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Danıştay Sekizinci Dairesi 
13 Eylül 1331 tarihli (Ahar mahallere nakledilen 

eşhasın emval ve düyun ve matlûbatı metrukesi hakkındaki geçici ka-
nunla bu kanunun bazı maddelerinin ve 20 Nisan 1338 tarihli emvali-
metruke kanununu değiştiren 15 Nisan 1339 tarihli ve 333 sayılı ka-
nunun Anayasa'nın 10, 11 ve 36 ncı maddelerine aykırı olduğu ileri sü
rülmüştür : 

Olay : Boğos Urpakyan tarafından annesi ölü Andon kızı Maryam 
Urpakya'nın 1 Mart 1942 tarihine kadar İstanbul'da oturduğu ve bu ta-
rihte Pangaltıda Çimen Sokak 51 numaralı evde öldüğü halde yetersiz 
bir tahkikata dayanılarak firari ve mütegayyip eşhastan sayılıp sahibi 
bulunduğu Üsküdar İcadiye Mahallesindeki taşınmaz malının Vakıflar 
İdaresince vaziyet olunarak 1952 tarihinde Cevri Usta vakfı namına tes-
cil edildiği iddiasiyle vaziyet işleminin ve tescil muamelesinin iptaline 
karar verilmesi için Danıştay'da açılan dâva üzerine, Danıştay Sekizinci 
Dairesince halen yürürlükte bulunan ve emvalimetruke mevzuatı adı ve-
rilen 13 Eylül 1331 tarihli kanunla 15 Nisan 1339 tarihli 333 sayılı kanu-
nun Anayasa'nın 36 ncı maddesinde yer alan mülkiyet ve miras hakla-
rını kökünden kaldırdığı ve yine Anayasa'nın 10 ve 11 inci maddelerine 
aykırı bulunduğu cihetle bu hususta Anayasa Mahkemesince bir karar 
verilmesi için, Anayasa'nın 151 inci ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
ve Yargılama Usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanunun 27 nci maddele-
rine dayanılarak dâvanın durdurulmasına ve dosyanın Anayasa Mahke-
mesine gönderilmesine karar verilmiştir. 

İnceleme : Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15 inci maddesi uya-
rınca yapılan ilk incelemede, dâva ve cevap dilekçeleriyle Danıştay Ka-
nun Sözcüsünün düşüncesi ve dâva ile ilgili kâğıtların incelenmesine lü-
zum görüldüğünden bunlarla birleştirilerek gönderilmesi için dosyanın 
Danıştay'a geri çevrilmesine 21/11/1962 tarihinde karar verilmiş ve Da
nıştay Başkanlığınca, sözü geçen kâğıt örnekleri ile birlikte dosyanın 
14/2/1963 tarihinde Anayasa Mahkemesine gönderilmesi üzerine yapılan 
incelemede, itirazın, Anayasa'nın 151, ve 44 sayılı kanunun 27 nci mad-
delerine uygun olduğu görüldüğünden esasın incelenmesine dair verilen 
20/2/1963 tarihli karar üzerine düzenlenen rapor Danıştay 8 inci Daire
sinin kararı ve ekleri kâğıtlarla bahse konu emvali metruke mevzuatı, 
Anayasa'nın ilgili hükümleriyle Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu 
raporu ve görüşme tutanakları okunduktan sonra gereği görüşülüp dü
şünüldü : 

Gerekçe: 
1 — Önce, itirazın konusu olan 13 Eylül 1331 tarihli geçici kanun-

la 15 Nisan 1339 tarihli ve 333 sayılı kanunun bugün için ne gibi du-

rumlarda uygulanmalarının 
reklidir. 

mümkün bulunduğunun araştırılması ge-

Gerçekten Ortodoks dininden olan Türk tebaasın rumların malları 
hakkında sonradan Yunan Hükümeti ile yapılan çeşitli andlaşmalarda 
özel hükümler kabul edilerek bu kanunların dışına çıkartılmış olmaları 
bakımından haklarında artık anılan kanunların uygulanması söz konusu 
değildir. 

Bunların dışında kalan ve yukarıda adı geçen kanunların kapsa
mına giren Türk Tebaası hakkında ise, 6 Ağustos, 1340 gününde yürür-
lüğe konulan Lozan Andlaşmasında Özel hükümler bulunduğundan, o ta-
rihten sonra ihtiyar edecekleri hareketleri ve fiili durumları ne olursa 
olsun bu kanunların uygulanmasına imkân yoktur. Ancak bunlardan 
Lozan Andlaşmasının yürürlüğünden Önce firari veya mütegayyip du-
ruma girmiş olanlar hakkında söz konusu kanunların uygulanması gere-
keceğinden şüphe edilemez. 

Zira gerek 13 Eylül 1331 tarihli geçici kanunun, gerekse 15 Nisan 
1339 tarihli ve 333 sayılı kanun hükümlerinin koyduğu esas bu kanun
larda yazılı şekillerde firari ve mütegayyip bulunan veya başka yerlere 
naklolunan şahısların bu hallerinin vuku bulduğu anda, taşınmaz mal-
larının, ilgisine göre Maliye veya Evkaf Hazinelerinin mülkiyetine oto-
matik bir surette geçmiş bulunacağı yolundadır. 

Bu yön 13 Eylül 1331 günlü geçici kanunun 1 inci ve değişik 2 nci 
maddelerinin açık ifadelerinden anlaşıldığı gibi, bilâhara yürürlükten 
kaldırılmış bulunan 1331 sayılı kanunun 7 nci maddesinin yorumlanma-
sına dair olan 2/6/1929 tarihli ve 146 sayılı kararda ( 13 Eylül 1331 
ve 15 Nisan 1339 tarihli kanunlara tevfikan vaziyet olunan ve edilecek 
olan emvali gayrimenkule hazine namına kaydedilmiş hükmünde oldu-
ğu ) belirtilmek suretiyle kanun koyucu tarafından da açıkça ifade 
edilmiş ve bu kanunun uygulama şekillerini gösteren 29/5/1339 tarihli 
ve 2455 sayılı yönetmeliğin 3 üncü maddesinde de «15 Nisan 1339 tarihli 
kanunun 6 ncı maddesinde zikrolunan eşhasdan metruk emvali gayri-
menkule tarihi mezkûrdan itibaren Maliye ve Evkaf hazinelerinin uh-
dei tasarruflarına geçmiştir.» denilmek suretiyle kanun hükümlerinin o 
tarihlerdeki anlayış tarzı da kesin bir surette ortaya konulmuş ve o za-
mandanberi de tatbikat bu yolda cereyan edegelmiştir. 

Bu esasa göre, 6 Ağustos 1340 tarihinden önce fiili bir surette yu
karıda yazılı durumlara girmiş bulunan şahıslar hakkında yapılan ve 
bundan sonra, da yapılacak olan muamele; bunların mallarının, bu du-
rumlara düştükleri takdirde Hazine veya Vakıflar İdaresi uhdesine geç-miş olup olmadığının tesbit için o tarihlerde firari veya mütegayyip 
veya ahar mahalle naklolunan kimselerden olup olmadıklarının tâyini 
maksadiyle girişilen araştırmalarla, tesis olunan idari işlemlerden iba
rettir. Bu işlemlerin bir safhası olarak sık sık adı geçen (Vaziyet mua-
melesi) veya (Vaziyet kararı) bu gibi gayrimenkullerin mülkiyetinin Ma-

Sayı: 11468 

geç-

melesi) veya (Vaziyet karan) bu gibi gayrimenkullerin mülkiyetinin Ma-

T. C. 
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liyeye ve Vakıflar İdaresine intikalini sağlayan hukuki ve kanuni bir 
unsur olmayıp, idarece, bahis konusu şahsın firari, mütegayyip veya 
ahar mahalle nakledilen kimse olup olmadığının tesbiti için yapılan araş-
tırmalar sonunda varılan neticeyi ve bu şahsa ait olup da kanun gere-
ğince Hazine veya Vakıflar İdaresine intikal etmiş bulunan gayrimen-
kullerin cins ve yerlerini topluca ifade ve vukuatı hülâsa için, tutulan 
bir usul gereğince, yazılan bir yazıdan ibarettir. Yukarıda da belirtildiği 
üzere böyle bir usul tutulması idarece ihtiyar edilmemiş olsa veya bu 
usule rağmen dosyasında böyle bir yazı bulunmasa dahi kanunda belir-
tilen duruma düşen şahısların mallarının bu duruma düştükleri tarihte, 
Hazine veya Vakıflar İdaresine kanun gereğince geçmiş olduklarının ka-
bul edilmesi zaruridir. 

Binaenaleyh Lozan Antlaşmasının yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 1340 
tarihinden önce firari ve mütegayyip duruma giren veya başka mahalle 
nakledilmiş bulunan bir kimsenin mallarının mülkiyeti, bu duruma gir
diği tarihten itibaren, dosyasında o tarihte alınmış bir vaziyet kararı 
olsun, olmasın, ilgisine göre Maliye veya Evkaf uhdesine kanun uya
rınca geçmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla böyle bir şahsın, firari veya mütegayyip olup olmadığı-
nın tesbiti işine 6 Ağustos 1340 tarihinden evvel başlanmamış ve bu ta-
rihten önce bir vaziyet kararı verilmemiş olması, esasen bu tarihten 
önce kanun gereğince ilgili hazine uhdesine geçmiş olan mallarının hu
kuki durumu üzerinde hiç bir etki yapamaz. 

Bu bakımdan 6 Ağustos 1340 tarihinden evvel başka yere nakle
dilmiş veya firar veya tegayyüp eylemiş bir kimsenin malı, bu tarihten 
evvel Hazineye veya Vakıflar İdaresine bir kanunla geçmiş bulunduğun-
dan, bu tarihten sonra bu durumun belirtilmesi maksadiyle yapılan iş-
lemler, gayrimenkul mülkiyetinin bu idarelere geçirilmesini değil, vak-
tiyle tahakkuk etmiş bulunan intikal muamelesinin belirtilmesi amacını 
gütmektedir. 

Aksi düşünce, yani 6 Ağustos 1340 tarihinden önce firari veya mü-
tegayyip duruma girmiş olduğu halde malları üzerinde her nasılsa idari 
işlemlere başlanmamış bulunan kimseler hakkında Lozan Andlaşmasının 
yürürlüğe girdiği tarihden sonra artık emvali metruke kanunlarının uy-
gulanamayacağı düşüncesi, yürürlüğe girdiği tarihten sonraki hâdise-
lere uygulanması gereken andlaşma hükümlerinin, yürürlükten evvelki 
olaylara da sari olduğunun kabulü ve bunun sonucu olarak da Maliye 
ve Vakıflar hazinesinin daha önce iktisap etmiş olduğu mülkiyet hakkı-
nın iptal edilmesini icap ettirir k i , böyle bir hal, kanunların yürürlüğü 
konusundaki hukuki esaslarla bağdaştırılamaz. 

6 Ağustos 1340 gününden sonra firar veya tegayyüp etmiş bulunan-
lara gelince: 

Lozan Andlaşmasının yürürlüğe girdiği 6/8/1340 gününden sonra 
vukua gelen ve emvali metruke kanunlarınca ön görülen fii l ve hareket-
lere bu kanunların uygulanmasına imkân kalmamıştır. Nitekim 17/7/1927 
günlü ve 5451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı da bu esasları böylece 
tesbit ve tatbik etmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla emvali metruke mevzuatının, 6 Ağustos 1340 tarihin-
den evvel tekevvün etmiş firar veya tegayyüp olaylarının usulü daire-
sinde bugün tesbiti halinde, uygulanması tabii ve zaruri bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak Medeni Kanunun yürürlüğünden önceki ölüm 
ve evlenme olayları dolayısiyle zamanında yürürlükte olan hükümlerin 
bugün için uygulanmakta olması, konunun daha iyi canlandırılabilmesi 
bakımından örnek olarak gösterilebilir. 

Bu sebeplerle söz konusu 13 Eylül 1331 günlü geçici kanunla 15 
Nisan 1339 günlü ve 333 sayılı kanunun, 6 Ağustos 1340 gününden ön
ceki firar, tegayyüp veya başka yere nakil olayları dolayısiyle halen 
uygulanmalarının mümkün bulunduğu gerekçede oy çokluğu, esasta oy 
birliği ile kararlaştırılmıştır. 

2 — Danıştay Sekizinci Dairesi söz konusu ik i kanunun tümünün 
Anayasaya aykırılığını ileri sürmüştür. 

Yukarıda yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere davacı hak
kında uygulanan hükümler bu ik i kanunun bütün maddeleri olmayıp 
15 Nisan 1339 günlü ve 333 sayılı kanunun 6 ncı maddesi ve bu madde 
delaletiyle 13 Eylül 1331 günlü geçici kanunun 1 ve 333 sayılı kanunla 
değiştirilen 2 nci maddeleridir. 

Anayasa'nın 151 inci maddesi ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
ve Yargılama Usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde 
mahkemelerce bakılmakta olan bir dâva sebebiyle uygulanacak kanun 
maddelerinin Anayasaya aykırı görülmesi halinde Anayasa Mahkeme
sine itirazda bulunulabileceği kabul edilmiş olduğuna, Danıştayda açıl-
mış bulunan bu dâvada ise söz konusu kanunların bütün hükümlerinin 
değil, sadece yukarıda işaret edilen hükümleri uygulanacağına göre Da-

nıştay 8 inci Dairesince yapılan itirazın, 13 Eylül 1331 günlü kanunun 
1 inci maddesi ile değişik 2 nci maddesine ve 15 Nisan 1339 günlü ve 
333 sayılı kanunun 6 nci maddesine hasren incelenmesi gerektiği oy bir-
liği ile kararlaştırılmıştır. 

3 — Davacının 29 Eylül 1962 günlü dâva dilekçesinde dâvanın ko-
nusu Boğos Urpakyan'ın (Nerede olduğunun bilinmediği yolundaki ki-
fayetsiz bir tetkike istinaden firari ve mütegayyip eşhasdan addedile-
rek) malları üzerinde Cevri Usta Vakfı adına yapılan (Vaziyet işlemi-
nin ve tescil muamelesinin), adı geçenin firari ve mütegayyip eşhastan 
olmadığı cihetle (İptaline) karar verilmesi şeklinde belirtilmiş bulun-
makta isede tapudaki tescil muamelelerinin iptali işlemi, idarî dâvaya 
konu teşkil edemeyeceğinden Danıştay'da açılmış bulunan dâvanın, da-
vacının murisinin firari ve mütegayyip bir şahıs olarak kabul edilmesi 
yolundaki idarî işleme yöneltilmiş sayılması zaruri bulunmakta ve sonuç 
olarak firar ve tegayyübü tesbit eden idarî işlemin iptali dâvası söz ko-
nusu olmaktadır. 

Zira olayda söz konusu malın mülkiyeti, Vakıflar İdaresine bir idarî 
tasarruf sonucu geçmiş olmayıp, firar ve tegayyübün sonucu olarak ve 
kanun hükmü ile geçmiş bulunmaktadır. 

Olayda, idarî dâva konusu tasarruflarda ise, firar ve tegayyübün 
tesbiti amacı ile yapılan işlemlerle bu işlemlere dayanan ve ilgilinin 
(Firari) veya (Mütegayyip) kişi olduğunu belirten karardır. 

Sözü edilen 13 Eylül 1331 tarihli geçici kanunu 1 ve değişik 2 nci 
maddeleri ile 15 Nisan 1339 tarihli kanunun 6 ncı maddesinin, Türk va-
tandaşı şahısların ne gibi hallerde firari veya mütegayyip sayılacaklarına 
dair olan hükümlerinde ise Anayasa maddelerine aykırılık arzeden bir 
husus mevcut değildir. Zira Anayasa'da, yurdu, Birinci Dünya Harbinin 
buhranlı zamanlarında terketmiş bulunan Türk tebaasının, firari veya 
mütegayyip şahıs sayılmalarına engel olabilecek herhangi bir hüküm 
yoktur. 

Davacının miras bırakana ait malın mülkiyetinin, Evkaf Hazinesi-
ne geçmesi, adı geçenin 6 Ağustos 1340 tarihinden önce firari veya müte-
gayyip durumda bulunduğunun sabit olması şartiyle, firariliğin veya 
tegayyübün vukuu ânında, yukarıda açıklanan kanun hükümleri gere-
ğince başka bir işleme lüzum kalmaksızın tamamlanmış olacağından ka
nun hükmü ile ve yıllarca önce meydana gelmiş bir hukiki sonucun idari 
yargıya konu teşkil etmesi mümkün değildir. Bu bakımdan sözü geçen 
hükümlerde Anayasa'ya aykırılık olup olmadığının araştırılmasına yer 
bulunmamaktadır. 

Sonuç : 

13 Eylül 1331 günlü geçici kanunun 1 ve değişik 2 nci maddeleriyle 
15 Nisan 1339 günlü ve 333 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükümlerinin, 
Danıştay'da açılmış bulunan dâvanın konusu bakımından Anayasaya ay
kırı olmadığına, Başkan Sünuhi Arsan ve üyelerden Rifat Göksu, İsmail 
Hakkı Ülkmen, Şemsettin Akçoğlu, İbrahim Senil ve Lûtfi Ömerbaş'ın 
muhalefetleri ile oy çokluğu ile 22/4/1963 gününde karar verildi. 

Başkan Başkan Vekili Üye Üye 
Sünuhi Arsan Tevfik Gerçeker Rifat Göksu 1. Hakkı Ülkmen 

Üye Üye Üye Üye 
Lûtfi Akadlı Şemsettin Akçoğlu İbrahim Senil İhsan Keçecioğlu 

Üye Üye Üye Üye 
Salim Başol Celâlettin Kuralmen Hakkı Ketenoğlu Ahmet Akar 

Üye Üye Üye 
Muhittin Gürün Lûtfi Ömerbaş Ekrem Tüzemen 

Esas No. 
Karar No. 

