/1980 tarihine raslıyan Salı günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. Alıcıların teminatım 11/11/1980 günü saat 13.45'e kadar İmletmemiz Veznesine yatırması şarttır. O saatten sonra 
teminat alınmaz. 

Satışla llglU şartname, liste ve ilân İşletmemiz Ankara, Aydın, İzmir, Nazilli, Muğla, Milas, Yatağan, Marmaris, Fethiye, Denizli, 
Antalya ve İsparta İşletme Müdürlüklerinde Ankara, istanbul, İzmir ve Mersin Ticaret Odası Başkanlıklarında görülebilir. 

Alıcıların teminat mektubu ve lüzumlu belge 11« komisyona müracaatları ilân olunur. 
NOT t 11/11/1980 günü saat 8.30 dan itibaren teminat alınır, 16931 / 1-1 
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İlgaz Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

MİKTARI M. Bed. G. Tem. 
Cins, Nev'i ve Kalitesi Deposu P. Adedi Adet M» Dm» TL. TL. 

a s , N. B. Çam T. Engine 3 172 95.210 7.200 51.400 
O, S. N. B. Gök. T. Yenice 3 271 103.540 7.200 55.900 

UI. S. N. B. Çam T. Engine 25 5326 1429.182 5.350 583.200 
IIL S.N.B.Gök.T. Yenice 17 2959 884.320 6.350 354.900 
n i . S. K. B. Çam T. Çeltikbaşı 5 1104 135.133 4.250 43.000 
Çam tel direk (Nor.) Engine 5 886 143.629 6.650 60.800 
Çam tel direk (Nor.) Çeltikbaşı 1 221 37.257 5.650 15.300 
Gök. tel direk (uzun) Merkez 1 94 19.110 6.100 8.700 

60 11013 2847.381 1.173.700 
1 — İşletmemizin Merkez, Yenice, Hızardere ve Devrez Bölgelerine ait, mer

kez, Yenice, Engine ve Çeltikbaşı depolarında mevcut muhtelif cins orman emvali 
60 parti halinde, 18/11/1980 tarihine raslayan Sah günü saat 14.00 de İşletmemiz 
Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda vadeli açık artırmalı suretiyle satışı 
yapılacaktır. 

2 — Partilerin satış bedeli üzerinden tutar bedelinin % 50'si peşin ve bakiyesi 
usulüne uygun olarak resmi bir bankadan alınmış kat'i banka mektubu karşılığı S ay 
vadeli olarak satışı yapılacaktır. 

3 — Bedeli yatırılan parti emvali depodan kaldırılmadıkça teminat iade edil
mez ve mal bedeline mahsup yapılmaz. 

4 — Satış partileri en az 22 M 3 , en çok 101 M 5 , tür. 
5 — Muhammen bedeli üzerinden % 7,5 teminat alınacaktır. Teminat yatıra

cakların Model 15/C şartnamedeki vasıflara haiz olacaktır. Satışa iştirak için gerekil 
belgeleri ibraz edeceklerdir. 

6 — Alıcıların almak İstedikleri partilerin % 7,5 geçici teminatın satış saatin
den evvel işletme veznesine yatırarak teminat makbuzu ile Komisyona müracaatlar; 
ilan olunur. 

7 — Bu satışa ait şartname, Orman Genel Müdürlüğü, Eb'at listeleri Ankara 
Orman Bölge Başmüdürlüğü ve Kırıkkale Orman Bölge Şefliğinde, satış ilân kağıdı 
ve şartname civar İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemizde görülebilir. 

16929 /1-1 
s 

Malatya Garnizonu Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda miktarları yazılı Yiyecek Maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31. mad
desi gereğince kapalı zarf usulü İle satın alınacaktır. İsteklilerin kanunun öngördüğü 
belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektupları ihale saatmdan bir saat önce 
komisyonumuzda bulundurmaları şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Şart
nameler komisyonumuzda Ankara - İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. 

