
Resmi Gazete 
Kuruluş tar ih i : 7 E k i m 1836 -1920 

Yönetim ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
başvurulur 

16 KASIM 1971 

S A L I Sayı : 14017 

. J 

A n a y a s a M a h k e m e s i K a r a r l a r ı 

E s a s S a y ı s ı : 1970/63 

K a r a r S a y ı s ı : 1971/38 

K a r a r g ü n ü : 13/4/1971 

İ s t emde b u l u n a n m a h k e m e : E sk i ş eh i r İ ş M a h k e m e s i . 

İ s temin k o n u s u : 30/1/1950 günlü , 5521 sayı l ı İ ş M a h k e m e l e r i K a 

n u n u n u n 1 i n c i m a d d e s i n i n s o n f ık ras ı i l e 2., 4., 12. v e 13. madde l e r i n in , 

A n a y a s a ' n ı n 7., 14., 132., 133., 134. ve 144. m a d d e l e r i n e ayk ı r ı l ı ğ ı y o l u n 

d a k i davac ı iddiasının m a h k e m e c e c i dd i gö rü lmes i üzer ine A n a y a s a ' n ı n 

151. m a d d e s i u y a r ı n c a A n a y a s a M a h k e m e s i n d e n k a r a r istenmiştir . 

I. O l a y : 
B i r işçinin işten ç ıkar ı lmas ı dolayıs iy le iş m a h k e m e s i n e b a ş v u r u p 

işverene karg ı k ıdem tazminat ı ödeti lmesi davas ı açmas ı üzerine davac ı 
v e k i l i m a h k e m e n i n ku ru lu şuna i l işkin 5521 sayı l ı İ ş M a h k e m e l e r i Y a s a 
sının A n a y a s a ' y a aykır ı l ığ ın ı i l e r i sü rmüş , dava l ı v e k i l i de b u görüsün 
hak l ı o lduğunu bi ldirmiş, A n a y a s a ' y a ayk ı r ı l ık iddiasını i nce l eyen m a h 
k e m e , b u iddianın c i dd i o l duğu kan ı s ına va rmış , A n a y a s a ' y a aykı r ı l ık 
yönünün k a r a r a b a ğ l a n m a s ı için A n a y a s a M a h k e m e s i n e ba şvu rmuş tu r . 

II. İ ler i sürü len A n a y a s a ' y a ayk ı r ı l ık gerekçe ler i : 

a ) D a v a c ı v e k i l i n c e i l e r i sürü len gerekçe ler in özeti : İ ş m a h k e m e 
s inde işçi v e i şveren t e m s i l c i s i ad iy l e b u l u n a n üyeler , v e r i l e n l i s te üzer in 
d e n B a k a n l ı k ç a a tan ı r la r . B u n d a n b a ş k a k e n d i l e r i hukukçu o lmadık lar ı 
g i b i hâk iml ik mes leğ inde de b u l u n m a m a k t a d ı r l a r ; o y s a A n a y a s a u y a 
r ınca hâk imle r in h e m hâk im l ik mes l eğ inde b u l u n a n k i m s e l e r d e n o lması , 
h e m de a t a m a iş lemler inin yü rü tmece değil , b a ğ ı m s ı z b i r kuru luş o l an 
Y ü k s e k H â k i m l e r K u r u l u n c a yap ı lmas ı z o r u n l u d u r . M a h k e m e n i n k u r u 
luşunu, b i l d i r i l en koşu l l a ra u y g u n biçimde düzenlemiş o l m a y a n y a s a k u 
ra l la r ı , A n a y a s a ' y a aykır ıd ı r . 

b) M a h k e m e c e i l e r i sü rü len gerekçe le r in özeti : İş M a h k e m e l e r i 
K a n u n u n u n 2. m a d d e s i u y a r ı n c a m e s l e k t e n b i r hâk im in b a ş k a n l ı ğ ı n d a b i r 
işçi t ems i l c i s i b i r de i şveren t e m s i l c i s i üyenin kat ı lmas ı i le k u r u l a n iş 
m a h k e m e l e r i n d e üye le r b i r e r dan ı şman d u r u m u n d a o lmay ıp h e r b a k ı m d a n 
b i r e r h â k i m du rumundad ı r l a r ; b a ş k a n ı n ka r ş ı oyda b u l u n d u ğ u b i r işte i k i 
ü y e oyçok luğu i le h e r tü r lü k a r a r ı ve reb i l i r l e r . 