: 1963/41 
: 1963/94 

M U H A L E F E T ŞERHİ 

A — U S U L B A K I M I N D A N : 
1 — Danıştay 8 inci Dairesinin bakmakta olduğu dâvanın mevzuu, 

dâvacının firari olmadığını iddia ettiği- murisine ait gayrimenkule em-
vali metruke kanunları gereğince tatbik olunan (Vaziyet muamelesi) ile 
vakfı adına yapılan (Tescil) in iptalidir. 
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Dâvaya bakan Daire, firarilik vesaire sebepleriyle bir kimsenin 
malına elkonulmasını Anayasa'ya aykırı görmüş; emvali metruke ka
nunları diye anılan 13 Eylül 1331 ve 15 Nisan 1339 tarihlerin kanunların 
iptali gerektiği kanaatiyle Mahkememize başvurmuştur. 

Yapılan inceleme sonunda : 
a) Bu kanunların, taallûk ettikleri hâdiselerde halen uygulanması 

gerektiğine; 
b) İncelemenin, dâva ile ilgili 15 Nisan 1339 tarihli ve 333 sayılı 

kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin atıfta bulunduğu 13 Eylül 1331 
tarihli geçici kanunun 1 inci ve değişik 2 nci maddelerine hasredilmesine 
oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Dâva, emvali metruke kanunlarının tatbikatından doğmuştur. 
Danıştay 8 inci Dairesinin, bu hâdisede, emvali metruke kanunla

rının yukarıda yazılı maddelerine göre hüküm tesis edeceği Mahkeme
mizce kabul edildiğinden müracaat, 22/4/1962 tarihli ve 44 sayılı kanu
nun 27 nci maddesinin 1 numaralı bendine uygundur. O halde, emvali 
metruke kanunlarının uygulanması mümkün görülen ve iptali istenen 
bu hükümlerinin Anayasa'ya uygun olup olmadığı hakkında Mahkeme
mizin bir karara varması zaruridir. 

Halbuki böyle olmamış; dâva konusu, çoğunlukla, (Firariliğin veya 
tegayyübün tesbitine matuf idari işlemin iptali) şeklinde kabul edilmiş; 
gene çoğunlukla (Gayrimenkul mülkiyetinin Evkaf Hazinesine geçmesi 
keyfiyetinin idari dâva konusu olamayacağı) kanaatine varılmış ve i t i 
razın reddine dair hüküm bu sebeplere istinat ettirilmiştir. 

Evvelâ : Dâvanın konusunun tâyin etmek davacıya aittir. Dâva bu 
konu içinde tetkik edilip karara bağlanır. 

Dâva (Vaziyet ve tescil muamelelerinin iptali) talebiyle açılmıştır. 
Danıştay da ı(Vaziyet ve tescil muamelelerine mesnet olan iki kanun 
hükmünün Anayasa'ya aykırılığı) sebebiyle Mahkememize başvurulmuş
tur. Her ik i kanunun yürürlükte olduğu kabul ve Danıştay'ın bu kanunla
rın hangi hükümlerini tatbik edebileceği tâyin edildikten sonra varılabi
lecek karar, bu hükümlerin -iddia edildiği gibi- Anayasa'nın 10, 11 ve 
36 ncı maddelerine aykırı olup olmadığını halleden bir karar olabilir. 

Saniyen : Dâvanın, Danıştay'ın görevine giren bir dâva olup olma-
dığını araştırmak da Mahkememize düşmez. (Gayrimenkul mülkiyetinin 
Evkaf Hazinesine geçmesi keyfiyeti idari dâva konusu olamaz) gerek
çesiyle Mahkememiz, işin esasım tetkik etmekte olduğu anlaşılan Da
nıştay yerine geçerek görev konusunu halletmiş olmaktadır. 

Mahkememizin, görev konusundaki düşüncesi ne olursa olsun Da
nıştay'daki (Vaziyet ve tescil muamelelerinin iptali) dâvası bu mevzuu 
içinde bir karara bağlamak lâzımdır. Halbuki, Mahkememizce verilen 
karar, Danıştay'ın (Geciktirici mesele) saydığı (Anayasaya aykırılık) 
konusunu tetkiksiz bırakmıştır. 

Kaldı ki , aşağıda izah edilecek sebeplerle, çoğunluk mütalâasının 
kanun hükümlerine de uygun düşmediği kanaatindeyim. 

2 — a) 15 Nisan 1339 tarihli ve 333 sayılı kanunun 6 ncı mad-
desinde de, 13 Eylül 1331 tarihli kanunu muvakkatin 1 inci ve 2 nci mad-
delerinde de (Firariliğin veya tegayyübün tesbiti) nin nasıl yapılacağı 
hakkında hüküm yoktur. Halbuki kararda !(Bu maddelerin, Türk vatan
daşı şahısların ne gibi hallerde firari veya mütegayyip sayılacaklarına 
dair olan hükümlerinde Anayasa maddelerine aykırılık arzeden bir hu-
sus mevcut değildir) gerekçesi yer almaktadır. İncelenen maddelerde 
bulunmayan (Firariliğin veya tegayyübün tesbiti işlemleri) ni dâva ko-
nusu diye kabul edip Anayasa'ya aykırılığını veya uygunluğunu karara 
bağlamakta isabet görmekteyiz. 

b) Çoğunluk : (Firari ve mütegayyip şahısların gayrimenkulleri-
nin, bu hallerinin vuku bulduğu anda, emvali metruke kanunları gere
ğince Maliye ve Evkaf Hazinelerinin mülkiyetine geçtiği), (Vazıyet mua-
melesinin veya vazıyet kararının, mülkiyetin intikalini sağlıyan hukuki 
ve kanuni bir unsur olmadığı) kanaatindedir. 

Halbuki, her iki kanun, kendiliğinden hukuki netice yaratacak nite
likte değildir. Ahar mahallere nakledilenler, bulundukları yerlerden te-
gayyüp, müfarakat veya firar edenler belli olmadıkça; bu durumları tah-
kikatla tesbit ve terkettikleri mallar tâyin edilmedikçe ve vazıyet ka-
rarı verilip tatbik edilmek ve aynı karara tevfikan tapuda Hazineler 
adına tescil muamelesi yaptırılmak suretiyle bu gibi şahısların malla-
riyle olan hukuki rabıtaları kesilmedikçe mülkiyetin intikali bahis ko-
nusu olamaz. Zira, mülkiyetin naklini temin edecek mevzuat uygulanmış 
değildir. Gerek 24/5/1928 tarihli ve 1331 sayılı kanunun 7 nci madde-
sinde gerekse bu maddeye ait 146 sayılı tefsirde (Vazıyet edilmiş ve edi-
lecek mallar) tabirlerinin kullanılmış olması da, emvali metruke kanun-
larının tatbikatının ancak vazıyet karar ve muamelesiyle tezahür etti-

ğini açıkça göstermektedir. Ehemmiyetli olan cihet mülkiyetin intikal 
edip etmediğidir. İntikalin hangi tarihte vuku bulmuş sayılacağı -Danış-
tay'daki dâva konusuna göre- tâli bir meseledir. 

c) Vazıyet muamelesinin, mülkiyetin intikalinin lüzumlu bir şartı 
olduğu, Yunanistan ile yapılan mukavelenameler hükümlerinden daha 
açık bir surette anlaşılmaktadır : 

1725 sayılı kanunla tastik edilen mukavelenamenin 12, 25 ve 28 
inci maddeleri gereğince rumlara ait bazı malların tam mülkiyetinin 
Türk Hükümetine geçeceği kabul edilmiştir. Ancak, mukavelenin yü-
rürlüğe girdiği tarihte işgal edilmemişse vazıyet olunması Muhtelit 
Mübadele Komisyonunun tetkik ve tasvibinden sonra kaabil olacak; Ko-
misyonun faaliyeti bittikten sonra hiçbir vazıyet yapılmayacaktır. 

2374 sayılı kanunla tasdik edilen mukavelenamenin 2 nci madde-
sinde de, Hükümetimizce fiilen işgal edilip iadesi Muhtelit Mübadele Ko-
misyonu kararına iktiran etmeyen mallar hariç olmak üzere Komisyon 
dağıldıktan sonra -malların avdet hakkından mahrum olanlara (Yani 
firari rumlara) aidiyeti sabit olsa bile- hiçbir vazıyet, işgal veya takyidi 
tedbir muamelesine tevessül edilemiyeceği yazılıdır. 

Her ik i mukavelenamede de intikale ait açık hükümler vardır. Fa
kat bu hükümlere uyularak bir işgal veya vazıyet yapılmadıkça, diğer 
tabirle mukavelenameler hükümleri fiilen uygulanmadıkça mülkiyetin 
intikali bahis konusu değildir. 

Bütün bu sebeplerle, vazıyet muamelesinin ve bunun neticesi ola-
rak Vakıflar İdaresi namına yapılan tescilin iptali taleplerinin dâva ko-
nusu yapılmasının kanunlara uygunluğunu kabul etmek zaruridir. 

3 — Mülkiyetin akitle, kanunu medeninin 633 üncü maddesinde 
yazılı sebeplerle veya kanunla intikal etmesi arasında bir fark yoktur. 
Eskimalik, kanunu medeninin 933 üncü maddesine dayanarak (Tescilin 
terkini) ni istiyebilir. 

Bir mala (Sahibi firaridir) diye vazıyet edilip Hazinelerden biri 
adına tescil yapılmışsa, hakikatta sahibi firari değilse bu tescil haksız-
dır. Terkini -Kanunu Medeninin 638 inci maddesinde yazılı müddet içinde-
daima istenebilir. Hiçbir mahkeme, (Mülkiyetin intikali kanunla olmuş-
tur) mülâhazasiyle, dâvanın esasını tetkikten imtina edemez. 

Bu hâdisede tescilin iptali, tescile mesnet olan vazıyet kararının 
iptaline bağlıdır. Bu idari kararın iptali dâvasının görüleceği yer de Da
nıştay'dır. 

Mülkiyetin Vakıflar İdaresine geçmesi keyfiyetinin idari dâva ko-
nusu olamayacağı gerekçesine dayanılarak Anayasa'ya aykırılık iddiası-
nın tetkik edilmemesi Danıştay'ı, 13 Eylül 1331 ve 15 Nisan 1339 tarihli 
kanunların davacı hakkında doğru tatbik edilip edilmediğinin tetkikına 
zorlamış olmaktadır. Halbuki -eğer bu kanunların hükümleri Anaya-
sa'ya aykırı ise- esasın incelenmesine lüzum olmadan vazıyet kararının 
iptali lâzım gelecektir. 

B — ESAS B A K I M I N D A N : 
1 — 14/5/1331 tarihli (Vakti seferde icraatı Hükümete karşı gelen-

ler için ciheti askeriyece ittihaz olunacak tedabir) hakkındaki geçici 
kanunla bazı kimseler, askerî makamlarca başka yerlere nakledilince 
bunların terkettikleri menkul ve gayrimenkul mallar için tedbir alınması 
gerekmiş, bu malların tasfiyesini derpiş eden 13 Eylül 1331 sayılı ka-
nunun yürürlüğe girmesiyle (Emvali metruke) rejimi doğmuştur. 

Bu kanun hükümlerince: Bu şahısların terkettikleri menkul mallarla 
matlubat ve düyun mahkemelerce tasfiye edilecek; gayrimenkul malla-
rın da -cinsine göre- Evkaf ve Maliye Hazineleri namına kayıtları yapı-
lacak, Hazineler tarafından verilecek bedellerden badettasfiye kalacak 
miktarı sahiplerine ita olunacaktır. 

2 — Tagayyüp, müfarakat ve firar edenlerin malları, evvelâ 20 
Nisan 1338 tarihli ve 224 sayılı kanuna tabi tutulmuştur. Bu kanun hü
kümlerine göre; menkul mallar satılacak, gayrimenkul mallar Hükü
metçe idare olunarak, satış bedelleri ve kira paralariyle hasılat, mas-
rafları indirildikten sonra, sahipleri namına emanet hesabına kaydedile
cektir. 

15 Nisan 1339 tarihli ve sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle bu kim-
selerin malları hakkında da 13 Eylül 1331 tarihli geçici kanunun ve 15 
Nisan 1339 sayılı kanunla yapılan tadilâtın câri olacağı kabul edilmiştir. 

1331 tarihli kanunda yapılan değişikliklere göre gayrimenkul mal-
lar gene Mâliye ve Evkaf Hazineleri namına kaydedilecek, takdir oluna-
cak bedellerinden badettasfiye kalacak miktarı sahipleri namına ema-
neten irat kaydolunacaktır. 

Bugün de tatbik edilmekte bulunan bu hükümlerin, sahiplerinin 
başka yerlere nakli, tagayyüp, müfarekat veya firarları dolayısiyle sa-
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hipsiz kalan malları zarardan korumak ve menkullerin satış bedellerini, 
gayrimenkullerin ise takdir olunacak bedellerini -borçlar ve masraflar 
indirildikten sonra- sahipleri namına emanet hesabına yatırmak sure
tiyle tasfiye edip onların, terkettikleri yerlerle hukuki rabıtalarını kes-
mek maksadiyle yürürlüğe konulduklarına şüphe yoktur. Bütün bu hü-
kümlerde mülkiyetin özüne dokunan, hattâ bu hakkı zedeliyen hiçbir 
cihet ve -binnetice- Anayasa'nın 10, 11 ve 36 ncı maddelerine aykırılık 
yoktur. 

Yukarıda yazılı sebeplerle : 

a) Anayasaya aykırılık iddiasının tetkiki; 
b) 13 Eylül 1331 tarihli geçici kanunun 1 inci ve 333 sayılı ka-

nunla değişik 2 nci maddeleriyle 15 Nisan 1339 tarihli ve 333 sayılı ka-
nunun 6 nci maddelerinde Anayasa'ya aykırılık bulunmadığından itira-
zın esasından reddi gerektiği mütalâasındayım. 

Üye 
Şemsettin Akçoğlu 

M U H A L E F E T ŞERHİ 

Esas No. : 1963/41 

Danıştay 8 inci Dairesinin 8/10/1962 tarih ve 962/3287 sayılı kara
rma ekli dosyadaki evraktan anlaşıldığı üzere davacı Bogos Urfakyan, 
murisi olan anasının firari ve mütegayyip kişilerden sayıldığını ve gay-
rimenkul mallarına emvali metruke kanunları gereğince el konularak 
vakıf adına tescil edildiğini, halbuki murisinin firari ve mütegayyip ol-
madığını iddia ile vaziyet ve tescil işlemlerinin iptalini istemiştir. 

Danıştay 8 inci Dairesinin, sözü geçen kararında, emvali metruke 
adı verilen kanunların çıkarılmaları sebebine ve uğradıkları değişiklikler 
ile bunların uygulanmasında görülen aksaklıklara temas edildikten sonra 
bu kanunların, Anayasa'nın mülkiyet hakkına ilişkin 36 ncı maddesine 
açıkça aykırı oldukları, mülkiyet ve miras haklarını kaldırdıkları ve böy-
lece Anayasa'nın 10. ve 11 inci maddelerine de aykırı düştükleri, bu se-
beplere dayanılarak yürürlükte bulunan 13/9/1331 tarihli geçici kanun 
ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 15/4/1339 tarihli ve 333) sayılı 
kanunun, Anayasanın yukarıda yazılı maddelerine aykırı bulunduğu be-
yanla bu hususta mahkememizce bir karar verilmesi istenmiş bulun
maktadır. 

Bu duruma göre, olayda, firariliğin ve mütegayyipliğin tesbiti işle-
minin Anayasaya aykırı olup olmadığının incelenmesi söz konusu de-
ğildir. Gerek davacı ve gerek 8 inci Daire tarafından bu konuda bir ay
kırılık ileri sürülmemiştir. 

İncelenmesi gereken husus, dairenin kararında zikredilen iki kanu
nun, mülkiyetin intikaline ait hükümlerinin Anayasaya aykırı olup olma
dığıdır. Daire kararında gösterilen gerekçe ve Anayasa maddeleri, iste
min bundan ibaret olduğunu açıkça anlatmaktadır. 8 inci Daire, dava-
cının iddiasına göre, emvali metruke kanunlarının hükümleri gereğince 
firarilik ve mütegayyiplik halinin tahakkuk edip etmediğini ve mülki-
yetin intikalinin yerinde olup olmadığının incelenmesi gerektiği kanısına 
varmış ve bu iki konuda uyguluyacağı hükümlerden mülkiyetin intikaline 
ilişkin olanların Anayasaya aykırı olup olmadıklarının mahkememizce 
bir karara bağlanmasına lüzum görmüştür. 

Bu istem üzerine mahkememizce; 
1) Söz konusu 13 Eylül 1331 günlü geçici kanunla 15 Nisan 1339 

günlü ve 333 sayılı kanunun, 6 Ağustos 1940 tarihinden evvel tekevvün 
etmiş firar, tagayyüp veya başka yere nakil hadiseleri dolayısiyle halen 
uygulanmalarının mümkün olduğuna; 

2) Türk vatandaşı şahısların ne gibi hallerde firari ve mütegayyip 
sayılacaklarına dair olan hükümlerde Anayasaya aykırılık arzeden bir 
husus bulunmadığına; 

S) Mülkiyetin intikaline dair olan hükümler hakkında ise bu inti
kalin, firariliğin ve mütegayyipliğin vukuu anında başka bir işleme lü-
zum kalmaksızın tahakkuk ve tekemmül etmiş olacağından ve bu su-
retle teşrii bir tasarruf sonucu olarak senelerce evvel tekevvün etmiş 
bir hukuki neticenin idari yargıya konu teşkil etmesi mümkün bulun-
madığından sözü geçen hükümlerde bu bakımdan Anayasaya aykırılık 
olup olmadığının araştırılmasına da mahal bulunmadığına; 

karar verilmiştir. 

Muhalefet sebepleri : 
1) Emvali metruke kanunlarının, bugün dahi, uygulanmasını 

gerektiren olaylar vardır. Danıştay 8 inci Dairesinin, iptal isteminde 

bulunmasına sebep olan dâva, bunun açık bir delilidir. Bu itibarla sözü 
geçen kanunlar yürürlüktedir. Ancak bu kanunların halen uygulanabi
lecek hükümleri, çoğunluk kararında kabul edildiği üzere, sadece fira-
riliğin ve mütegayyipliğin tesbitıne ilişkin olanlardan ibaret değildir. 
Mülkiyetin intikaline dair olan hükümleri de uygulanabilir. Zira, aşa
ğıda 3 No. lu bentde izah edileceği üzere, mülkiyetin intikali kendili-
ğinden vâkı olmamakta ve bu intikalin kanuna uygun olup olmadığı-
nın bu konuda açılan dâvalar vesilesiyle Danıştayca incelenmesi gerek-
mektedir. Kararın bu kısmına bu gerekçe ile katılıyoruz. 