Muh. Bedeli Geç. Tem. İ H A L E 
C i n s i Miktarı Lira Lira Günü Saati 

Kışlık Sebze 7 Kalem 9.580.000 287.400 21/11/1980 11.00 
Kışlık Meyve 2 Kalem 3.200.000 96.000 21/11/1980 11.30 
Tahin 5 Ton 850.000 25.500 21/11/1980 15.00 

16932/1-1 
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Sürmene Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemizin Uzungöl, Çaykara, Yanbolu ve Merkez Depolarında mevcut: 
10 Partiden İbaret 574.997 m3 2. S. N. B. Lâd. Tom. Beher mi ü 7.850,— 
10 Partiden İbaret 284.141 nH 2. S. K. B. Lâd. Tom. Beher mi ü 7.150,— 
7 Partiden İbaret 244.997 m3 3. S. N. B. Lâd. Tom. Beher mi ü 5.750,— 
2 Partiden İbaret 49.607 m5 Ladin Tel Direk Beher m1 tt 5.600,— 

1153.742 m> 
1 Partiden İbaret 831 mî Lif - Levha 3 mm. Beher m* si 68,— 
1 Partiden İbaret 586.5 mi Lif-Levha 4 mm. Beher m*si 67,— 

1417.5 m2 
1 — 13/11/1980 gününe rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de açık arttırmak 

ve % 50 peşin 6 ay vadeli olarak satışa çıkarılmıştır. 
2 — Buna alt ilân ve şartnameler Ankara, İstanbul ve İmletmemiz Müdürlüğü ile 

Bölge Şefliklerinde görülebilir. 
3 — Alıcıların belirli gün ve saate kadar İşletmemize müracaatları İlân olunur. 
4 — Artvin Arlif lf - Levha satışı peşin olarak. 16930 /1-1 

o 
SUmerbank Deri ve Kundura Sanayi Müessesesinden : 

Kapalı Teklif Almak Suretiyle 1 Adet Yük Asansörü Tamir Ettirilecektir 
1 — Bu işe ait şartname Müessesemizden veya Sirkecideki 5. nci vakıfhan al

tındaki İrtibat Büromuzdan temin edilecektir. 
2 — Teklifler 17/11/1980 günü 15.00 e kadar Müessesemizin Beykozdakl mer

kezinde Muhaberat Şefliğine verilecektir. 
3 — Teklifler arasında şartnameye en uygun olanları tercih edilecektir. 
4 — Müessesemiz dilediği firmaya yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. 

16891/1-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. Pendik Tersanesi Müdürlüğünden : 

1 — Tersanemiz ihtiyacı olarak aşağıda karakteristikleri gösterilen 5 adet 
Vantilatör iç piyasadan teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

Debi (m/h) : 10000 
Statik Basıncı (mm ss) : 15 
Hava Çıkış hin (M/sm) : 10 
Tip : Emici 
2 — Bu işe ait İdari ve teknik şartnameler aşağıdaki adresten temin edilebi

lir. 
Pendik Tersanesi Müdürlüğü Satın Alma Servisi Kaynarca - Pendik / İstanbul 
3 — Teklifler en geç 11/11/1980 günü mesai saati bitimine kadar İdari şart

namemizde belirtilen adrese gelmiş veya tevdi edilmiş olacaktır. 
4 — Bankamız 2490 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 

16987 /1-1 • 
Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Sat. Al . Kom. Başkanlığından : 

1/10/1980 tarih ve 17122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Balıkesir Oerllkon 
Bkm. Tes. İkm. ve Erzurum 24 daireli Alarm İskan Tes. tnş. T. 2490 sayılı Kanunun 
14. maddesi gereğince ve Hv. K. K, lığının isteği üzerine İhalesi İkinci bir tarihe ka
dar ertelenmiştir. 16018 
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Borçka Devlet Orman Kereste Fabrikası MU dürlügünden: 
ARTVİN 

M . Bed. G. Tem 
Cinsi ve Kalitesi Parti No, P. Ad. Adet M5 Dm» TL. TL. 

IL S. N. B. Lâd. Kök. 53-54 2 2991 43.113 40.560 65.600 
IV. S. K. B . çam Ker. 76 1 3726 21.098 8.480 13.450 
IV. S. K. B . Lâd. Kök. 91-119-92 3 21517 131.310 25.440 63.550 
m. S. N. B . Lâd. Kök. 84-85-112 3 8234 121.38» 45.600 138.400 
IH. S. K. a Lâd. Kök 102-103 2 13230 67.506 23.680 59.950 
m . S. K. B . Lâd. Kök. 130-137 2 8485 78.920 29.600 87.600 
IV. S. N. B . Lad. Kök. 140 den 168 e 11' 17890 491.849 139.975 458.550 
IV. S, K. B . Lad. Kök. 140 den 172 e 7 32212 262.694 74.200 209.000 
m. S. N. B . Lâd. Kök. 151den 160 a 10 10437 487.007 190.000 694.150 
N. S. B . Lata Kadron 173 1 1500 7.626 10.600 6.100 
K. S. B . Lata Kadron 174 1 14322 34.254 6.350 16350 