İ şç i ve i şveren t e m s i l c i s i o l a r a k iş m a h k e m e l e r i n e ka t ı l an üyeler , 
be l l i işçi kuru luş l a r ı i le işveren kuru luş lar ın ın , İşveren kuru luş la r ı y o k s a 
T ü r k i y e T i c a r e t O d a l a r ı v e S a n a y i Oda l a r ı v e T i c a r e t B o r s a l a r ı B i r l i g i n i n 
y e t k i l i l e r i n c e seçi lmiş be l l i s ay ı da a d a y a r a s ı n d a n b i r asıl, üç y e d e k o l 
m a k üzere A d a l e t v e Ç a l ı ş m a B a k a n l ı k l a r ı n c a atanı r la r . D e m e k k i üyeler , 
seç im - a t a m a y o l l u k a r m a b i r y ö n t e m i l e g ö r e v a lmaktad ı r l a r . 

İ ş m a h k e m e s i üyelerinin, h e m hâk im l ik mes leğ inden o l m a y a n kiş i ler 

a ras ından , h e m do seç im - a t a m a yöntemi üc v e yürütmece görev lend i 

r i l m e s i , A n a y a s a ' n ı n 7., 14/2., 132/1., 134. v e 144/1. i n c i madde l e r i ne a y 

k ı r ıd ı r ; b u neden le r le davac ı v e k i l i n i n A n a y a s a ' y a ayk ı r ı l ı k iddiası c i d 

didir; 5521 sayı l ı Y a s a n ı n 2. m a d d e s i i le 1. m a d d e s i n i n s o n f ıkrasının, 

4., 12. v e 13. m a d d e l e r i n i n i p t a l i için A n a y a s a M a h k e m e s i n e b a ş v u r u l 
mal ıd ı r . 

III. Y a s a m e t i n l e r i : 

a) 30/1/1950 gün lü , 5521 sayı l ı İ ş M a h k e m e l e r i K a n u n u k u r a l l a 
r ından A n a y a s a M a h k e m e s i n i n s ın ı r l and ı rma k a r a r ı ge reğ ince esas b a k ı 
mından ince lenen le r ( D ü s t u r 3. T e r t i p , C i l t 31, S a h i f e 754) şun la rd ı r : 

M a d d e 2 — İ ş m a h k e m e l e r i b u iş için görev lendir i len ya r g ı c ın b a ş 
kan l ı ğ ı nda b i r işveren t e m s i l c i s i i le b i r işçi t e m s i l c i s i n d e n teşekkü l eder. 

B u m a h k e m e y e ka t ı l a cak i şveren t ems i l c i l e r i , v a r s a o y e r d e k i T i c a 
r e t v e S a n a y i Odası , y o k s a en yak ın T i c a r e t v e S a n a y i Odas ı m e c l i s l e 
r i n i n , işçi t ems i l c i l e r i ise o y e r d e k i İ ş K a n u n u n a g ö r e seçi lmiş o l an t e m 
s i l c i işçilerin t o p l a n a r a k g i z l i o y l a seçecekler i 12 şer a d a y a r a s ından b i r e r 
asl î v e üçer y e d e k o l m a k üzere A d a l e t v e Ç a l ı ş m a B a k a n l ı k l a r ı n c a t a y i n 
o lunur . 

Seçimler in şekil v e u s u l l e r i A d a l e t ve Ç a l ı ş m a B a k a n l ı k l a r ı n c a tesp i t 
ed i l i r . 