2) Mülkiyetin intikaline ilişkin hükümlerin uygulanmasından do
ğan hukuki sonuçların, idâri yargıya konu teşkil edip etmeyeceklerine 
karar vermek Danıştaya ait bir yetkidir. Mahkememizin bu ciheti çö-
zümliyemiyeceği kanısındayız. Zira bu yolda bir karar, sonucu itibari 
ile, Danıştayın görevine müdahaleyi tazammun eder k i bu da mahke-
melerin bağımsızlığı ve hâkimlerin vicdani kanaatlerine göre karar 
verecekleri hakkındaki Anayasa'nın açık ve kesin hükümleri ile bağda-
şamaz. 

Gerçi Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
hakkında 44 sayılı kanunun 27 nci maddesine dayanılarak, mahkeme
mize gelen Anayasaya aykırılık itirazlarında belirli bir kanun hüküm
lerinden hangilerinin bir dâvada uygulanacağı mahkememizce tâyin 
edilmektedir. Ancak bu yetki, dâva konusu yapılan ve olayda olduğu 
gibi, mahkemenin görevi içinde görülerek incelenmesine karar verilen 
bir hukuki durumun o mahkemede dâva konusu teşkil etmiyeceğine ka-
rar vermeğe kadar teşmil edilemez. 

3 — Çoğunluğun kararında bahsedilen 13 Eylül 1331 günlü ka-
nunla 15 Nisan 1339 günlü kanunda firariliğin ve mütegayyipliğin vuku bul-
duğu anda, ilgililere ait gayrimenkullerin kendiliğinden Hazinenin veya 
evkafın mülkiyetine geçtiği hakkında bir hüküm mevcut değildir. 13 
Eylül 1331 günlü kanunun 1 inci maddesinde ahar mahallere nakledilen 
şahısların (15 Nisan 1339 günlü ve 333 sayılı kanunun 6 ncı maddesi ile, 
firari ve mütegayyipler de nakledilenler hakkındaki hükümlere tabi 
tutulmuşlardır) terketmiş oldukları emvalin komisyonlarda tasfiye edi-
lecekleri ve aynı kanunun, sözü geçen 333 sayılı kanunla değişik 2 nci 
maddesinde de bu şahısların gayrimenkullerinin (İlgisine göre) Hazine 
veya. evkaf namlarına kayıtlarının icra edileceği açıklanmıştır ve hük-
men intikal söz konusu edilmemiştir. Yalnız 146 sayılı tefsir kara-
rında «. . . vaziyet edilen ve edilecek emvali gayrimenkulenin Hazine 
namına kaydedilmiş hükmünde olduğu. ..» ibaresi yer almıştır. 

Bu tefsir kararının, ilişkin bulunduğu 1331 günlü kanunun 7 nci 
maddesinin sonradan kaldırılmış olması dolayısiyle bugün hükmü kal-
mamıştır. Bu itibarla bugünkü tatbikatta etkisi olmamak icap eder. 
Bununla beraber, taşıdığı yukarıki ibare esas olarak alınsa bile bundan 
emvali metruke kanunlarının, mülkiyetin intikaline dair olan hükümle
rinin, ortada bir idari tasarruf bulunmaması dolayısiyle idari dâvaya 
konu teşkil edemiyecekleri sonucuna varılamaz. Bu intikalde idari saf-
halar vardır. Zira, hükmen intikal eden mallara idarece fiilen el konul-
ması, tapuya kayıt muamelelerinin yaptırılması ve kanunun emri ge-
reğince tasfiyelerinin yapılması lâzımdır. İntikal ancak bu suretle te-
kemmül etmiş sayılabilir. Bu amaçla yapılan işlemler, idari tasarruf-
lardır. Bundan başka mülkiyetin hükmen intikali kesin ve değişmez 
bir intikal değildir. Gerçekten mallarına el konan bir şahsın firari ve 
mütegayyip olmadığı anlaşılınca mallarının kendisine iade edilmesi 
gene emvali metruke kanunlarının hükümleri icabıdır. Firarilik ve mü-
tegayyiplik sabit olduğu takdirde ise aynı kanunlar gereğince malları 
iade edilmeyip hakkı bedele inkılâp eder. Gerek firariliğin ve mütegay-
yipliğin vâkı olup olmadığına ve gerek malların geri verilmesine veya 
hakkın bedele inkılâp ettiğine, ihtilâf halinde, bir yargı mercii tarafın
dan karar verilmek icap eder. Nitekim 13 Eylül 1331 günlü kanunun 
15/4/1339 günlü kanunla değiştirilen 2 nci maddesinde «Emvali mezkû-
reye dair tahaddüs edecek bilûmum daavide Hazineler hasım olur.» 
hükmü yer almış olup mutlak olan bu hüküm, mülkiyetin intikali de 
dâhil olmak üzere her çeşit işlemlerden doğan dâvaları kapsamaktadır. 
Bu dâvalardan firariliğin ve mütegayyipliğin tesbitinden ve mülkiyetin 
intikalinden doğacak olanlarda görevli yargı mercii Danıştaydır. Birinci 
kısım dâvalar için Danıştayın görevli olduğu çoğunluğun kararında da 
kabul edilmiştir. Mülkiyetin intikaline ait dâvalara gelince; gene 146 
sayılı tefsir kararında «. . . 13 Eylül 1331 ve 15 Nisan 1339 günlü ka
nunların tatbiki aleyhine Şurayı Devletçe bir hüküm verilmedikçe (Em-
valin) ashabına aynen iadesine kanuni imkân olmadığı... » açıkça be-
lirtilmiştir. Bu ibare Danıştayın emvali metruke kanunlarının mülki-
yetin intikaline dair olan hükümlerini de uygulayacağını ve bu konuda 
karar vermeğe görevli olduğunu ifade eylemektedir k i bu da idare hu
kuku esalarına tamamen uygundur. Çünki mülkiyetin intikali, âmme 
kuku esalarma tamamen uygundur. Çünki mülkiyetin intikali, âmme 

idare 
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kanunları oldukları aşikâr olan emvali metruke kanunlarından doğar 
bir durumdur. Bu izahattan anlaşıldığı üzere sözü geçen tefsir kararı 
gereğince mülkiyetin kendiliğinden intikal ettiği kabul edilse dahi bu 
intikalin idarî dâva konusu yapılmasına, bu tefsir engel teşkil etmez. 

Kaldıki, yukarıda belirtildiği üzere 146 sayılı tefsir kararı yürür-
lükte değildir ve emvali metruke kanunlarında bu tefsirde yer alan 
hükmen intikali teyid eden açık veya kapalı bir hüküm veya delâlet 
yoktur. Böyle olunca, bu intikalin, sözü geçen kanunların idarece uygu
lanması suretiyle vâkı olduğunu kabul etmek zorunludur. Gerçekten, 
mülkiyetin intikal edebilmesi bir şahsın firari veya mütegayyip oldu-
ğunun tesbiti şartına bağlıdır. Bu şart tahakkuk etmedikçe belli bir 
şahsa ait gayrimenkullerin Hazineye veya evkafa kendiliğinden intikal 
edeceği savunulamaz. Firarilik ve mütegayyiplik tesbit edilince idare 
gayrimenkule el koyar, mülkiyetin usulü dairesinde intikalini sağlıyacak 
diğer işlemleri yapar ve malları tasfiye eder. İdarenin yaptığı bütün 
bu işlemler idari tasarruflardır. Ve Danıştayın denetimine tabidir. Şu 
halde Danıştayın, ilgililerin idari dâva süresi içinde açtıkları dâvalarda 
firariliğin ve mütegayyipliğin tahakkuk edip etmediğini araştırması ve 
varacağı sonuca göre mülkiyetin intikal ettirilmesinin kanunlara uy
gun olup olmadığını karara bağlaması gerekir. İdare de bu karar dai-
resinde hukukî durumu ıslâh veya aynen ipka eder. Emvali metruke 
kanunlarının tümünden çıkan mâna budur. İnceleme konusu olan dos-
yadan, idarenin olayda da bu şekilde hareket etmiş olduğu anlaşıl-

maktadır. Ayrıca, Danıştayın içtihatları ile beliren tatbikatı da bu 
merkezdedir. 

Olayda davacı, murisinin firari ve mütegayyip olmadığını iddia ede-
rek mallarına el koyma işleminin iptalini istemiştir. Danıştay, mülkiye-
tin intikaline ilişkin hukukî durumun incelenmesini görevi içinde göre-
rek, bu konuda karar vermeden önce uygulayacağı hükümlerin Anaya-
saya aykırı olup olmadığının Mahkememizce karara bağlanmasına lü
zum görmüştür. Bu incelemenin yapılması zaruridir. 

Bu cihetin incelenmesine mahal bulunmadığı yolundaki çoğunluk 
kararına bu sebepler dolayısiyle muhalifiz. 

Başkan Üye Üye 
Sünuhi Arsan Rifat Göksu İbrahim Senil 

Üye 
Lûtfi Ömerbaş 

Muhalefet sebeplerinin 1 ve 3 üncü bentlerine katılıyorum. Bu se-
beple çoğunluk kararının o kısmına muhalifim. 

Üye 
1. Hakkı Ülkmen 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı : 6/1799 

«Yalıtılmış İletkenlerde ve Kablolarda Kullanılan Yalıtıcı Kılıflar 
ve Dolgu Malzemesi», «Yalıtılmış İletkenlerde ve Kablolarda Kullanı-
lan Kâğıt», Yalıtılmış İletkenlerin Muayene Metodu» ve «Yalıtılmış 
İletkenlerin Yapısı» standartlarının tatbikinin mecburi kılınması hak-
kındaki 23/6/1962 tarihli ve 6/674 sayılı kararnamenin 3 üncü maddesi 
gereğince, ellerinde standarlara aykırı mal bulunduran hakikî ve hük-
mî şahıslar tarafından mahallî ticaret ve sanayi odalarına, sanayi oda-
larına, ticaret odalarına ve bunların bulunmadığı yerlerde belediyelere 
verilen ve birer nüshası bu makamlar tarafından Sanayi Bakanlığına 
gönderilen beyannamelerde kayıtlı malların tasfiyesine ait esasların 
Sanayi Bakanlığınca tesbiti; adı geçen Bakanlığın 15/5/1963 tarihli ve 
4/IV.67121-38/4321 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 1/6/1963 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
O. GÜRSEL 

Milli Sa. Bakanı 
İ. SANCAR 

İçişleri Bakanı 
H. O. B E K A T A 

1. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı 
A. Ş. AĞANOĞLU 
Millî Sa. Bakanı V. 

F. MELEN 

Millî Eğit. Bakanı 
Ş. R. HATİPOĞLU 

Güm. ve Tek. Bakanı 
O. ÖZTRAK 
Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAŞ 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. ALİCAN 
Devlet Bakanı 

R. AYBAR 
İçişleri Bakanı 
H. O. BEKATA 

Bayındırlık Bakanı 
i. SEÇKİN 

Tarım Bakanı 
M. İZMEN 

Devlet Bakanı ve 
Basb. Yardımcısı 

H. DİNÇER 
Devlet Bakanı 

N. ÖRTEN 
Dışişleri Bakanı V. 

T- FEYZİOĞLU 
Ticaret Bakanı 

M. ETE 
Ulaştırma Bakanı 

R. ÖÇTEN 
Ba.-Ya. ve Turizm Bakanı 

C KARASAPAN 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
T. FEYZİOĞLU 

Adalet Bakanı 
A. K. YÖRÜK 
Maliye Bakanı 

F. MELEN 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. AZİZOĞLU 
Çalışma Bakanı 

B. ECEVİT 
İmar ve İskân Bakanı V. 

R. AYBAR 

Karar Sayısı : 6/1909 

İlişik listelerde kimlikleri yazılı 106 (Yüzaltı) kişinin, Türk vatan-
daşlığına alınmaları; İçişleri Bakanlığının 10/6/1963 tarihli ve 3.73236/00.-
7121 - 3660 sayılı yazısı üzerine, 1312 sayılı 3, 5, 6 ve 14 üncü madde-
lerine göre, Bakanlar Kurulunca 22/6/1963 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı ve 
Basb. Yardımcısı V. Başb, Yardımcısı V. 

A. K. YÖRÜK İ. SANCAR 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı 
V. PİRİNÇÇİOĞLU 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. ALİCAN 
Devlet Bakanı 

R. AYBAR 

Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı 
İ. ÖKTEM İ. SEÇKİN 

Güm. ve Tek. Bakanı 
O. ÖZTRAK 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAŞ 

Tarım Bakanı 
M. İZMEN 

Dışişleri Bakanı 
F. C ERKİN 

Ticaret Bakanı 
A. OĞUZ 

Ulaştırma Bakanı 
İ. Ş. DURA 

Maliye Bakanı 
F. M E L E N 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y.AZİZOĞLU 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVİT 

Ya. ve Turizm Bakanı 
N. ARDIÇOĞLU 

İmar ve İskan Bakanı V. 
R. AYBAR 

1312 sayılı kanuna göre vatandaşlığa alınacakların listesidir 

Devlet Balkanı V. 
V. PİRİNÇÇİOĞLU 

Adalet Bakanı 
A. R. YÖRÜK 

Basbalkan 

/. Sİ 

Ba. 

R 

Sıra Doğum 
No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri tarihi 

1 Nermln Aygen Ali İstanbul 1330 
2 Halef Alp Cuma Suriye 1908 
3 Naciye Alp Mehmet Oğuzeli 1910 

4 Sultan inan Bekir Razi 1338 
5 Kardeşi Şerif înan » » 1931 
6 Ruhi Iskeçe Aziz Iskeçe 1927 
7 Sabit Çimen Bayram Priştine 1927 
8 Kardeşi Şahin Çimen » » 1933 
9 Kardeşi Murat Çimen » » 1924 

10 Salih Birgül Mustafa Gümülcine 1917 
11 Eşi Neriman Birgül Mehmet » 1925 
12 Mustafa Özel Tahir Iskeçe 1926 
13 Eşi .Sabriye öze l Aziz > 1931 
14 Kâmile Bayramoviç Salim Üsküp 1902 
15 Oğlu Hasan Bayramoviç Recep » 1929 
16 ibrahim Mirilli Şükrü Dedeağaç 1920 
17 Ali Rodop Salih Gümülcine 1907 
18' Eşi Fatma Rodop Mehmet » 1908 
19 Mustafa Emir Hasan î skeçe 1913 
20 Eşi Fahriye Emir Kâzım » 1918 
21 Mustafa Çokgüven Osman Gümülcine 1934 
22 Ali Yıldız ibrahim Yugoslavya 1340 
23 Kardeşi Hamdi Yıldız » Geylân 1930 
25 Ömer Çetin Ali Mestanlı 1873 
25 Eşi Gülsüm Çetin Mümin » 1885 
26 Hasan Aksan Ishak Sofuiu 1935 
27 Hasan Çoban Hamit Iskeçe 1914 
28 Eşi Lâtife Çoban Abdurrahman » 1914 
29 Süleyman Yorulmaz Mustafa » 1321 
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Sıra 
Adı ve soyadı 

Dogurn ı Sıra Doğrum 
No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri tarihi No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğrum yeri tarihi 

SO Eşi Urkiye Yorulmaz Ismail GümüIoine ısıo lOl Raife Engin Osman Gümülcine 1921 
Sİ Besim Vatansever Ömer Köseler ıgss 102 Hasan Yılmaz Şaban Koşukavak 1932 
32 A l i Osman Doltuzlu Ahmet Koşukavak IOS AJıif Kurşunlu Hüseyin Nevrakop 1932 
SS Eşi Ürküş Dokuzlu Ismail Mestanlı K H Mustafa Deliali Cemil Bayır-Bucak lDSO 
S* Oğ'lu Rasim Dokuzlu A l : Osman Koşukavak 1932 IOS Davut Kıroğlu İbrahim BoIayır 1940 
SS Oğlu Besim Dokuzlu » » lOß Musa Bayındır Ahmet Azaz 1922 
se Oğlu Hajsan Dokuzlu yy ıese 
ST Mustafa Uzun Halil Gümülcine 1926 - — ^ — 

SS Eşi Zeynep Uzun Hüseyin yy Karar Sayısı z óZlPÎl 
Şükrü Özgürel Hasan İstanköy 1B02 

40 Eşi Asiye Özgürel Must--fa > ıeoo l/7/19l3'5 tarihli ve 2/2911 sayılı Kararnameye ektir. 
41 Oğlu Hasan Özgürel Şükrü ' Sıtma ve Frengi İlaçlan hakkındaki 2767 sayılı Kanun gereğince 

Oğlu Mustafa özgüre! 
Şükrü ' 

» 1928 yurda ithali Türkiye Kızılay Derneğinin tekeli altına verilmiş olan ilâç
Oğlu Hüseyin Özgürel » » lara ait listeye, Almanya'da Bayer Fabrikasının Resochin adiyle paten

44: Kızı Zühre Özgürel » tini haiz bulunduğu Chloroquine Diphosphate «7-chlore-4-i(4-diethyla-
45 Kızı Meliha Özgürel » 

>> 
mino-l-methyl-butylamino) quinoleine diphosphate» Poudre'un ithal 

46 Kızı Gülsiye Özgürel » » edilmesi; Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığının 8/6/1963 tarihli ve 6026 
47 Ahmet Fırıncı Ismail Hakkı Dedeağaç ısos sayılı yazısı üzerine, mezkûr Kanunun TOTS sayılı kanunla değişik İ 
48 Eşi Makbule Fırıncı Bedir 

Dedeağaç 
1322 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 28/6/1963 tarihinde karar

áQ Oğlu Bedir Fırmcı Ahmet » iaşe laştırılmıştır. 
SO Semie Aydoğan Ibrahim Iskeçe lose CUMHURBAŞKANI 