TOPLAM : 43 parti 43 134558 1.743.766 1.632.700 
1 — Yukarıda cins ve miktarları yazılı 43 parti L&din Köknar Kereste hizala

rında yazılı muhammen bedelleri üzerinde açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 
2 — ihale % 25 şi peşin % 75 şl 6 ay vadeli mUddetsiz limit dahili banka mek

tubu karşılığında yapılacaktır. 
3 — Satış 13/11/...980 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de Fabrika 

Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
4 — 53 numaradan 119 numaralı partiye kadar 11 parti emvaUn muhammen 

bedeli % 20 indirimlidir. 
5 — isteklilerin belirli gün ve saatte teminat mektupları İle birlikte komisyona 

müracaatları Uân olunur. 16934/1-1 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuzca «Cummins Motor Yedekleri» satmalı nacak tır. 
Bu işe ait 202-GL/3304 referanslı şartname, yazılı müracaat ve 250,— TL. 

karşılığında, saat 14.00-16.30 arası Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğü, Satınalms Dairesi Başkanlığı, 811 No. odadan temin edilebilir. 

Tekliflerin en geç 15 Aralık 1980 tarih, saat 16.30'a kadar Kurumumuz Genel 
Muhaberatına verilmiş olması gerekmektedir. 

Postada geciken teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 16935/1-1 

a 

Çeşitli ilânlar 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Vakfın Adı: Hakkı Erklner 
Vakfedenler: Günsel Erklner 
Vakfın ikametgahı: İstanbul 
Tescil Kararım Veren Mahkemenin Adı ve Karar No. su : istanbul Asliye 12. 

Hukuk Mahkemesince verilen 8/9/1980 gün ve E. : 1960/405, K. : 1980/554 sayılı ka
rarı. 
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Vakfın Gayesi: Türk DUj Hekimliğine yararlı bilimsel, kültürel, sosyal uygula

maya yönelik hizmetlerde bulunmak. 
Vakfın Mal Varlığı: l.OOOy— TL. nominal değerli ve hamiline yazılı 500 adet 

pay senedi. 
Vakfın Organları: 
a) Yönetim Kurulu 
b) Yürütme Komitesi 
c) Bilimsel Kurul 
Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzü

ğün 13. maddesine göre İlan olunur. 16828 /1-1 

Türkiye Emlak Kredi Bankası A. O. Genel Müdürlüğünden: 

% 20 faizli 1961 yılı tahvillerimizin 3/11/1980 tarihinde noter huzurunda 19. it
fasına tabi tutulanlarının kupür ve numaraları aşağıda gösterilmiştir. 

(500 LÜK KUPüR) (5000 H K KUPÜR) (5000 U K KUPÜR) (5000 L1K KUPÜR) 
NUMARA DEVAMI DEVAMI DEVAMI 

6869 — 6886 21379 22963 — 22965 28968 
(1000 LIK KUPÜR) 

NUMARA 

21416 
21450 

22996 
23011 

— 22998 
23026 

26972 
27000 

— 26998 
27005 (1000 LIK KUPÜR) 

NUMARA 21461 23030 — 23045 27011 — 27021 

13021 
14216 — 14217 
14220 — 14225 

14820 
15164 

21523 21526 23077 27025 — 27032 13021 
14216 — 14217 
14220 — 14225 

14820 
15164 

21591 

21547 
21585 
21593 

23082 

23174 

23088 
23100 
23183 

27037 — 
27036 
27042 
27045 

13021 
14216 — 14217 
14220 — 14225 

14820 
15164 21686 23196 — 23197 27048 

13021 
14216 — 14217 
14220 — 14225 

14820 
15164 21694 2319» — 23208 27055 — 27060 

(5000 LIK KUPÜR) 21696 — 21697 23210 — 23218 27072 — 27074 
NUMARA 21739 

21745 
— 21740 

21746 
23222 — 23254 

23268 
27087 — 27088 

27090 
18426 21749 — 21750 23262 — 23290 27096 — 27107 
19583 21804 23316 — 23318 27114 — 27115 