A s l î üye ler in bu lunmad ı ğ ı ha l l e rde y e d e k üye l e r b a ş k a n ta ra f ından 
ç a ğ r ı l a r a k m a h k e m e teşki l o lunur . 

T e m s i l c i l e r i n g ö r e v süre ler i i k i yıldır. 

M a d d e 4 — İş m a h k e m e s i n e ü y e seç i leb i lmek için : 
A ) T ü r k va tandaş ı o l m a k ; 

B ) O t u z yaşını b i t i rmiş o l m a k ; 

C ) T ü r k ç e konuşu r v e o k u r y a z a r o l m a k ; 

D ) Meden î v e s iyas î h a k l a r d a n m a h r u m o lmamış b u l u n m a k ; 

E ) A ğ ı r h a p s i müste l z im v e y a şeref v e y a h a y s i y e t i kır ıcı b i r suç 

t a n m u t l a k suret te v e y a üç a y d a n f a z l a h a p i s cezas ı i l e m a h k û m o l m a 

mış b u l u n m a k ; 

F ) B u l u n d u ğ u ye rde devaml ı o l a r a k en a z b i r y ı ldan b e r i i şveren 
v e y a işveren v e k i l i v e y a h u t işçi o l a r a k çal ışmış o l m a k ; ( F a s ı l a l ı v e m e v 
s i m l i k işlerde çal ışanlar ın, g eçmiş h i z m e t süre ler inin top l amı n a z a r a a l ı 
n ı r . ) 

Şartt ı r . 

b ) D a y a n ı l a n A n a y a s a ku ra l l a r ı : 

M a d d e 7 — Y a r g ı y e t k i s i , T ü r k M i l l e t i ad ına b a ğ ı m s ı z m a h k e m e l e r c e 

kul lanı l ı r . 

M a d d e 132 — H â k i m l e r , gö rev l e r inde bağ ıms ı zd ı r l a r ; A n a y a s a ' y a , 

Kanuna, h u k u k a ve v icdanî k anaa t l a r ı n a g ö r e h ü k ü m ve r i r l e r . 

H i ç b i r o r gan , m a k a m , m e r c i v e y a kişi, y a r g ı y e t k i s i n i n ku l l an ı lma 
s ında m a h k e m e l e r e v e hâk im le r e e m i r v e t a l i m a t v e r e m e z ; gene lge g ö n 
d e r e m e z ; t av s i ye v e t e l k inde b u l u n a m a z . 

G ö r ü l m e k t e o l an b i r d a v a h a k k ı n d a Y a s a m a M e c l i s l e r i n d e y a r g ı 

y e t k i s i n i n ku l lan ı lmas ı i le i l g i l i s o r u s o r u l a m a z , g ö r ü ş m e y a p ı l a m a z v e y a 

h e r h a n g i b i r b e y a n d a b u l u n u l a m a z . Y a s a m a v e y ü r ü t m e o r gan l a r ı i le i d a -

T.C.. 
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re, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mah
keme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilme
sini geciktiremez. 

Madde 133 — Hâkimler azlolunamaz. Kendileri istemedikçe, Anaya 
sa'da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya 
kadronun kaldırılması »ebebiyle de olsa, aylıklarından yoksun kılınamaz 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş 
olanlarla görevini sağlık bakımından yerine getiremıyeceği kesin olarak 
anlaşılanlar ve meslekte kalmalarının caiz olmadığına karar verilenler-
hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. 

Madde 134 — Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları haklan ve ödev 
leri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev 
yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin ko 
vuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili suç
larından dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanmalarına karar ve 
rilmesi, meslekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk ve yetersizlik hallet 
ve diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre kanımla d 
zenlenir. 

Hakimler altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler Asin-
hâkimlerin yaş haddi kanunla belli edilir. 

Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka, genel ve öze) hiçbir görev 
alamazlar. 