C. GÜRSEL Sİ Hüseyta Karasu Ahmet » WIS 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

52 Eşi Leylâ Karasu Osman » 1925 Başbakan Devlet Bakanı ve Devlet Baikanı ve Devlet Bakanı ve 
SS Mehmet Çetin AU Şapcı 1927 t t A r ñ M t f Başb, Yardımcısı Basb- Yardımcısı Başb. Yardımcısı 

z. I N U N U E A L ¡ C A N JJ , D Î N Ç E R T. FEYZlOĞLU 
Sé Fehim Tezcan A omet Gümülcine 1938 

t t A r ñ M t f Başb, Yardımcısı Basb- Yardımcısı Başb. Yardımcısı 
z. I N U N U E A L ¡ C A N JJ , D Î N Ç E R T. FEYZlOĞLU 

SS Emin Güre Hasan Paşmaklı ısgs Devlet Bakamı Devlet Bakmı Devlet Babanı Adalet Bakanı 
V. PİRlNCClOĞLU R. AYBAR N- ÖKTEN A. K. YÖRÜK 

se Recep Çiftçi Emin Gümülcine 1922 

Devlet Bakamı Devlet Bakmı Devlet Babanı Adalet Bakanı 
V. PİRlNCClOĞLU R. AYBAR N- ÖKTEN A. K. YÖRÜK 

ÖT Eşi Şerife Çiftçi Mustafa j, 1932 Millî Sa. Balkanı İQİşferi Bakanı Dışişleri BaÍk™! Maliye Balkanı Eşi Şerife Çiftçi Mustafa 
Iskeçe 

1932 
L SANCAR H. O. REKATA F- C ERKlN F. MELEN 

öS Sami Karafes Davut Iskeçe ldiO 
L SANCAR H. O. REKATA F- C ERKlN F. MELEN 

eo 
Şeraefttin Gümüş 
Hüseyin Uslu 

Sabri 
Hasan Gümülcine 

1932 
192'5 

Millî Eğit. Baıkanı BaymídxíİTk Bakanı Ticaœt Balkanı Sa- ve So. Y. Bakanı 
Z. ÖKTEM İ- SEÇKİN A. OĞÜZ Y. AZIZOĞLV 

eı Hasan Savíiş Istanköy 1939 "ika. vie Tök. Bakanı Tarım .Balkanı Ulaıştınma Baıfcanx Çalışma Bıajbanı 
62 Hasan Ata lîüssyin Iskeçe ıgss O. ÖZTRAK M. lZMEN t. S- DURA B. ECEVIT 
es Mümin Öztürk A l i Gümülcine 1936 
64 Mehmet Kâhya Hasan Iskeçe ıaso 
ÖS Naibe Cambaz Ibrahim Rusçuk 1892 
se Lütfi Meşeli Ahmet Gümülcine 1932 
e? A l i Baydmlı Mustafa Şam 1314 
es Bifide Yavuz Hüseyin Iskeçe ıgıg 
s» Rıza Turan Göker AU Komotini WS? 
TO Mehmet Vatancı Muatafa Şapcı 1921 
Tl Eşi Refiye Vatancı Ahmet Müsellim 1922 
72 Nihat Kaynar Mehmet Gümülcine ıeii 
TS Hakkı Logo Cemal Konice 
74 Eşi Ganimet Logo Hamit Yanya 1922 
TS Hasan Şen Fílil Şapçı 1933 
Tö Raşit Taşkent Mehmet Iskeçe ıgsı 
T? Nihat Öztürk Ahmet Gümülcine ISS? 
TS Eşi Rasime Öztürk A l i » 1942 
TÖ Cemalettin Çelebi Haşim Iskeçe 1930 
SO Mehmet Güleryüz Ramazan Azaz 1928 
Sİ Mehmet Yılmaz BIneyye Caraplus ısge 
sa Oğlu Halil Yılmaz Mehmet ıgsı 
SS Oğlu Mustafa Yılmaz >> » ısso 
84 Salim Kâhya Omer Halep ı g ı s 
SS Eşi Hatice Kâhya Ahmet » 1924 
se 2 nci eşi Sultan Kâhya Mehmet Gaziantep 1929 
ST Oğlu Kemal Kâhya Salih Halep 1944 
SS Kızı Nuriye Kâhya » ISIS 
s » Hasan Acuz Yıldırım A l i Lazkiye 
s o Memnune Güvçnir Emin Istanbul ı s o e 
Ô l Muhammet Ahnef Öztürk- Battal Âzaz 

Ahmet Çardak Ahmet Çardak A l i Lâzkiye 
Eşi Nazife Çardak Mehmet » l&23 

94 Hafize İkizler Ahmet Aydm 1894 
as Oğlu Hikmet İkizler Ömer Izmir 
se Oğlu Suat ikizler » » ıgso 
ST Sevim Mişkinkalem Ata iskenderun 1943 

Hasan Baldır Mehmet Seren 
Eşi Server Baldır . » Gebelli 1934 

ıoo Rabia Yassa Hacı Abdullah Marçilâii 1928 

Sıra Doğum ı 
No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri tarihi 

30 Eşi Urkiye Yorulmaz ismail Gümülcine 1910 
31 Besim Vatansever Ömer Köseler 1938 
32 A l i Osman Dokuzlu Ahmet Koşukavak 1911 
33 Eşi Ürküş Dokuzlu ismail Mestanlı 1909 
34 Oğlu Rasim Dokuzlu A l i Osman Koşukavak 1932 
35 Oğlu Besim Dokuzlu » » 1935 
36 Oğlu Hasan Dokuzlu » » 1939 
37 Mustafa Uzun Halil Gümülcine 1926 
38 Eşi Zeynep Uzun Hüseyin » 1935 
39 Şükrü özgürel Hasan Istanköy 1902 
40 Eşi Asiye özgürel Must'-fa > 1909 
41 Oğlu Hasan özgürel Şükrü ' » 1927 
42 Oğlu Mustafa özgürel » » 1928 
43 Oğlu Hüseyin özgürel » » 1938 
44 Kızı Zühre özgürel » » 1933 
45 Kızı Meliha Özgürel » » 1935 
46 Kızı Gülsiye Özgüre! » » 1940 
47 Ahmet Fırıncı ismail Hakkı Dedeağaç 1908 
48 Eşi Makbule Fırıncı Bedir » 1322 
49 Oğlu Bedir Fırıncı Ahmet » 1936 
50 Semie Aydoğan ibrahim Iskeçe 1936 
51 Hüseyin Karasu Ahmet » 1918 
52 Eşi Leylâ Karasu Osman » 1925 
53 Mehmet Çetin A l i Şapcı 1927 
54 Fehim Tezcan Aımet Gümülcine 1938 
55 Emin Güre Hasan Paşmaklı 1898 
56 Recep Çiftçi Emin Gümülcine 1922 
57 Eşi Şerife Çiftçi Mustafa » 1932 
58 Sami Karafes Davut Iskeçe 1940 
59 Şeraefttin Gümüş Sabri » 1932 
60 Hüseyin Uslu Hasan Gümülcine 1926 
61 Hasan Savaş Rectp Istanköy 1939 
62 Hasan Ata Hüssyin Iskeçe 1933 
63 Mümin Öztürk A l i Gümülcine 1936 
64 Mehmet Kâhya Hasan Iskeçe 1930 
65 Naibe Cambaz ibrahim Rusçuk 1892 
66 Lütfi Meşeli Ahmet Gümülcine 1932 
67 A l i Baydınlı Mustafa Şam 1314 
68 Elfide Yavuz Hüseyin Iskeçe 1919 
69 Rıza Turan Göker A l i Komotini 1937 
70 Mehmet Vatancı Mustafa Şapcı 1921 
71 Eşi Refiye Vatancı Ahmet Müsellim 1922 
72 Nihat Kaynar Mehmet Gümülcine 1941 
73 Hakkı Logo Cemal Konice 1919 
74 Eşi Ganimet Logo Hamit Yanya 1922 
75 Hasan Şen Şapçı 1933 
76 Raşit Taşkent Mehmet Iskeçe 1931 
77 Nihat Öztürk Ahmet Gümülcine 1937 
78 Eşi Rasime Öztürk A l i » 1942 
79 Cemalettin Çelebi Kaşim Iskeçe 1930 
80 Mehmet Güleryüz Ramazan Azaz 1928 
81 Mehmet Yılmaz Blııeyye Caraplus 1896 
82 Oğlu Hahl Yılmaz Mehmet » 1931 
83 Oğlu Mustafa Yılmaz » » 1930 
84 Salim Kâhya Omer Halep 1918 
85 Eşi Hatice Kâhya Ahmet » 1924 

86 2 nci eşi Sultan Kâhya Mehmet Gaziantep 1929 
87 Oğlu Kemal Kâhya Salih Halep 1944 
88 Kızı Nuriye Kâhya » » 1945 
S9 Hasan Acuz Yıldırım A l i Lazkiye 1941 
90 Memnune Güvenir Emin istanbul 1895 
91 Muhammet Ahnef öztürk- Battal Azaz 1942 

T u ş a , 

»2 Ahmet Çardak A l i Lâzkiye 1924 
93 Eşi Nazife Çardak Mehmet » 1923 

94 Hafize ikizler Ahmet Aydın 1894 
95 Oğlu Hikmet ikizler Ömer izmir 1925 
96 Oğlu Suat ikizler » » 1930 
97 Sevim Mişkinkalem Ata iskenderun 1943 
98 Hasan Baldır Mehmet Seren 1930 
99 Eşi Server Baldır , » Gebelli 1934 

100 Rabia Yassa Hacı Abdullah Margilân 1928 

Sanayi Bakamı Ba.-Ya. ve Turizm Bakamı İmar ve iskân Bakamı V. 
F. ÇELlKBAS C. KARASAPAN R. AYBAR 

• 
Karar Sayısı: 6/1963 

26/2/1962, 14/6/1962 tarihli ve 6/235, 6/620 sayılı kararnamelere ek
tir. 

İlişik listede yazılı yerlerde, husule gelen âfetler dolayısiyle, ya
pılacak işler için hizalarında gösterilen miktarlarda olmak üzere fon
dan cem'an 5.285.000 (Beşmilyon ikiyüzseksenbeş bin lira ayrılması; 
âfetten zarar gördükleri tesbit edilenlerden 7269 sayılı kanun hüküm
lerine göre inşaatını kendisi yaptırmayı talep ve borçlanmayı taahhüt 
edenlere (Mahalli özellikler gözönünde bulundurulmak şartiyle, yapı 
şartları tipleri ve muhtelif kısımlarının ebadı ve adedleri önceden 
tesbit edilerek hazırlanacak plânlara ve yapılacak keşiflere göre 
bulunacak inşaat bedelleri, inşaatın seyrine göre taksitler halinde nak
den ödenmek ve gerektiğinde teknik ve malzeme yardımı yapılmak su
retiyle) aynı kanunun 40 ncı maddesindeki esaslar dairesinde yardım 
yapılması ve yapılacak yardımların aynı esaslara göre tahsili; Maliye 
Bakanlığının uygun mütalâasına dayanan İmar ve iskân Bakanlığının 
19/6/1963 tarihli ve 024/5738 sayılı yazısı üzerine, sözü geçen kanu
nun 36 ncı madddesine göre Bakanlar Kurulunca 9/7/1963 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı ve Devlet Bakam ve 
t iMftNt) Başib. Yardımcısı Başb. Yardımcısı Başb. Yardımcısı 
ı. wunu E ALİCAN ' H- DlNÇER T. FEYZİOĞLU 

Devlet Bakam Devlet Bakamı Devlet Bakamı Adalet Bakanı 
V.PlRtNÇÇİOĞLU R. AYBAR N. ÖKTEN A-K.YÖRÜK 

Milî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakamı Maliye Bakanı 
/. S AN CAR H. O. BEK AT A F- C. ERKİN F. MELEN 

Millî Eeıt. Bakanı Bfflyınıd- Bakanı V. Ticaret Bakanı Sa- ve So. Y. Bakajıı 
/. ÖKTEM F. MELEN A. OĞUZ Y. AZ1ZOĞLU 

Güm. ve Tek. Bakaını Tanım Bakanı Ulaştırana Bakanı Çalışma Bakanı 
O. ÖZTRAK M. İZMEN 1. S. DURA B- ECEVİT 
Sanayi Bakanı Ba.-Ya- ve Turnam Bakamı £nw ve İskân Bakanı 
F. ÇELlKBAS N. ARDIÇ0&LU ' F- K, GÖKAY 
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7269 sayılı kanun gereğince kararnamesi alınacak yerlere ait listedir. 

Sıra 
No. İlçesi Köyü 

1 Afyon Merkez Büyükkalecik 
Arazi temini, yol, su tesisatı ve kadastro gibi imar işleri 
için yapılacak harcamaları karşılamak üzere : 

Talep 
ve taahhüt
name veren 
aile sayısı 

12 

Beher 
aileye ya

pılacak yar
dım miktarı 

2 Ankara Kalecik Merkez 65 
Arazi temini, yol, su, elektrik, kanalizasyon tesisatı ve kadastro gibi 
imar işleri için yapılacak harcamaları karşılamak üzere : 

3 Çankırı Ilgaz Aşağıbozan 37 
Arazi temini, yol, su tesisatı ve kadastro gibi imar işleri 
için yapılacak harcamaları karşüamak üzere : 

4 Çorum İskilip İkipınar 13 
Arazi temini, yol, su tesisatı ve kadastro gibi imar işleri 
için yapılacak harcamaları karşılamak üzere : 

5 Çorum İskilip Doğangir 
Arazı temini, yol, su tesisatı ve kadastro gibi imar işleri 
için yapılacak harcamaları karşılamak üzere : 

6 Gaziantep Nizip Gevence 25 
Arazi temini, yol, su tesisatı ve kadastro gibi imar işleri 
için yapılacak harcamaları karşılamak üzere : 

7 Kars Posof Rabat Mah. 
Arazi temini, yol, su tesisatı ve kadastro gibi imar işleri 
için yapılacak harcamaları karşılamak üzere : 

8 Konya Ereğli îvriz 
Arazi temini, yol, su tesisatı ve kadastro gibi imar işleri 
için yapılacak harcamaları karşılamak üzere : 

9 Konya Akşehir Elfiraz 
Arazi temini, yol, su tesisatı ve kadastro gibi imar işleri 
için yapılacak harcamaları karşılamak üzere : 

10 Tokat Turhal Karaevli 
Arazi temini, yol, su tesisatı ve kadastro gibi imar işleri 
için yapılacak harcamaları karşılamak üzere : 

11 Urfa Suruç Kara 
Arazi temini, yol, su~ tesisatı ve kadastro gibi imar işleri 
için yapılacak harcamaları karşılamak üzere : 

12 Urfa Suruç Müstahcerik 
Arazi temini, yol, su tesisatı ve kadastro gibi imar işleri 
için yapılacak harcamaları karşılamak üzere : 

13 Zonguldak Devrek Kaypaklar 
Arazi temini, yol, su tesisatı ve kadastro gibi imar işleri 
için yapılacak harcamaları karşılamak üzere : 

14 Gümüşane Torul Zigana 
Arazi temini, yol, su tesisatı ve kadastro gibi imar işleri 
için yapılacak harcamaları karşılamak üzere ; 

45 

30 

18 

60 

62 

15 

29 

16 

Toplam 
15.000,— 

Toplam 
10.000,— 

Toplara 
10.000,— 

Toplam 
10.000,— 

Toplam 
10.000,— 

Toplam 
10.000,— 

Toplam 

Genel toplam 

Tutan 

10.000,— 120.000 — 

15.000,-

975.000,— 

50.000,— 

370.000,— 

25.000 — 

130.000 — 

15.000,— 

90.000,— 

10.000,— 

Toplam 
10.000,— 250.000,-

25.000,-

Toplam 
15.000,— 675.000,— 

50.000,— 

Toplam 
10.000 300.000,-

25.000,— 

Toplam 
10.000,— 180.000-

25.000-

Toplam 
10.000 600.000,-

40.000 — 

620.000,— 

40.000,— 

Toplam 
10.000 150.000,— 

15.000,— 

290.000-

25.000,— 

Toplam 
10.000,— 160.000-

15.000,— 

Yardımm 
toplamı 

135.000,— 

1.025.000-

395.000,— 

145.000,— 

100.000,— 

275.000,— 

725.000-

325.000,— 

205.000,— 

640.000,— 

660.000,-

165.000,— 

315.000,-

175.000,— 

5.285.000,— 
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Karar Sayısı : 6/1964 

Hususi müsaade almaksızın kendi arzulariyle yabancı Devlet tabii-
yetine geçtikleri anlaşılan ilişik listede kimlikleri yazılı (155) kişinin 
Türk vatandaşlığından çıkarılmaları; İçişleri Bakanlığının 24/6/1963 ta-
rihli ve 73111/00 - 7888 - 4002 sayılı yazısı üzerine, 1312 sayılı kanunun 
9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 9/7/1963 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 

İ. İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. ALİCAN 

Devlet Bakanı 

V. PİRİNÇÇİOĞLU 

Millî Sa. Bakanı 
İ. SANCAR 

Millî Eğit. Bakanı 
İ. ÖKTEM 

Güm. ve Tek. Bakanı 
O. ÖZTRAK 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAŞ 

Devlet Bakanı 
R. AYBAR 

İçişleri Bakanı 
H. O. BEKATA 

Bayın. Bakanı V. 
F. MELEN 

T a r ı m Bakanı 
M.İZMEN 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. DİNÇER 

Devlet Bakanı 
N. ÖKTEN 

Dışişleri Bakanı 
F . C E R K I N 

Ticaret Bakanı 
A. OĞUZ 

Ulaştırma Bakanı 

İ. Ş. DURA 

Devlet Bakanı ve 
Basb. Yardımcısı 
T. FEYZİOĞLU 

Adalet Bakanı 
A. K. Y Ö R Ü K 

Maliye Bakanı 
F . M E L E N 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y.AZİZOĞLU 