19591 — 19592 21811 — 21815 26706 27119 — 27126 
19740 21823 — 21828 26764 27131 — 27133 
19744 21830 26768 27139 — 27161 
19772 21832 — 21833 26791 — 26797 27166 — 27167 
18881 21845 — 21850 26803 27170 •— 27187 

19885 — 19887 21947 26813 — 26815 27204 — 27218 
19890 22776 — 22792 26818 — 26830 27227 — 27233 

19892 — 19893 227S5 26853 — 26858 27275 — 27282 
19915 — 19920 22815 — 22850 26861 — 26866 27294 — 27300 

19934 22856 — 22861 26869 — 26874 27306 — 27314 
19960 — 19961 22864 — 22866 26877 — 26902 27347 
19968 — 19970 22872 — 22895 26906 — 26907 27363 — 27369 

19991 22897 — 22900 26915 — 26920 27373 — 27383 
19994 — 19995 22911 26923 — 26928 27474 — 27478 
20145 — 20147 22916 — 22920 26929 — 26933 27481 — 27489 
20319 — 20320 22924 — 22948 26935 27491 — 27500 
20328 — 20329 22959 — 22960 26939 26964 27510 — 27540 

16933/1-1 
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M İ L L İ P İ Y A N G O 
29 EKİM 1980 

ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTESİ 
Çekildiği Yer : ANKARA 

Çekiliş Tarihi : 2» EKİM 1980 
Saat: 13.00 

029339 Numara 6.000.000 Lira 
119667 Numara 5.000.000 Lira 
137823 Numara 3.000.000 Lira 
234095 Numara 2.000.000 Lira 
689287 Numara 1.000.000 Lira 

Beşvüzbln (500.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 
736535, 787162, 898590. 

Dörtyüzbin (400.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar : 
014997, 261385, 604340, 715182, 903953. 

Cçyüztoln (300.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar : 
165098, 259265, 666087, 681910, 728278, 836191. 

İkiyüzbln (200.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar : 
009723, 083194, 092676. 399957, 466909, 604230. 862285, 072240. 

Yüzibin (100.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar t 
069129, 197958, 291607 , 363153, 414790, 629876, 775495, 835115, 883068, 
906921. 

Ellibin (50.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar : 
069685, 145879, 223991t 277764, 343815, 366409, 446302, 512990. 570643, 
662541, 676903, 725401, 801968, 817238, 826918, 829970, 836727, 875713,, 
947333, 952794. 

Kırkbin (40.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar : 
026759, 028352, 032735, 050796, 164829, 242639, 277031, 
396985, 470397, 477092, 483289, 489411, 518493, 569741, 
639132, 764417, 859268, 875267, 924913, 972503, 992385. 

Otuzbin (30.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar ; 
038093, 069152,, 074667, 115023, 195404, 197283, 236189, 
351045, 389708, 396455, 500943, 501263, 564633, 599854, 
618268, 654561, 692641, 709869, 732220, 754798, 795091, 
879754, 901523, 918804. 

Ylrmlbin (20.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 
055161, 096737, 130587, 172661, 191983, 219323, 286429, 
355682, 384686, 396693, 398184, 402273, 402388, 447624, 
561472, 565899, 604156, 628465, 651438, 667644, 706893, 
719491, 761056, 768962, 817850, 851004, 867159, 870048, 
916763, 946018, 995003, 998830. 

Onbtn (10.000) l i r a İkramiye Kazanan Numaralar: 
003643, 007278, 035976, 051567, 053103. 055306, 083323, 
154019, 169894, 172740, 186907, 189554, 214915, 235961, 
258598, 260931, 272691, 272947, 277336, 281681, 284157, 

351553, 365194, 
598659, 628091, 

246292, 348817, 
604264, 608866, 
834472, 862957. 

325526, 339433, 
496503, 506999, 
708788, 716394, 
878872, 905601, 

129989, 134174, 
239141, 249701, 
286189, 345587, 
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347492, 380274, 380732, 396783, 398607, 421861, 439788, 442351, 451587, 
461196, 488187, 489814, 525537, 533703, 562145, 569952, 582186, 599269, 
603966, 616386, 640512, 660397, 666655, 685168, 700087, 709263, 739629, 
739840, 743844, 762328, 768001, 769999, 776067, 776544, 795671, 808902, 
810378, 812285, 838575, 849407, 849706, 863907, 868464, 895608, 902491, 
916152, 920940, 928972. 939386, 967715, 969143, 977756, 986937. 