Çalışma Bakanı 
B.ECEVİT 

Ba.-Ya- ve Turizm Bakanı 
N. ARDIÇOĞLU 

İmar ve İskân Bakanı 
F.K.GÖKAY 

Sıra 
No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 66 Eşi : Rezma Alolu Yuda 

istanbul 
67 Marko Davi Isak 

1 Faik Mutlu Buran istanbul 1337/1321 68 Merkada Mezrahı Ölü Yako 
2 Raşel Mutlu Davit » 1933 69 Amada Plosof Mihail 
3 Izak (Isak) Havyo Iliya » 1929 70 Vida Palamo Türkseven Sintika 
4 Salvator Grasyani Isak » 16/6/1944 71 Fanika Eskenazi Maer 
5 Yaşuva Kohen Mişon » 3/3/1331 72 Nesim Sevi Hayim 
6 Eşi : Ester Kohen Nesim Silivri 1333 73 Hatice Evcim Hamdi 
7 Bellâ Murdahay Şabat Uzunköprü 1/3/1927 74 Yasef Kohen Dilnar Yuda 
8 Davit Sivilya Yako istanbul 3/1/1384 75 Sinyoru Mayohas Isak 
9 Leya Pilosof Yuda Edirne 4/3/1323 76 Yasef Pinto Semuel 

10 Ester Fresko Yasef istanbul 3/2/1934 77 israil Eskinazi Leon 
11 Abraham Becerir Mihael Başkale 1340 78 Fani Eskinazi Mişon 
12 Yako Mayir Edirne 2/7/1324 79 Berta Kandiyoti Nesim 
13 Armoza (Maner) Adler Moreno Şumnu 1315 80 Isak Hulli Mordohay-
14* Matüda özboyacıoğlu Isak Amerika 15/9/1927 81 Refka Viğwri Davit 
15 Luna Giran Simentof istanbul 1306 82 Zeynep Decani Osman 
16 Nesim Kamhi Mayir » 10/1/1931 83 Sultana Sevik Bünyamin 
17 Simoil Cukran Yako 1927 84 Elyazar Hiskiya 

Bünyamin 
17 Simoil Cukran Yako 1927 84 Elyazar Hiskiya Nesim 
18 Fortina Çimen Yuda » 16/1/1933 85 Israel Kordova 
19" Zınbol Molho Hayım Bursa 9/12/1928 86 Merkado Almazlinoz Hayim 
20 Sara Bihar Ilya Edirne 5/9/1927 87 Avram Baraza Yako 
21 Marya Mordo Krespi Yako İstanbul 27/6/1929 88 Bolisa Baraza Yako 
22 Salamon Levi Menahem Levi istanbul 8/2/1930 89 Ida Kohen Bohor 
23 Sara Oj alvo Bohor Silivri 1326 90 Abdülkerim Göncü Yusuf Abdo 
24 Oro Sevilya ölü Nesim istanbul 22/5/1341 91 Nebihe Göncü Meiki 
25 Hursi Alalçin Ölü Leyon Açık 5/7/1929 92 Ilyas Amsih 
26 Esterya Erkoban Nesim Tekirdağ 1325 93 Halil Demirbaş Halil 
27 Salamon Levi Avram istanbul 5/8/1340 94 Sadika Özalkan Aodo 
28 Kadun Levi Sabatay » 3/5/1341 95 Ayşe Dacı Casim 
29 Inez Dekalo Salamon Edirne 28/8/1333 96 Yako Yafet Isak 
30 Menahim Horay Mişon istanbul 1930 97 Kohar Basmacı Nurayir 
31 Avram Adıgüzel Yuda » 1322 98 Nesim Sarfati Avram 
32 Menahim P. Adato Salamon Edirne 1307 99 Meryem Gülüstan Nerses 
33 Eşi: Luna P. Adato Sabatay Dersadet 1314 100 Armenuhi Sultanian Karabet 
34 Kamelya Ruso Refail izmir 8/3/1339 101 Marguerite Koçyan Agop 
35 Yento Nesim Edirne 1328 102 Mari Devletyan Mıhran 
36 Bünyamin Levi Ölü Yaşaba Aydın 1300 103 Merkada Hollo Jsak 
37 Eşi : Raşel Hayim » 1309 104 Mişon Baruh Avram 

Sıra Doğum 
No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri tarihi 

38 Sara Uziyel Ilya istanbul 20/3/1943 
39 Aron Namer Menteş istanbul 5/8/1931 
40 Ester Alazraki Şemoel Manisa 28/12/1929 
41 Boliso Zaharyalar Salamon Edirne 1324 
42 Luna tgüs Isak Tire 15/9/1936 
43 Yako Öznae Isak Edirne 1339 
44 Moiz Karakaçan Yasef M . Kemalpaşa 1938 
45 Mordehay Kuşcı Girson Tekirdağ 10/11/1933 
46 Nesim Deçukurel Mişonı Bursa 1339 
47 Baruh Eski Mişon Bohor İstanbul 1931 
48 Mayer Akış Aron » 15/7/1339 
49 Erdoğan (Açık) Yuda Ankara 26/12/1941 
'50 Diezer Mazon Davit istanbul 25/4/1324 
51 Yaşova Behar Yako » 5/12/1334 
52 Eşi : Sara Behar Nesim » 1333 
53 Ester Aytek (Maneş) Isak » 1938 
54 Moris (Moiz) Karasu Avram » 1933 
55 Luisi imren Yaşova Tire 5/7/1936 
56 Yako Kohen Ilya İzmir 1930 
57 Liyazar Sunak Nesim istanbul 1926 
58 Sinto Tokatlılar Isak Bursa 1315 
59 Vida Tokatlılar Yasef İzmir 1325 
60 Salamon Filos (Pilos) Marko İstanbul 1940 
61 Hayim Sadaka Pursiyado Bayramiç 1323 
62 Gavril (Gavriel) Izra 

Levi Ezra Izra istanbul 1338 
63 Refka Levi Ezra Isak 1341 
64 Ilya Seven Şemail Tire 10/11/1932 
65 Mişon Alolu Mordahay istanbul l /C. Ahir 1332 

İstanbul 
izmir 
Turgutlu 
Edirne 
Bursa 
istanbul 

» 
izmir 
istanbul 

Gelibolu 
Kasaba 
istanbul 

» 

Ankara 
Üsküdar 
istanbul 

Mardin 

Gaziantep 
Eydo Köyü 
Kilis 
istanbul 

Edirne 
İstanbul 
Develi 
Paris 
Edirne 
istanbul 

1 Mayıs 1330 
1329 

13/5/1935 
1304 
1320 
1299 

3/9/1931 
1321 

21/2/1943 
23/3/1931 
17/6/1932 

10 T. Evvel 1338 
15/4/1341 
2/6/1340 

23/1/1341 
1328 
1321 

24 Mart 1317 
14/2/1929 

1939 
15/9/1931 

1309 
1335 
1304 

5/3/1926 
1315 
1322 
1302 

14/10/1930 
1940 
1931 
1338 
1929 
1314 

1322/1320 
1317 
1931 
1332 

1313/1311 
1320/1322 

/ İNÖNÜ Başb- Yardımcısı Ba^b. Yardımcısı Basb. Yardımcısı 
E- ALİCAN H. DİNÇER T. FEYZIOĞLU 

V. PlRİNÇÇİOĞLU R. AYBAR N. ÖKTEN A. K- YÖRÜK 

t. S AN CAR H. O. BEKATA F- C ERKtN F. MELEN 

1. ÖKTEM F. MELEN A. OĞUZ Y. AZtZOĞLU 

O. ÖZTRAK M. iZMEN l. §. DURA B. ECEVİT 

F. ÇELlKBAS N. ARDIÇOĞLU F. K. GÖKAY 
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Sıra Doğum Sıra Doğum 
No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri tarihi No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri tarihi 

105 îstepan Bozyan Hacı Ohannes Tekirdağ 1317 145 Françeska Kalmazi Vasil İstanbul 1324/1326 
106 Zareh Yazmacıyan Artiıı İstanbul 1309/1308 146 Davit Eskinazi Yasef » Tas 1318 
107 Sinyoru Pala Bünyamin » 1322/1324 As 1314-1315 
108 Fobeno Bahar (Aravya) Hefail Ankara 1933 147 Asen Kozma » 30/12/1929 
109 Ferhan Atay Yusuf Sehrinci 16/4/1938 148 Nesim Macora Aron » 1938 
110 Jak Sabah Liyo İzmir 19/11/1940 149 Isak Ventura Yosef İzmir 1338 
111 Şemeol Araha Hayim » 14/7/1931 150 Davit Zarko Mişon İstanbul 12/1/1340 
112 Nesimkarako Erkarako Yako Bursa 7/9/1937 151 Sinyora Zarko Sintof » 23/6/1340 
113 Matilda Mizrahi Yosef İzmir 291. Kânun 1325 152 Toma (Tomas) Kozmadis Mihail Bakırköy 1340 
114 Mazalto Eskinazi Yako 1326 153 .Setelyo Todoridi Panayot İmroz 1323 
115 Mazalto Kısmet Azıktı Mose » 12/3/1936 154 Güner Ünver Fuat Çatalca 1935 
116 Vida Benircan Avranhazan Bursa 1319 155 Erdoğan Yeşilgöz Eyüp Beykoz 1/7/1936 
117 Yusef Sason Nesim Aydın 1306 
118 E ş i : Roşe Sason Şemoel » 1312 
119 Klara Savar İs ak İstanbul 1308 • 120 Samoel Samrako Modohay » 1321-1319 
121 
122 

Refka Reytan 
Hayim Zuvi 

Hayim Levi 
Avram 

Bursa 
İzmir 

1931 ' 
15/10/1933 

İçişleri Bakanlığından : 

123 Raşel Mazal Salamon İzmir 16/12/1939 1 — Osmaniye Emniyet Âmiri Şevket Erkan'ın Denizli 1 inci sınıf 
124 Ester Hanan Menteş İstanbul 14/9/1337 Emniyet Amirliğine almakta olduğu 950 lira maaşla naklen atanması 
125 Yavuz özcan Şerafettin 1932 uygun görülmüştür. 
126 Varvara Hilepo Nikola İmroz 1320 2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
127 Hüseyin Akkirman Ed-

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

vard Herbert Hacı Ahmet Malatya 1300 16/7/1963 
128 Anastasiya Çirpa Yorgi İmroz 1320 
129 Barbara Jean Targal Davit Amerika 1925 CUMHURBAŞKANI 
130 Varvara (Barbara) Angeledis Gavriel İstanbul 1330/1328 C GÜRSEL 
131 Araksl Zerigian Artin Bursa 1323/1321 
132 Talat Demir tül Zekeriya •» 19/4/1334 Başbakan İçişleri Bakanı 
133 Sinyoru Toledo Yako İstanbul 1317 /. ÎNÖNÜ H. O. BEKATA 
134 Avram Yeruşalmi Samuel » 1321/1319 
135 Armenuhi Kelleciyan Serkis Develi 1315 
136 Minas Minasyan Nefüsi Elmalı 1304 1 — Akhisar Emniyet Âmiri Necdet Değerli'nin Alaşehir ve Ala
137 Abdosne (Abrosine) Pa- şehir Emniyet Âmiri M . Kemal Uzunkaya'nın da Akhisar 2 nci sınıf 

pazyan Art in Karamürsel 1319 Emniyet Amirliklerine almakta oldukları maaşlariyle naklen atanmaları 
138 Kostanti Zanomez Yani İmroz 1326 uygun görülmüştür. 
139 Hayim Harry Taragano Moiz İstanbul 1940 2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
140 Yasef Ölü Aron Eskizara 1315 16/7/1963 
141 Fredercik Caunter (Vic-

16/7/1963 

tor) Archibalt Victor Malta 9/9/1940 CUMHURBAŞKA NI 
142 Mehmet Feyzullar Şaş Mustafa Kâzını Aydın 10/8/1337 C. GÜRSEL 
143 Jinet Alkalay Davit Paris 29/10/1939 Başbakan İçişleri Bakanı 
144 Tahir Güleçyüz Malik Yenişehir 1341 /. ÎNÖNÜ H. O. BEKATA 

Y Ö N E T M E L İ K 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ankara Tıp Fakültesi Eğitim Sağlık Merkezi Yönetmeliği 

Kuruluş ve gaye : 

Madde 1 — Tıp Fakültesi Öğrencilerine ve Öğretim Yardımcıla-
rına sosyal ve koruyucu hekimlik alanında eğitim ve öğretim yapmak 
ve bu konuda tıbbi ve sosyal araştırmalarda bulunmak gayesiyle An
kara Tıp Fakültesine bağlı ve bu Fakültenin diğer kilinik ve enstitü-
leri ile müşterek olarak çalışan bir «Eğitim Sağlık Merkezi» kurul-
muştur. Bu merkez ileride kurulacak olan Sosyal Hekimlik Enstitü
sünün çekirdeğini teşkil edecektir. 

Madde 2 — Eğitim Sağlık Merkezi bir Müdür (Mütehassıs he-
kim ve tercihan halk sağlığı mütehassısı) bir müdür yardımcısı (He
kim ve tercihan halk sağlığı mütehassısı) yeteri kadar hekim, diş he-
kimi ve hemşire ile istatistik memuru, teknisiyen, laborant, arşiv me-
muru gibi teknik personel ve diğer hizmetlilerden teşekkül eder. 

Merkezin personel kadrosu her malî yıl başında Fakülte yetkili organ-
larınca kabul edilir, bütçeye konur ve yıl içinde kadro değişmeleri yet-
kili Fakülte kurulları kararı ile yapılır. 

Madde 3 — Eğitim Sağlık Merkezinin görevleri şunlardır : 
A) Ankara Üniversitesi öğrenci, öğretim üyeleri, öğretim yar

dımcıları ve diğer Üniversite personelinin fizik ve ruh sağlığını koru
yacak tedbirleri almak, bunların devri muayenelerini yapmak ve has-
taları muayene ve tedavi etmek veya ettirmek (Bu hizmet ilk yıl Tıp 
Fakültesine yeni giren talebeye başlıyacak ve kademeli olarak rnütaa-
kıp yıllarda bütün üniversiteye teşmil edilecektir.) 

B) Ankara Tıp Fakültesi civarında tesbit edilen bir bölgede ya-
şayan halka sağlık eğitimi dâhil her türlü koruyucu ve tedavi edici ve 
sosyal sağlık hizmetleri yapmak, çevre sağlık şartlarını islâh etmek için 
gerekli teşebbüslerde bulunmak, 

C) Ankara Tıp Fakültesi öğrencilerini ve öğretim yardımcılarını 
sağlık merkezinin öğrenci ve toplum sağlığı bölümlerinde nazari ve 
ameli olarak eğitmek, aile tabibinin fonksiyonlarını öğretmek. 
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D) Sosyal ve koruyucu hekimlik konularında kurs, konferans, 
seminer ve panel toplantıları tertip etmek. 

E) Sosyal ve koruyucu hekimlik sahasında araştırmalar yap
mak, merkezin çalışmalarını toplamak, değerlendirmek ve neşretmek. 

F) Resmî ve özel sektöre bağlı müesseselerle koruyucu ve sosyal 
hekimlik sahasında işbirliği yapmak. 

Organlar : 

Madde 4 — Eğitim Sağlık Merkezinin organları şunlardır 
A. Danışma Kurulu 
B. İdari ve teknik kurul 
C. Eğitim Sağlık Merkezi Müdürü 

Danışma Kurulu : 
Madde 5 — Danışma Kurulu, Fakültenin her klinik ve enstitüsü-

nü temsil eden öğretim üyesi seviyesinde birer üyeden teşkil edilir. Bu 
üyeler kürsü kurullarınca tavsiye ve Profesörler Kurulu tarafından her 
yılın Mart ayı içinde bir hizmet yılı için seçilir. Herhangi bir sebeple 
danışma kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yenisi aynı usulle seçi
lir. Bu suretle seçilen üyenin hizmet süresi diğer üyelerle beraber sona 
erer. 

Madde 6 — Danışma Kurulu üyeleri, seçimi mütaakıp en geç 
bir hafta içinde en kıdemli üyenin daveti ile ve onun başkanlığında top-
lanır. Mütaakıp toplantılar idari ve teknik kurulun daveti ile ve kurul 
başkanlığının başkanlığında yapılır. 

Madde 7 — Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : 
A) İdarî ve teknik kurulun üyelerini seçmek, 
B) Eğitim sağlık merkezinin yıllık çalışmaları hakkında dilek ve 

tavsiyelerde bulunmak. 
C) İdari ve teknik kurul tarafından görüşülmesi istenen konu-

ları tetkik ve bu hususlarda bu kurula tavsiyelerde bulunmak. 
D) İdari ve teknik kurul tarafından çalışma yılı sonunda hazır-

lanan tetkik ve kendi mütalâası ile birlikte Profesörler Kurulunca su-
nulmak üzere Dekanlığa göndermek. 

Madde 8 — Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar 
toplantıya iştirak edenlerin salt çoğunluğu ile alınır. 

Madde 9 — Danışma Kurulu üyeleri kendi klinik ve enstitülerinin 
eğitim sağlık merkezi ile müşterek olarak yapacağı her çeşit faaliyet
ten ve hasta bakımı işlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.İdari ve 
teknik kurulun talep ettiği hususlarda bu komiteye ihtisasları ile ilgili 
konularda bilgi verirler veya müşavir olarak bu kurulun toplantılarına 
iştirak ederler. 

İdari ve teknik kurul : 

Madde 10 — İdari ve teknik kurul danışma kurulu tarafından 
kendi aralarından veya Fakülte öğretim üyeleri arasından bir hizmet 
yılı için seçilen dört üye ile eğitim sağlık merkezi müdüründen teşek
kül eder. Danışma kurulu asıl üyelerle birlikte iki de yedek üye seçer. 
Asıl üyelerden bir veya ikisinin kuruldan ayrılması halinde yedek üye
ler seçim sırasına göre kurula asıl üye olurlar. Kurul üyeliklerinde 
daha fazla sayıda inhilâl olursa danışma kurulu, idari ve teknik kurul 
başkanı veya yardımcısı veya en kıdemli üye tarafından toplantıya ça-
ğırılarak münhaller için seçim yapılır. Bu suretle seçilenlerin hizmet 
süresi diğer üyelerle beraber sona erer. 

Madde 11 — İdari ve teknik kurul üyeleri seçimlerini mütaakıp 
en geç bir hafta içinde en kıdemli üyenin daveti ile ve onun başkan-
lığında toplanır ve kurulun başkam ile yardımcısını seçer. 

Madde 12 — Eğitim Sağlık Merkezi Müdürü, idari ve teknik ku-
rulun tabii üyesi ve sekreteridir. Müdürün vazife başında olmadığı 
hallerde yerine yardımcısı veya yetkili, aynı yetki ile kurula iştirak 
eder. 

Madde 13 — İdari ve teknik kurul danışma kurulu üyelerinden 
veya Ankara Tıp Fakültesi üyelerinden veya Fakülte ve Üniversite 
dışında koruyucu ve sosyal hekimlik konusunda çalışmakta olan Türk 
veya yabancı uyruklu uzmanları toplantılarına müşavir olarak çağıra
bilir. Müşavir üyeler reye katılamazlar. 

İdari ve teknik kurul Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Koru-
yucu ve sosyal hekimlik konusu ile ilgili yetkili uzmanları ile de isti-
şarede bulunur veya yazılı olarak, lüzum görüldüğü hallerde Sağık ve 
Sosya Yardım Bakanlığının mütalâasını alır. 

Madde 14 — İdari ve teknik kurul en az onbeş günde bir topla-
nır. Kararlar en az üç oyla alınır. 

Madde 15 — İdari ve teknik kurulun görev ve yetkileri şun-
lardır : 

A) Eğitim Sağlık Merkezinin yıllık çalışma programı danışma 
kurulunun tavsiyelerini ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mü-
talâalarını da gözönünde tutarak hazırlamak, 

B) Eğitim sağlık merkezinin çalışmalarını denetlemek ve tavsi-
yelerde bulunmak. 

C) Eğitim Sağlık Merkezi Müdürün seçmek ve tâyin için Dekan
lığa inha etmek. 

D) Eğitim Sağlık Merkezinde çalışacak personeli - Müdürün 
tavsiyesini de gözönüne alarak Dekanlığa inha etmek. 

E) Hizmet yılı sonunda danışma kuruluna verilecek olan eğitim 
sağlık merkezi yıllık çalışma raporunu hazırlamak, gelecek yıla ait 
temenni ve tavsiyeleri tespit ederek bunları danışma kuruluna sunmak. 

F) Hizmet yılının başında ve sonunda danışma kurulu mutad 
toplantıya ve gerekli hallerde de olağanüstü toplantıya çağırılır. 

G) Eğitim Sağlık Merkezinin Öğrenci ve toplum sağlığı bölümle
rinin hizmetlerinin kademeli olarak inkişaf ve tabikat plânını yapmak 
ve tatbik ettirmek. 

H) Eğitim Sağlık Merkezi personelinin görev ve yetki talima
tını kabul ve tatbik etmek. 

I) Öğrencilerin eğitim programını hazırlamak. 
J) Öğrenci ve toplum sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi husu-

sunda müdür tarafından hazırlanan talimatı tetkik ve kabul etmek, 
K ) Sosyal ve Koruyucu Hekimlik ile ilgili kurs, ders, seminer, 

konferans ve tatbiki çalışmalar tertip etmek. 

Eğitim Sağlık Merkezi Müdürü : 

Madde 16 — Eğitim Sağlık Merkezi Müdürü, merkezin idari ve 
teknik âmiridir. Çalışmaları idarî ve teknik kurulun hazırladığı plâna 
göre ve bu kurula karşı sorumlu olarak yürütür. 

Madde 17 — Müdür merkezde çalışan personelin murakabesinden 
ve hizmette yetiştirilmesinden sorumludur. Merkez personelinin ilk sicil 
âmiridir. 

Madde 18 — Eğitim Sağlık Merkezinin Üniversite içi ve dışı ku-
rularla Müdürün sorumluluğu altında olan hususlarda muhaberesi mü-
dür tarafından yürütülür. Müdür idari ve teknik kurulun ilk toplantı-
sında yaptığı muhaberat hakkında kurula bilgi verir. 

Madde 19 — Müdür merkezin diğer personeli ile birlikte idari ve 
teknik kurulun hazırladığı program gereğince öğrencilerin eğitimini 
yürütür. Öğrencilerin çalışma ve başarı dereceleri Müdür tarafından 
tesbit edilerek Dekanlığa bildirilir. 

Madde 20 —Eği t im merkezi ile ilgili harcamalarda tahakkuk yet
kisi müdüre aittir. İta âmiri Dekandır. 

Umumi ve müşterek hükümler : 

Madde 21 — Danışma veya idari ve teknik kurullara seçilen bir 
üyenin hizmet müddetinin hitamında yeniden seçilmesi caizdir. 

Madde 22 — Eğitim Sağlık Merkezinde her türlü muayene ve te
davi (İlâç hariç) parasızdır. 

Madde 23 — Eğitim sağlık merkezinin gayesi hastaları evde veya 
ayaktan kendi imkânları ile tedavi etmektir. Bunun mümkün olmadığı 
hallerde hastalar muayene veya yatarak tedavi için Fakülte klinikle
rine veya enstitülerine sevkedilir. Bu surette sevkedilen hastaların mua-
yene ve tedavi sonuçlarının merkeze bildirilmesinden danışma kuru-
lunda o klinik veya enstitüyü temsil eden üye sorumludur. Klinik ve 
enstitüler eğitim sağlık merkezi tarafından sağlık hizmetlerine mazhar 
olan öğrenci veya halkı eğitim merkezi havale etmedikçe (Acil vaka-
lar hariç) muayene ve tedavi etmez. Acil hallerde de muayene ve tedavi 
sonucu, eğitim sağlık merkezine bildirilir. 

Madde 24 — Yönetmelikte zikredilmiyen hususlarda Üniversite ve 
Fakülte kanun tüzük ve yönetmelikleri hükümleri tatbik edilir. 

Yürürlüğe ait hükümler : 

Madde 25 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı gün 
yürürlüğe girer. 
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İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları 
ÖZETİ : Hava Kuvvetleri Komutanlığının Et i-
mesgut'ta kurulu Bölge Oto Bakım Komutan-
lığı işyerinde çalışan işçileri temsilen Ankara 
Harb Sanayii ve Yardımcı Kolları İşçileri Sen-

E . No : 1012-2-21 dikası ile işveren arasında çıkan toplulukla iş 
K. No : 1963/14 uyuşmazlığı hakkında. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Etimesgut'ta kurulu Bölge Oto 
Bakım Komutanlığı işyerinde çalışan işçileri temsilen Ankara Harb Sa-
nayii ve Yardımcı Kolları İşçileri Sendikası ile işveren arasında çıkan 
toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair Ankara İl Hakem Kurulunun 
14/9/1962 tarihli kararına işverenin itiraz etmesi üzerine, 3008 sayılı 
kanunun değişik 83 üncü maddesi gereğince teşekkül eden İş Uyuşmaz
lıkları Yüksek Hakem Kurulu Yargıtay İcra ve İflâs Dairesi Başkam 
Eyüp Sabri Erman'ın Başkanlığında, Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürü Ekmel Onbulak'ın işveren temsilcileri Bulvar Palas Oteli işve-
reni Haydar Ertan ile Kavaklıdere Şarap Fabrikası Müdürü Salih Ata-
çeri'nin işçi temsilcileri Ankara Bira Fabrikası işçilerinden Halil Tunç 
ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu işçilerinden Hüseyin İnci'nin 
iştiraki ile 15/1/1963 tarihinde Çalışma Bakanlığında toplandı : 

Ankara İl Hakem Kurulunca verilen karara işverenin yapmış ol
duğu itirazın İş Kanununun değişik 82 nci maddesinin (D) fıkrasında 
yazılı müddet içinde vukubulduğu bittetkik anlaşılmış olduğundan işin 
esasının incelenmesine geçildi. 

Sendika ile işveren arasında çıkan ve gerek mahiyet ve gerekse ni
sap bakımından kanuni şartları haiz bulunan toplulukla iş uyuşmazlığını 
uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 26 iş haftası ev
veline kadar geçen müddet zarfında aynı gaye ve şekilde başka bir ihti
lâf çıkmadığı ve uyuşmazlık konusunu da her işçi evli bulunduğunu veya 
evlendiğini fabrikaya tevsik ettiği takdirde saat başına 10 kuruş zam 
alır (İşçi kadın ise evli bulunduğu için zam görmez işçi erkek ise ve ka
rısı bir kazanç temin ediyorsa yine zam görmez) maddesinin talimatna
meye ilâve edilmesi talebini teşkil ettiği anlaşılmıştır. 

Ankara İl Hakem Kurulunun 14/9/1962 tarihli kararında : 
M . S. B. İşyerleri Dahili Talimatnamesinin mer'i 73 üncü madde

sine göre 1/3/1952 tarihinden evvel işyerine girmiş ve evli olan işçileri 
5 kuruş evlilik primi yardımı yapılmasına karşılık bu tarihten sonra işe 
alınan ve evlenenler aynı çatı altında çalışmalarına rağmen bu yardımın 
yapılmadığı ve bu hal işyerinde ikilik yarattığı ve adalete uygun görül
mediği anlaşıldığından mezkûr İç Yönetmeliğin 73 üncü maddesindeki 
müddet kaydı kaldırılarak işyerinde çalışan ve bundan sonra işyerine 
alınan evli işçilerle bundan sonra evlenecek işçilere de seyyanen evlilik 
primi yardımı yapılmasına ve yükselen konjöktürde dikkate alınarak 
verilmekte olan 5 kuruş evlilik priminin de 10 kuruşa çıkarılmasına ve 
bunun 25/8/1962 tarihinden itibaren uygulanmasına itirazı kabil olmak 
üzere 14/9/1962 tarihinde karar verildi : 

Denilmektedir. 

İşveren Komutanlığının 15/9/1962 tarih ve 1348 sayılı yazısında, İl 
Hakem Kurulu kararında bahsi geçen primin malî portresi itibariyle 
yetkili bulunmadığını itirazen beyan etmektedir. 

Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğünün 12/10/1962 tarih ve 12144 sa-
yılı yazısına bağlı dosya içersinde mevcut bütün evrak okunup incelen-
dikten sonra gereği konuşulup düşünüldü : 

1 — Yapılan inceleme sonunda M . S. B. İşyerleri Dahilî Talimat-
namesinin 73 üncü maddesine göre 1/3/1952 tarihinden evvel işyerine gir-
miş evli işçilere saat başına 5 kuruş evlilik primi yardımı yapılmasına 
karşılık bu tarihten sonra işe giren ve evlenen işçilere aynı çatı altında 
ve aynı işi yapmalarına rağmen bu yardımın yapılmadığı, bu hal işye
rinde ikilik yarattığı ve adalete uygun düşmediği anlaşıldığından işveren 
talebinin reddi ile İl Hakem Kurulu kararının; 

a) Evlilik priminin 1/3/1952 tarihinden sonra giren evli işçilerle 
bu tarihten sonra evlenen işçilere de teşmiline mütaallik kısmının 1/1/1963 
tarihinden muteber olmak üzere aynen tasdikına ittifakla, 

b) Evlilik priminin 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarılmasına mütaallik 
kısmının kaldırılmasına ekseriyetle, 

2 — Bu kararın Resmî Gazete ile ilânına 15/1/1963 tarihinde oy
birliğiyle karar yerildi, 

ÖZETİ : M . S. B. Afyon, İstihkâm Ana Depo 
ve Fabrika Komutanlığı işyerinde çalışan işçi-
leri temsilen Afyon Harb Sanayii ve Yardımcı 

E. No : 1012-16-10 Kolları İşçileri Sendikası ile işveren arasında 
K . No : 1963/15 çıkan toplulukla iş uyuşmazlığı hakkında. 

M. S. B. Afyon, İstihkâm Ana Depo ve Fabrika Komutanlığı işye
rinde çalışan işçileri temsilen Afyon Harb Sanayii ve Yardımcı Kolları 
İşçileri Sendikası ile işveren arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına 
mütedair Afyon İl Hakem Kurulunun 12/10/1962 tarihli kararma işvere-
nin itiraz etmesi üzerine 3008 sayılı kanunun değişik 83 üncü maddesi 
gereğince teşekkül eden İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Yar-
gıtay İcra ve İflâs Dairesi Başkanı Eyüp Sabri Erman'ın Başkanlığında 
Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Ekmel Onbulak'ın işveren 
temsilcileri Bulvar Palas Oteli işvereni Haydar Ertan ile Kavaklıdere 
Şarap Fabrikası Müdürü Salih Ataçeri'nin işçi temsilcileri Ankara Bira 
Fabrikası işçilerinden Halil Tunç ile Ankara Makina ve Kimya Endüstrisi 
işçilerinden Hüseyin İnci'nin iştiraki ile 15/1/1963 tarihinde Çalışma Ba
kanlığında toplandı: 

Afyon İl Hakem Kurulunca verilen karara işverenin yapmış olduğu 
itirazın İş Kanununun değişik 82 nci maddesinin d fıkrasında yazılı müd-
det içinde vukubulduğu bittetkik anlaşılmış olduğundan işin esasının 
incelenmesine geçildi. 

Sendika ile işveren idare arasında çıkan ve gerek mahiyet ve ge
rekse nisap bakımından kanuni şartları haiz bulunan toplulukla iş uyuş
mazlığının uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 26 
iş haftası evveline kadar geçen müddet zarfında aynı gaye ve şekilde 
başka bir ihtilâf çıkmadığı ve uyuşmazlık konusunu da : 

İşyerinde muvakkat kaydı ile çalıştırılan işçilerin daimî kadroya 
alınmaları talebinin teşkil ettiği anlaşılmıştır. 

Afyon İl Hakem Kurulunun 12/10/1962 tarihli kararında : 
İhtilâf konusu işyerinde muvakkat ve daimî kadro ile çalışan işçi-

lerden başka döner sermaye ile ayrıca süreksiz olarak çalıştırılan işçi
lerin mevcut olduğu ve bu işyerinin de kuruluş günü olan 1950 yılından 
beri muvakkat kadrolu işçilerin çalıştırıldığı yapılan soruşturma evrakı 
ve tarafların tasaduku ile anlaşılmış ve şu suretle süreksizlik vasfının 
kaybolduğu tahakkuk etmiştir. 

İşyerinin esas işleri meyanında tâli bulunan ve zapta geçen kar-
yola, soba imali ve branda işleri ve tahmil tahliye vesair işlerde çalış-
tırılan işçiler muvakkat kadrolu işçiler olup bunların da 1 aydan fazla 
ve 2 seneye yakın bir zaman arasında devam edegelmekte olduğu keza 
tarafların beyanları ve evrak münderecatı ile sübut bulmuştur. 

Bu süreksiz işçiler işyerine 1 aydan fazla ve iki seneye yakın ça
lıştırıldığına göre bu işçiler daimî kadroya alınmalarına müktesep hak 
teşkil etmeyi sağlama bakımından zımni bir muvafakat ile mukavelele
rini yenilemekte oldukları tebellüğ etmektedir. 

Bu konuda örnekleri tahkikat evrakında mevcut M . S. B. lığının 
23/7/1962 gün ve Sosyal İşler Dairesi 0434-9/62 sayı Ağustos 1962 gün 
ve keza aynı dairenin aynı sayılı tamimlerindeki «muvakkat işçilerin 
daimî kadroya geçirilmesi» sarahatına binaen muvakkatlık vasfı kaldı-
rılmış ve Millî Savunma Bakanlığınca muvakkat işçilerin daimî kadroya 
alındığı Çalışma Bakanlığının da görüşlerine uygun olarak kabul edil-
miş bulunmaktadır. 

İşyerinde iş hacminin daralması veya artması halinde İş Kanunu-
nun değişen 3 üncü maddesi hükmü gereğince işveren işçileri ihbarlı ola-
rak çıkarabileceğinden gerek kadrosuna gerekse iş hacmine göre işçi 
miktarını ayarlıyabileceğinden işveren dâvâlının bu hususlara dokunan 
savunması ve itirazı varit ve kabule değer görülmemiştir. 

Bu sebeplerle daimî kadro ile çalışan işçiler dışında gerek döner 
sermaye ve gerekse saat ücretli çalışan bilcümle işçilerin ihtilâfın çıka
rıldığı 22/9/1962 günden itibaren daimî kadroya alınmalarına 12 gün 
içinde temyizi kabil olmak üzere işveren Ömer Çetinbaş'ın işçi vasfının 
devamlılık arzeden bir iş olup olmadığı yerinde incelenmesi noktasında 
muhalefetine binaen ekseriyetle ve tarafların yüzlerine karşı karar ve
rilerek usulen ve açıktan tefhim kılındı. 12/10/1982 

denilmektedir. 

İşveren Komutanlığın 18/10/1962 tarih ve 0434-62 (26) per. yazı-
sında, fabrika ve depo görevlerinin dışında geçici olarak zuhur eden ve 
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bu işler için bütçeye konulan özel tahsisatla süreksiz işçi çalıştırıldığını 
ve ödeneğin bitiminde bu işçilerin ayrıldıklarını ifadeyle bu işçilerin 
daimî kadroya geçirilmeksizin mukaveleli iş akdi ile çalıştırılmaları ta-
lep edilerek İl Hakem Kurulu kararının bozulması istenmektedir. 

Afyon İş İhtilâfları Hakem Kurulu Başkanlığının 23/11/1962 gün 
ve 1962/13-1 sayılı yazısına bağlı dosya içersinde mevcut bütün evrak 
okunup incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü. 