Son Beş Rakamına Göre Dörtbln (4.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar : 
00806, 02185, 02596, 02649, 03013, 07361, 12202, 13237, 13569, 
15323, 15359, 24934, 26596, 27490, 27527, 30990, 32637, 37931, 
38544, 38813, 39077, 41143, 41915, 42066, 42071, 43076, 45582, 
46493, 50143, 51661, 56972, 57807, 59668, 61859, 62734, 65392, 
65452, 65989, 67930, 69644, 70489, 70997, 71991, 73179, 74005, 
74819, 75867, 79682, 79956, 82995, 85447, 90660, 92269, 93570, 
95356, 96864, 96953. 97933, 98992, 99491. 

Son Dört Rakamına Göre Iklbln (2.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar 
0088, 0865. 0875, 0927, 1049, 1323, 1375, 1530, 1611, 
1635, 2023, 2036, 2461, 2464, 2479, 2497, 2744, 2797, 
2874, 2958, 3002, 3027, 3103, 3293, 3407, 3462, 3470, 
3476, 3483, 3788, 3911, 3934, 3992, 4404, 4590, 4710, 
4826, 4892, 5008, 5047, 5138, 5258, 5355, 5464, 5475, 
5557, 5655, 6111, 6425, 6565, 6944, 6985, 7220, 7289, 
7310, 7644, 7693, 7717, 7877, 7919, 7953, 7969, 7979, 
8065, 8702, 8751, 8781, 8821, 8913, 9163, 9380, 9444. 
9623, 9644, 9709, 9806, 9874, 9949, 9970, 9992. 
Son V« Rakamına Göre Sekizyüz (800) Lira İkramiye Kazanan Numaralar : 
080, 093, 142, 811, 315, 399, 507, 562, 672, 
987. 
Son İki Rakamına Göre Dörtyüz (400) l i r a İkramiye Kazanan Numaralar: 
22, 39, 69, 73, 79, 81, 85, 98. 

Son Bir Rakamına Göre İkiyUz (200) Lira ikramiye Kazanan Numaralar : 
Son Rakamı (0) Sıfır Olanlar. 
Son Rakamı (8) Sekiz Olanlar. 

Kırkbin (40.000) Lira Teselli İkramiyesi Kazanan Numaralar: 
009339, 019339, 020339, 021339, 022339, 023339, 024339, 025339, 026339, 
027339, 028339, 029039, 029139, 029239, 029309, 029319, 029329, 029330, 
029331, 029332, 029333, 029334, 029335, 029336, 029337, 029338, 029349, 
029359, 029369, 029379, 029389, 029399, 029439, 029539, 029639, 029739, 
029839, 029939, 039339, 049339, 059339, 069339, 079339, 089339, 099339 
129339. 229339, 329339, 429339, 529339, 629339, 729339, 829339, 929339. 

Yirmlbin (20.000) Lira Teselli İkramiyesi Kazanan Numaralar : 
019667, 109667, 110667, 111667, 112667, 113667, 114667, 115667, 116667, 
117667, 118667, 118067, 119167, 119267, 119367, 119467, 119567, 119607, 
119617, 119627, 119637, 119647, 119657, 119660, 119661, 119662, 119663, 
119664, 119665, 119666, 119668, 119669, 119677, 119687, 119697, 119767, 
119867, 119967, 129667, 139667, 149667, 159667, 169667, 179667, 189667, 
199667, 219667, 319667, 419667, 519667, 619667, 719667, 819667, 919667. 

Tam Biletler İkramiyenin Tamamım, Yarım Biletler İkramiyenin Yarısını, 
Çeyrek Biletler İkramiyenin Dörtte Birini Alırlar. 16735 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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Yasam  Bölümü                                                                      Sayfa  

 

Kanunlar 

 
2330 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun    1 

 

2331 Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin Onaylanmasının  

         Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun       4 

 

2332 Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenftişine İlişkin  

        Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   4 

 

Yürütme ve İdare Bölümü 

 

Yönetmelikler 
 

Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılını Kutlama Komiteleri Yönetmeliği   5 

 

Türk Silahlı Kuvvetleri Lojman Yönetmeliği      8 

 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşçi İstihdam Yönetmeliği   23 

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Konut Yönetmeliği    28 

 

Tebliğ 

 
Maliye ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Dair Tebliğ    34 

 

Yargı Bölümü 

 
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları        35 

 

 

 

 

İlan 

Yargı İlanları          75 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