1 — Yapılan incelemeye ve Milli Savunma Bakanlığının dosyada 
mevcut tamimlerine binaen muvakkat kaydiyle çalıştırılan işçilerin da-
imî kadroya alınmaları hakkında İl Hakem Kurulu kararının haklı se-
bebe istinat ettiği anlaşıldığından İl Hakem Kurulu kararının tasdikına, 

2 — Bu kararın 1/1/1963 tarihinden itibaren uygulanmasına ve 
Resmî Gazete ile ilânına 15/1/1963 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

ÖZETİ : İskenderun'da kurulu Deniz İkmâl 
Grup Amirliği işyerinde çalışan işçileri temsi-
len Askerî İşyerleri İşçileri Sendikası ile işve-

E. No : 1012-18-43 ren arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığı 
K. No : 963/16 hakkında. 

İskenderun'da kurulu Deniz İkmâl Grup Amirliği işyerinde çalı-
şan işçileri temsilen Askerî İşyerleri İşçileri Sendikası ile işveren ara-
sında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair Hatay İl Hakem Ku-
rulunun 24/9/1962 tarihli kararına Sendikanın itiraz etmesi üzerine, 
3008 sayılı kanunun değişik 83 üncü maddesi gereğince teşekkül eden 
İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Yargıtay İcra ve İflâs Dai-
resi Başkanı Eyüp Sabri Erman'ın Başkanlığında Çalışma Bakanlığı 
Çalışma Genel Müdürü Ekmel Onbulak'ın, İşveren Temsilcileri : Bul-
var Palas Oteli işvereni Haydar Ertan ile Kavaklıdere Şarap Fabrikası 
Müdürü Salih Ataçeri'nin, İşçi Temsilcileri : Ankara Bira Fabrikası iş-
çilerinden Halil Tunç ile Makina Kimya Endüstrisi Kurumu işçilerinden 
Hüseyin İnci'nin iştirakiyle 15/1/1963 tarihinde Çalışma Bakanlığında 
toplandı : 

Hatay İl Hakem Kurulunca verilen karara Sendikanın yapmış ol-
duğu itirazın İş Kanununun değişik 82 nci maddesinin (D) fıkrasında 
yazılı müddet içinde vuku bulduğu bittetkik anlaşılmış olduğundan işin 
esasının incelenmesine geçildi. 

Sendika ile işveren arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığının 
uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve uyuşmazlık 
konusunu da : 

(Cetvel 1 de gösterilen saatlik kazançlar, beher işçiler içindir. 
Her işçi evli olduğunu veya evlendiğini fabrikaya tevsik ettiği tak-
dirde saat başına 10 kuruş zam alır.) (İşçi kadın ise evli olduğu için 

zam görmez, işçi erkek ise ve karısı bir kazanç temin ediyorsa yine 
zam görmez) maddesinin işyeri İçyönetmeliğine ilâve edilmesi talebinin 
teşkil ettiği anlaşılmıştır. 

Hatay İl Hakem Kurulunun 24/9/1962 günlü kararında ezcümle : 
İşyerinin daimi bulunması ve işin mahiyeti icabı fırın işçilerinin 

de daimî işçiler gibi haklarından istifade ettirilmesi gerektiğine ittifakla, 

1 Mart 1952 tarihinden evvel işçi olarak işe girmiş olup da mez
kûr tarihten sonra evlenmiş bulunan işçilere de İşyeri yeknesak İçyö-
netmeliğinin 73 üncü maddesi hükmüne tevfikan evlilik yardımı yapıl-
masına ittifakla, 

Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinde tasrih olunan (Saat başı
na, evli bulunan işçilere, beş kuruş zammın ödenmesine devam olunur.) 
şeklindeki hükmün de saat başına on kuruşa iblâğı suretiyle devamına, 
Başkan Şahabettin Çildiroğlu ve Necati Hubbezoğlu'nun muhalefetleriyle, 
ekseriyetle, 

1 Mart 1962 tarihinden sonra işe girenlerle mezkûr tarihten sonra 
işe bekâr olarak girip de bilâhare de evlenmiş olanlara da aile primi 
verilmesi hususundaki isteklerinin reddine ittifakla, 

Kararın, toplulukla iş ihtilâfının açıldığı 24 Eylül 1962 tarihinden 
itibaren uygulanmasına, 

Karar verildi denilmektedir. 

Sendikanın 11/11/1962 günlü dilekçesinde giriş tarihi gözetilmek
sizin bütün işçilere aile priminin verilmesi talep edilmektedir. 

Adana Bölge Çalışma Müdürlüğünün 22/11/1962 gün ve 12731 sa
yılı yazısına bağlı dosya içerisinde mevcut bütün evrak okunup incelen
dikten sonra gereği konuşulup düşünüldü. 

1 — M. S. B. işyerleri İşçi yönetmeliğin 73 üncü maddesindeki 

(1/3/1952 tarihine kadar mer'î bulunan muhtelif M . S. B. işyer
leri talimatları gereğince evlilik primini bu tarihe kadar fiilen almış 
bulunan işçilere saat başına 5 kuruş evlilik yardımı verilmesine devam 
olunur. Bu tarihten sonra evlenmiş veya işyerine yeniden girmiş bulu-
nan işçilere bu yardım yapılmaz.) Hükmü aynı işyerinde pirim alan 
işçilerle aynı şartlarla çalışan ve pirim almayan diğer işçiler arasında 
ayrı bir durum yarattığı bu sebeple İl Hakem Kurulu Kararının haklı 
sebebe dayandığı ancak kararın (1 Mart 1952 tarihinden sonra işe gi
renlerle mezkûr tarihten sonra işe bekâr olarak giripte bilâhare de ev-
lenmiş olanlara da aile primini verilmesi hususundaki isteklerinin red-
dine) mütedair hüküm fıkrasının kaldırılarak 1/3/1952 tarihinden son-
ra işe giren veya evlenen işçilerin de aile priminden istifade ettirilmeleri 
şeklinde tadilen tasdikına, 

2 — Bu kararın 1/1/1963 tarihinden itibaren uygulanmasına ve 
Resmî Gazete ile yayınlanmasına, 

15/1/1963 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından : 

Dış Ticaret İşlerine dair Sirküler 
Anlaşmalar : (63/15) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümet i arasında 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek 8 Mart 
1963 tarihli Protokolün «B» listesine (63/5) sayılı Sirkülerimizle ilâve olunan 640.000 dolarlık 73.07.10 gümrük tarife pozisyonlu blum ve kütük 
kontenjanı bu kere 800.000 dolarlık ilâve ile 1.440.000 dolara yükseltilmiştir. 

İ L A N L A R 
Balıkesir Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Balıkesir'de nakliyatçı Sabri İnanöz Avukatı Yılmaz Si-
mav'ın dâvâlılar İstanbul-Küçükçekmece Cami Sokak No. 29 da mukim 
Ziya Şagiller ve arkadaşları aleyhinde açmış olduğu alacak dâvasının 
yapılan duruşması sırasında : 

Dâvâlılardan Ziya Şagiller'e çıkartılan davetiyenin semti meçhule 

gitmesi sebebiyle davetiyesinin İlânen tebliğ edildiği halde duruşmaya 
gelmediğinden, bu kere gıyap kararının ilânen tebliğine mahkemece ka-
rar verilmiştir. 

Dâvâlı Ziya Şagiller'in gıyap kararının ilânen tebliği ile duruşma 
günü olan 4/10/1963 Cuma günü saat 9,20 de gelmediği takdirde hakkın
daki duruşmanın gıyabında devam olunacağı ilân olunur. 

4013 
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M . S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu \ 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Üç) kalem (Yiyecek, yem) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai sa
atlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İ s 
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanl ığ ına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. (*) İşaretlilerden 
kuru soğan 150 şer ton ihale edilebileceği gibi ot ve saman da ayrı, ayr ı 
isteklilere ihale edilebilir. 

Miktarı M. bedeli G. teminatı 
Cinsi ton lira lira 

(*) Kuru soğan 300 210.000 11.750 
Tam yağlı kaşar 
peyniri 22 220.000 12.250 

(*) Balyalı saman 376 63.920 4.446 ) 
Balyalı kuru ot 480 144.000 8.450 \ 

İ h a l e 
Günü Saati 

3788/4-4 

M . S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (16) kalem (Elektrik ampulü) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Muhtelif volt ve vat elektrik ampulleri, Miktarı : 16 kalem, 
M. bedeli : 83.660 lira, G. teminatı : 5.433 lira, ihale günü, saat : 8/8/1963 
Perşembe saat 11,00 de 

3789 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı 9 kalem aşağıda yazılı maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Fotoğraf malzemesi, Miktarı : 9 kalem, M. bedeli 26850,— 
lira G. teminatı : 1875,— lira, İhale günü : 6/8/1963 Salt saat 11 de. 

3790 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı 5 kalem film eczaları maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai sa
atlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Film eczaları, Miktarı : 5 kalem, M. bedeli : 18980,— lira, 
G. t eminat ı : 1425,— lira, ihale günü : 7/8/1963 Çarşamba saat 11 de. 

3791 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (1) kalem (Aşağıda yazılı) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, is
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi: Köşebent demiri, Miktarı : 34.000 kilo, M. bedeli : 76.500 lira, 
G. teminatı : 5.075 lira, ihale günü, saati : 9/8/1963 Cuma saat 11,00 de 
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M . S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Ankara'da M. S. B. paternosterleri, asansör
leri ve yemek vinci onarımı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 36.550,— lira 
olup geçici teminatı 2.800,— liradır, ihalesi 8/8/1963 Perşembe günü 
saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün 
Komisyonda ve istanbul Levazım' Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 
2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını 
ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
lığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Talip
lerin en geç 3/8/1963 Cumartesi günü saat 12.00 ye kadar Ankara'da 
M. S. B. İnş. Emi. ve Enf. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik bel
gesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Ankara'da M. S. B. ve K. K. Merkez Dairesi 
çatı onarımı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 18.054,78 lira olup geçici te
minatı 1.360,— liradır, ihalesi 8/8/1963 Perşembe günü saat 15.00 de 
Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve 
istanbul Levazım, Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun 
hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Taliplerin en geç 3/8/1963 Cumartesi günü saat 12.00 ye kadar 
Ankara'da Orta Bölge inşaat Emi. Grp. Bşk. lığına müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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TOPRAKSU Makina ikmal Müdürlüğünden : 

1 — TOPRAKSU Dergisi ve TOPRAKSU Çiftçi Eğit im Gazetesinin 
periyodik olarak bastırılması işi Müdürlüğümüzce kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — TOPRAKSU Dergisi ve TOPRAKSU Çiftçi Eğit im Gazetesinin 
beher baskısının tamamının muhammen bedeli 27.000,— (Yirmiyedibin) 
lira olup ve geçici teminatı 2.025,— (tkibinyirmibeş) liradır. 

3 — Bu işe ait idari ve fennî şartnameler Müdürlüğümüzden (Ke
çiören yolu üzerinde T. Z . D . Kurumu Çarşısında) ve istanbul'da TOP
R A K S U III. Bölge Müdürlüğünden (Lâleli Mesihpaşa Caddesi No. 38) 
mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. 

4 —• Eksiltme, 9/8/1963 Cuma günü saat 15.00 de Müdürlüğümüz 
binasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 
üncü maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları vesikalarla 
birlikte kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden 1 saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

6 — 2490 sayılı kanun hükümlerine uymayan tekliflerin, postada 
vâki gecikmelerin kabul edilmtyeceği ilân olunur. 
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Edirne Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/390 
Edirne - Manyas Karakolu arkasında No. 5 ae Zehra Saray vekili 

Avukat Hilmi Oral tarafından dâvâlılar Edirne - Belediyesi, Maliye Ha
zinesi ve Edirne - Manyas Karakolu arkası No. 5 de iken halen adresleri 
meçhul olan 1 — Yasef oğlu, Isak Bodrik, 2 — Yasef kızı Suzan Azarya, 
3 — Yasef kızı Berta, 4 — Nesim oğlu Josef, 5 — Nesim kızı Berta, ve 
Nesim karısı Beatris aleyhlerine açılmış bulunan Dilâverbey Mahallesi 
Darülhadis Caddesinde kâin ve Edirne tapusunun 19 ada, 3 parsel, nu
marasında dâvâlıların murisi Mordahay oğlu Yasef namına kayıtlı bu
lunan gayrimenkulun kadastro tesbitinin iptali ve tescil dâvasında : 

Edirne Belediyesi ve Maliye Hazinesi hariç olmak üzere diğer dâ
vâlılar adına çıkarılan davetiyeler tebliğ edilememiş, zabıtaca yaptırılan 
tahkikat ile de adresleri tesbit olunamadığından yukarıda isimleri yazılı 
yazılı dâvâlıların duruşmanın muallâk bulunduğu 9/9/1963 Pazartesi günü 
saat 9 da mahkemede hazır bulunmaları davetiye yerine kaim olmak 
üzere usulen ilân olunur. 
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PTT Genel Müdürlüğünden : 

İşletmemiz ihtiyacı için 30.000 aded pupin bobini satmalınacaktır. 
İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdür

lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, İstanbul'da PTT Tesellüm ve Depo 
Müdürlüğünden temin edebilirler. 

Tekliflerin en geç 27/9/1963 günü saat 16.00 ya kadar PTT Genel 
Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gön
derilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alınmaz. 
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Bayındırlık Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda yazılı telefon santralı fiyat ve teklif isteme usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 — Tekliflerin şartnamede belirtilen belgelerle ihale günü olan 
5/8/1963 Pazartesi günü saat 10,00 a kadar DSİ. 13. Bölge Müdürlüğü 
Satmalma Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya gönderilmiş olması 
lâzımdır. Postadaki vâki gecikmeler nazara alınmaz. 

3 — İstekliler şartnameleri DSİ. 13. Bölge Müdürlüğü Makina İk
mal Şefliğinden, İstanbul DSİ. I. Böige 14 Şube Başmühendisliğinden ve 
Ankara 5. Bölge Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilirler. 

4 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve miktarını azaltıp çoğalt
makta serbesttir. 

Miktarı M. bedeli M . Tem. İHALE 
C i n s i Aded T. L. T. L. Günü Saati 

1) Tam otomatik tele
fon santralı 1 16.000 1.755 5/8/1963 Pazartesi 

saat 11,00 de 
2) Telefon aparatı 26 5.200 
3) Montaj ücreti — 2.200 

23.400 
3930 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini Geçici İhalenin 
Cinsi Miktarı bedeli teminatı Tarihi Günü Saati 

Pirinç balata 
perçini 16 Kalem 20.000 1.500 9/8/1963 Cuma 11.00 
Fi lm projeksiyon 
makinesi 2 Aded 22.000 1.650 9/8/1963 Cuma 16.00 

Yukarıda cins, miktar, tahmini bedel ve geçici teminatları yazılı 
iki kalem malzemenin her biri ayrı ihale mevzuu olup, kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ve ihaleleri karşılarında göste
rilen tarih, gün ve saatlerde Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü 
Mazeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnameleri dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Taliplerin Ticaret, Sanayi veya esnaf belgesi ile birlikte hazırlıya

cakları teklif mektuplarını eksiltmeden bu saat öncesine kadar mak
buz mukabili Komisyon Başkanlığına vermeler:, postadaki gecikmelerin 
kabul edilemiyeceği duyurulur. 
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• 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Dördüncü 

Bölge Müdürlüğünden : 

Karabük - Gerede yolu kim. 17 - 25 arası tahkimat işi kapalı zarf 
eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 243.755,— lira olup geçici teminatı 13.437,75 liradır. 

Eksiltmesi 10/8/1963 Cumartesi günü saat 11.00 de Bölgede yapı
lacaktır. 

Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve
rilmesi şarttır. 

Şartname Bölgede Bakım Şefliğinde İstanbul'da ise 1 inci Bölge 
Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin 7/8/1963 akşamına kadar Bölgemize verecekleri dilek
çelerine bu işin cins ve öneminde bir işi yaptığını belirtir tasdikli bel
ge, 19.500,40 liralık malî yeterlik belgesi plân ve teçhizat ile taahhüt 
beyannameleri, 1 liralık pul ve bir aded fotoğrafı ekhyerek ihaleye iş
tirak belgesi almaları şarttır. 

Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
2490 sayılı kanuna göre müracaat olunması. 
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Ankara'da ocakta teslim 6000 M1* lik (Mıcır) alımı işi kapalı zarf 
eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkarılmıştır Keşif bedeli 120.840 lira olup 
geçici teminatı 7.292 liradır. Eksiltme 13/8/1963 Salı günü saat 15 te 
Bölgede yapılacaktır. 

Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve
rilmesi şarttır. 

Şartname Bölgede Yapım Şefliğinde, İstanbul'da ise 1. Bölge Mü
dürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin 9/8/1963 akşamına kadar Bölgemize verecekleri dilekçe
lerine bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirtir tasdikli belge, 
9.668,— liralık malî yeterlik belgesi, plân ve teçhizat ile taahhüt beyan
nameleri, 1 liralık pul ve bir aded fotoğrafı ekliyerek ihaleye iştirak 
belgesi almaları şarttır. 

Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
2490 sayılı kanuna göre müracaat olunması. 

3990/4-3 

Devlet Orman Yedek Parça Depo Müdürlüğünden : 

Sırt telsiz cihazı için özeltip 2 voltluk akümülâtör ithal ettirilmek 
suretiyle satm alınacaktır. 

1 —• Teşkilâtımızda mevcut "sırt telsiz alıcı verici cihazlarına mah
sus özel tip 2 voltluk 150 aded akümülâtör piyasadan teklif toplamak ve 
Türkiye'deki firmaları ile teminata müstenit mukavele yapmak ve akre
ditifi idaremizce açılmak suretiyle fennî ve idari şartnameleri esasları 
gereğince pazarlıkla satm aiınacaktır. 

2 — Fennî ve idari şartnameleri İstanbul, Ankara ve İzmir Devlet 
Orman İşletmelerinde, Orman Yedek Parça Depo Müdürlüğünde hergün 
9,00 - 12,00 ve 14,00 - 17,00 ye kadar görülebilir. 

3 — Teklif olunacak akülerin A P A serbest döviz sahasına dahil 
memleketler ve USA menşeli olacaktır. 

4 — Alınacak maddeelrin dövizi idaremizce temin edilecek akre
ditifi, gümrük, sigorta ve ithalât muamelesinin icabettirdiği bilcümle 
masraf idaremizce yapılacak teminat, mukavele muhabere vesair mas
rafları firmaya ait olacaktır. Teklifler CF İstanbul esasına göre veri
lecektir. 

5 — İdari şartnameye göre hazırlanacak teklif mektuplarının engeç-
12/9/1963 Perşembe günü mesai bitimine kadar Depo Müdürlüğüne veril
miş olması lâzımdır. Postada gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
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İncesu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Bulgurcu Mahallesinden Fatma İşbilen tarafından kocası Eskişe
hir'in Feralbiye Mahallesi 153 hanede kayıtlı İbrahim Fikr i İşbilen aley
hine açılan boşanma dâvasının duruşmasında : 

Dâvâlıya çıkarılan davetiyeden sonra gıyap kararının adresinde 
bulunamadığından bilâ tebliğ iade edilmiş bulunduğundan, duruşma 
10/10/1963 Perşembe saat 9.20 ye bırakılmış olduğundan belirli günde 
gelmediği veya vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşmanın 
gıyabında cereyan edeceği, gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

3933 
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Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 — Enstitümüz ana binasında yaptırılacak 49927,35 lira keşif be
delli sıva ve sıhhi tesisat onarımlarına ait işler 2490 sayılı kanunun 31 
inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — ihalesi 3 Ağustos 1963 Cumartesi günü saat 11.00 de Ankara 
Gazi Eğitim Enstitüsünde yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için en az 50.000 liralık 
bu gibi işler yaptıklarına dair Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ye
terlik belgelerini ve 3744,55 lira muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektuplarını tekliflerine bağlamalarını, teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

4 — Bu işe ait keşif ve şartname mesai saatleri dahilinde Enstitü 
Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
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Bahçelievler Deneme Lisesi Müdürlüğünden ; 

37.635 lira 78 kuruş keşif bedelli Bahçelievler Deneme Lisesi bina 
onarımı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 15 Ağustos 1963 Perşembe günü saat 10.00 da Bahçelievler 
Deneme Lisesinde Komisyon huzurunda yapılacaktır. Geçici teminatı 
2.822 lira 68 kuruştur. Eksiltmeye girebilmek için 1963 yılma ait tica
ret odası vesikası ile, Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak yeterlik 
belgesinin ibrazı şarttır. 

Keşif evrakı, şartnamesi tatil günleri hariç her gün Bahçelievler 
Deneme Lisesi Müdürlüğünde görülebilir, isteklilerin, 2490 sayılı kanu
na göre hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat ev
veline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
3958 /4-3 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakülte binası arkasında 807.901,67 lira keşif bedelli (Bota
nik) Magazin ve Müzesi) binası; 

2 — Dikmen civarında, Ahlatlıbel'deki Rasathane müştemilâtın
dan olmak üzere 75.380,70 lira keşif bedelli 2 (Lojman) yaptırılması iş
leri 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ve birim fiyatı esası üzerinden 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

3 — ihale 14 Ağustos 1963 Çarşamba günü saat 15.00 de, Anka
ra'da Mebusevleri karşısında Fen Fakültesi binasında yapılacaktır. 

4 — istekliler, i k i ihaleye katılabilecekleri gibi yalnız birine de 
iştirak edebilirler. 

5 — Eksiltmeye girebilmek İçin : 

a) Ticaret ve sanayi odasından 1963 yılına ait olmak üzere alın
mış mütaahhitlik belgesinin; 

b) Devlet ve diğer resmî müesseselere bu değer ve emsali evsaf
ta ve kesin kabulü yapılmış işleri taahhüt etmiş olduğunu belirten bel
genin, ihaleden 3 gün evveline kadar Ankara Bayındırlık Müdürlüğüne 
İbraz ederek alınacak yeterlik belgesinin; 

c) Magazin ve müze binası ihalesine katılabilmek için 35.066,07 
ve lojman ihalesine iştirak için 5.019,04 liralık geçici teminat mektubu 
veya Ankara Üniversitesi Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan pa
ra makbuzu ile usulüne göre hazırlanmış teklif mektubu bulunan zar
fın, ihaleden bir saat evveline kadar, makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına verilmiş veya iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş olması 
şarttır. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

6 — Bu işlere ait sözleşme ve şartname ve projeler, çalışma saat
lerinde Fakülte Sekreterliğinde görülebilir. 

3971 / 4-3 

TCDD işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden : 

Üstüpü alınacak 

1 — 200 ton üstüpü kapalı zarf suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme Ankara'da TCDD binasında, Malzeme Dairesinde 

toplanan Komisyonumuzca 16/8/1963 Cuma günü saat 15,00 de yapı
lacağından tekliflerin en geç bu saate kadar Komisyonumuza verilmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnamesi Ankara'da Merkez, istanbul'da Sirkeci veznele
rinden 15,— lira mukabilinde temin edilebilir. 

4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

3980 / 2-2 • 
Zile Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1958/209 
K. No : 1962/551 
Millî Müdafaa Vekâletine izafetle Hazinei Maliye tarafından An

kara Yenimahalle 5 inci Durak Oğuzlar Sokak No : 175/2 de mukim 
ismail Tuncay ve Bandırma Edincik Bucağı Yenice Mahallesinden Ni 
yazi Yıldız ve Kastamonu Cebrail Mahallesinde Emekli Jandarma Yüz
başısı Mehmetali Büyükutku ve Ankara Dikimevi Saraç ve Çamaş'r 
Kısmı Âmiri Turan Topdağ aleyhlerine açılan tazminat dâvasının ı.mu
hakemesi sonunda : 

Mahkememizin 5/11/1962 tarih ve 1962/551 sayılı karan ile 44869 
lira 54 kuruşun kanuni faizi ile birlikte davalılardan ismail Tuncay ve 
Mehmetali Büyükutkudan tahsiline karar verilmiş ve dâvâlılardan Tu
ran Topdağ ile Mehmetali Büyükutkunun tebligata yarar sarih ad
resleri tesbit edilemediğinden hüküm ve davacının temyiz lâyihası adı 
geçenlere tebliğ edilememiş olduğu cihetle yukarda yazılı hükmün adı 
geçenlere ilânen tebliğ ve hükmün ilânın neşir tarihinden it'baren 15 gün 
içinde temyiz edebilecekleri gibi davacının temyiz lâyihasına da cevap 
verebilecekleri hükmün ve lâyihanın tebliği yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

3943 

Alaca Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/61 
Alaca'nın Denizhan Mahallesinden Küçük Arap A l i Aydoğan'a velâ-

yeten babası Satılmış Aydoğan tarafından Alaca'nın Denizhan Mahalle
sinde mukim Ethem oğlu A l i Arslan ve Ethem oğlu ismail Arslan aleyh
lerine açılan men'i müdâhale dâvasının yapılmakta olan yargılamada : 

Dâvâlı A l i Arslan ve ismail Arslan adlarına çıkarılsın davetiyelerin 
adresleri meçhul olduğundan bahisle bilâ tebliğ iade edildiklerinden işbu 
dâvâlılara davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan dâvâlı 
A l i Arslan ve ismail Arslan'ın 12/9/1963 Perşembe günü saat 9 da Alaca 
Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılacak duruşmada hazır bulunmaları 
veya bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

4011 

Bergama Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/109 
Davacı Emin Akın' vekili Avukat Orhan Sunar tarafından dâvâlı 

Müşerref Akın aleyhine açılan boşanma dâvasımn yapılan muhakeme
sinde : Medeni Kanunun 129 ve 150 nci maddeleri gereğince boşanma
larına ve dâvâlı Müşerref Akm'ın 142 nci madde gereğince bir yıl süre 
ile evlenememesine ve Müşerrefin yazılı şekilde evden kaçıp gitmesi 
üzerine üç çocuğunda davacı babaları yanında kaldığı anlaşılmakla her 
üçününde velayetinin babalarına verilmesine ve annelerinin adresinin 
belli olmasından sonra bulundukları yere göre şahsi münasebet husu
sunun bilâhare kararlaştırılmasına 11/6/1963 tarihinde dâvâlının gıya
bında hüküm verilmiş olup dâvâlının gösterilen adresten adres bırak
madan ayrılmış olduğundan tebligatın bilâ tebliğ iade edilmesi üzerine 
bu kere verilen karar gereğince hüküm hülâsasının ilân tarihinden en 
geç 15 gün zarfında ilâm alıp kanun yollarına müracaat edilmediği tak
dirde işbu hükmün kesinleşeceği ilân olunur. 

3982 



SabSife: 16 31 TEMMUZ 1965 

Ankara C. Savcılığından : 

18.000 Onsekizbin lira muhammen bedelli Ankara Merkez Ceza Evi
nin bir yıllık ihtiyacı bulunan 100 ton kırılmış meşe odunu 13/7/1963 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

Geçici teminat 1400 liradır. 
İhale 7 Ağustos 1963 Çarşamba günü saat 15 de Ankara C. Savcı

lığı Baş Muavinlik Odasında yapılacaktır. 
Talipler her zaman şartnameyi Savcılık Baş Muavinliğinde görebi

lirler. 
Taliplerin, teminat mektuplariyle tekliflerini kapalı zarf halinde 

ihale saatinden bir saat evveline kadar yani saat 14 de kadar Komisyona 
vermeleri şarttır. 

Postada vuku bulacak gecikmelerin nazara alınmıyacağı ilân olunur. 

3786 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı DSİ. Genel Müdürlüğünden : 

Çubuk II. Barajı ve Etlik tesisleri inşaatı için lüzumlu 2700 ton 
çimento Konya Çimento Fabrikasından Çubuk II. Barajı ve Etlik Amba
rına naklettirilecektir. 

1 — Nakil süresi Ağustos 1963 - Aralık 1963 aylandır. 
2 — Bu nakliye işinin ihalesi 2/8/1963 Cuma günü saat 15 te An

kara - İzmir Caddesi No: 7 de DSİ 5 inci Bölge Müdürlüğü binası içinde 
kapalı zarf fiyat ve teklif alma usuliyle yapılacaktır. 

3 — Taliplerin ihaleye iştirak edebilmeleri için kanuni ikametgâhı 
olması, muvakkat teminat vermeleri, ticaret ve sanayi odasına kayıtlı 
olduğuna dair belge ibrazı şarttır. 

4 — Muvakkat teminat 8.000,— TL. dır. Bu teminat ihaleden evvel 
Bölge Sorumlu Saymanlığı veznesine makbuz mukabilinde yatırılacaktır. 

5 — Bu işle ilgili şartnamelerle mukavele tasansını muhtevi dosya 
DSİ 5 inci Bölge Müdürlüğüne müracaatla görülebilir. 

6 — Teklif zarfları 2/8/1963 Cuma günü saat 15 e kadar ilgili İhale 
Komisyonuna makbuz mukabilinde teslim edilecektir. Postada Vâki ge
cikmeler nazara alınmaz. 

7 — Bu iş 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
3904/3-3 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

I — (440.000,00) lira keşif bedelli Tokat PTT ve santral binası 
inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı 
(21.850,00) liradır. 

II — Eksiltme dosyası Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Baş
kanlığında görülebilir. 

III — Eksiltme 16/8/1963 Cuma günü saat 16,00 da Genel Müdür
lük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 

IV — İstekliler, eksiltme gününden ı(3) gün evvel 12/8/1963 Sah 
günü saat 17,00 ye kadar eksiltme şartnamesinin 12 nci maddesinde is
tenilen belgelerle Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi alacak ve 
teklif mektuplarım, eksiltmenin açılma saatinden bir saat evvel Kurul 
Başkanlığına makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

V — İdare, eksiltmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale et
mekte serbesttir. 

4061 / 2-1 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından : 

Üniversitemiz mimarlığınca hazırlanan keşfe göre Fakültemiz Do
ğum ve Jinekoloji binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartıl
mıştır. 

1 — Keşif bedeli 201.705,00 Uradır. 
2 — Eksiltme 19/8/1963 Pazartesi günü saat 15 de Ankara Üni

versitesi Veteriner Fakültesinde toplanacak Komisyon önünde yapıla
caktır. 

3 — Eksiltmeye girecek olanların 2490 sayılı kanunda yazılı belge
lerle birlikte ihale gününden en az üç gün evvel )(Tatil günleri hariç) 

Nafıa Bakanlığına müracaatla ehliyet belgeleri almaları ve 1963 yılında 
hali faaliyette bulunduklarına dair mahalli ticret odalanndan alacakları 
belgeyle birlikte geçici teminatlarını Ankara Üniversitesi muhasebesi 
veznesine yatırdıklanna dair makbuz ye mezkûr kanunun hükümleri ge
reğince hazırlıyacakları kapalı zarfları eksiltme saatinden bir saat önce 
makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

4 — Postada vâki gecikmelerin nazarı itibara alınmıyacağı. 
5 — Yapılacak işe ait proje şartnamesinin Fakültemiz Levazım 

Bürosunda -hergün görülebileceği ilân olunur. 
4075 / 4-1 • 

Ankara İmar Müdürlüğünden : 

Ulus Meydanı yayalar yeraltı geçidi etüdünü ihtiva eden 50850 No. 
lu plândan bir kopya Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 
4028 /1-1 • 

Gaziantep Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1962/785 
Gaziantep Kemikli Bedestende Hasan Özkarakaş vekilinin Dara

cık Mahallesinden Şerif Kırşan vesaire aleyhine açtığı keten satışın
dan 12.015,40 lira alacak dâvasının muhakemesi 10/10/1963 gününe bı
rakıldığı buldurulamıyan dâvâlı Şerif Kırşan'a dilekçeli davetiye teb
liği yerine ilan olunur. 

3944 

1962/784 
Gaziantep Kemikli Bedestende Mahmut Konukoğlu vekilinin Da

racık Mahallesinden Şerif Kırşan vesaire aleyhine açtığı Bornoz ve 
Çakarlı havlu satışından 4891,80 lira alacak dâvasının muhakemesi 
10/10/1963 gününe bırakıldığı buldurulamıyan dâvâlı Şerif Kırşan'a di
lekçeli davetiye tebliği yerine ilân olunur. 

3945 

1962/783 
Gaziantep Şehreküstü M . Arap özbaşarak vekilinin Daracık Ma

hallesinden Şerif Kırşan yesaire aleyhine açtığı Armili havlu satışın
dan 3889,44 lira alacak dâvasının muhakemesi 10/10/1963 gününe bıra-
kıldığı buldurulamıyan dâvâlı Şerif Kırşan'a dilekçeli davetiye tebliği 
yerine ilân olunur. 

3940 

1962/782 
Gaziantep Kemikli Bedesten'de İbrahim Sarıkaya vekilinin Dara

cık Mahallesinden Şerif Kırşan vesaire aleyhine açtığı Bornoz ve renkli 
havlu satışından 4950 lira alacak dâvasının muhakemesi 10/10/1963 
gününe bırakıldığı buldurulamıyan dâvâlı Şerif Kırşan'a dilekçeli da
vetiye yerine ilân olunur. 

3947 

1962/781 
Gaziantep Kemikli Bedesten'de Hüseyin Günüç vekilinin Daracık 

Mahallesinden Şerif Kırşan vesaire aleyhine açtığı iplik satışından 
5476,50 lira alacak dâvasının muhakemesi 10/10/1963 gününe bırakıl
dığı buldurulamıyan dayalı Şerif Kırşan'a dilekçeli davetiye tebliği ye
rine İlân olunur. 

394S 

1962/780 
Gaziantep Kemikli Bedestende Mehmet Kırbaş vekilinin Daracık 

Mahallesinden Şerif Kırşan vesaire aleyhine açtığı 50 paket idrofil sa
tışından 3100 lira alacak dâvasının muhakemesi 10/10/1963 gününe bı
rakıldığı buldurulamıyan dâvâlı Şerif Kırşan'a dilekçeli davetiye tebliği 
yerine ilân olunur. 

3949 

Başbakanlık Devlet Matbaan 
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Anayasa Mahkemesi Kararı                                                           Sayfa 
 

Anayasa Mahkemesi Kararı                       1 

 

Kararnameler 
 

6/1799  Yalıtılmış İletkenlerde ve Kablolarda Kullanılan Yalıtıcı Kılıflar ve Dolgu Malzemesi,               5 

             Yalıtılmış İletkenlerde ve  Kablolarda Kullanılan Kâğıt, Yalıtılmış İletkenlerin Muayene  

              Metodu ve Yalıtılmış İletkenlerin Yapısı Standartlarının Tatbikinin Mecburi Kılınması 

              Hakkında Kararname 

 

6/1909  Kimlikleri Yazılı 106 (Yüzaltı) Kişinin, Türk Vatandaşlığına Alınmalarına Dair Kararname        5 
 

6/1921  Sıtma ve Frengi İlaçlan Hakkındaki 2767 Sayılı Kanun Gereğinceyurda İthali Türkiye                 6 

             Kızılay Derneğinin Tekeli Altına Verilmiş Olan İlaçlara Ait Liste Hakkında Kararname 

 

6/1963  İlişik Listede Yazılı Yerlerde, Husule Gelen Afetler Dolayısıyla, Yapılacak İşler İçin                   6 

             Hizalarında Gösterilen Miktarlarda Olmak Üzere Fondan Cem'an 5.285.000  

             (Beşmilyon İkiyüzseksenbeş) Bin Lira Ayrılmasına Dair Kararname 

 

6/1964  Kimlikleri Yazılı (155) Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkarılmalarına Dair Kararname               8 
 

İçişleri Bakanlığınca Atama Hakkında Kararname                       9 

 

Yönetmelik 
   

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce Ankara Tıp Fakültesi Eğitim Sağlık Merkezi Yönetmeliği                   9 

 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları 
 

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Etimesgut'ta Kurulu Bölge Oto Bakım Komutanlığı İşyerinde                11 

Çalışan İşçileri Temsilen Ankara Harb Sanayi ve Yardımcı Kolları İşçileri Sendikası ile İşveren 

Arasında Çıkan Toplulukla İş Uyuşmazlığı Hakkında Karar 

 

M. S. B. Afyon, İstihkâm Ana Depo ve Fabrika Komutanlığı İşyerinde Çalışan İşçileri Temsilen               11 

Afyon Harb Sanayi ve Yardımcı  Kolları İşçileri Sendikası ile İşveren Arasında Çıkan Toplulukla İş 

Uyuşmazlığı Hakkında Karar 

 

İskenderun'da Kurulu Deniz İkmâl Grup Amirliği İşyerinde Çalışan İşçileri Temsilen Askerî İşyerleri       12 

İşçileri Sendikası ile İşveren Arasında Çıkan Toplulukla İş Uyuşmazlığı Hakkında Karar 
 

Genelge  
 

Ticaret Bakanlığınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti              12 

Arasındaki Ticaret Andlaşması Hakkında Genelge 

 

İlanlar                   12 

                                

              

 

 