IV. İlk inceleme : 
Hakkı Ketenoğlu. Lûtfi ömerbaş, Celâlettin Kuralmen. Sait KoçaK 

Avni Givda, Nuri Ülgenalp, Muhittin Taylan Şahap Arıç, İhsan Eceniij 
Halit Zarbun, Ziya önel, Kani Vrana, Muhittin Gürün, Şevket Alüftügı 
ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılması ile Anayasa Mahkemesi içtüzüğü 
nün 15. maddesi uyarınca yapılan 19/1/1971 günlü ilk inceleme toplantı
sında; dosyanın eksiği olmadığı anlaşıldığından işin esasının, mahkeme 
nin uygulama durumunda bulunduğu 5521 sayılı Kanunun 2. ve 4. mad 
deleriyle sınırlı olarak incelenmesine, Celâlettin Kuralmen, Sait Koçak 
Avni Givda, Şahap Arıç, İhsan Ecemiş ve Halit Zarbun'un mahkemenin 
itiraz konusu hükümleri uygulayacak durumda olmadığı ve itirazın yetk 
yönünden reddi, Lûtfi Ömerbaş'ın incelemenin yalnızca 2. madde ile sı
nırlandırılması gerektiği yolundaki karşıoylan ile ve oyçokluğu ile kara' 
verilmiştir. 

a) Kendisine bir dava getirilen mahkemenin o davaya bakabilmes 
için aranacak ilk koşul, mahkemenin kuruluşunun hukuka uygun bulun 
maşıdır. Kuruluşun hukuka uygunluğunda kuşku uyandıran bir yön vaıso 
ya da mahkemenin kuruluşunun şu veya bu nedenle hukuka aykırılıgı 
davada ilgili olanlarca ileri sürülürse mahkemenin bu durumlarda ilk ya 
pacağı iş, kendi kuruluşunda hukuka uygunluk bulunup bulunmadığını 
incelemektir. Böyle bir inceleme ise, ancak ve ancak, o mahkemenin ku
ruluşuna ilişkin hukuk kurallarının hangileri olduğunu belirledikten sonra 
mahkemenin durumunu o kurallarla karşılaştırıp soyut hukuk kurallar 
ile kendi somut durumu arasında uygunluk bulunup bulunmadığını araş 
tırmak yolu ile olur. Hukuk dilinde belli bir eylemli durumu belli hukuk» 
kuralı veya kuralları ile karşılaştırıp eylemli durumun kurala uyup. 
uymadığını araştırma, hukuk kuralını uygulama olarak anılır Belli bir 
davaya bakmakta olan iş mahkemesine karşı mahkemenin kuruluşuna 
ilişkin bir itiraz ileri sürülmüş olması durumunda mahkemenin tutacağ 
yol, kendi kuruluşuna ilişkin 5521 sayılı Yasa kuralları ile kendi duru 
munu karşılaştırarak bir sonuca varmaktır ki bu işlem dahi 5521 sayıl; 
Yasanın belli kurallarını davaya uygulamak demektir. Gerçekten man 
keme kendi kuruluşuna ilişkin yasayı kendi durumuna uygulayıp kuru
luşunun hukuka uygun olduğu sonucuna varmadıkça davanın esasına ba-
kamaz. Bütün bu açıklamalar, iş mahkemesinin kuruluşuna ilişkin ya 
sanın belli kurallarını, baktığı davayı sonuçlandırabilmek için uygulaya
cağım göstermektedir. 

b) Mahkeme Iş Mahkemeleri Kanununun bir çok maddelerinin ipta 
lini istemiştir. Anayasa'nın 151. maddesi uyarınca mahkemeler, yalnızca, 
davada uygulayacakları yasa kuralının Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle 
iptalini isteyebilirler. Kuruluşuna ilişkin itirazın çözülmesi için elindek: 
davada iş' mahkemesinin uygulayacağı yasa kuralları ise 5521 sayılı Ya
sanın işçi ve işveren temsilcisi adı ile anılan üyelerin mahkemeye katıl
malarım düzenleyen 2. maddesi ile bu üyelerde aranacak nitelikleri gös
teren 4. maddesidir, başka deyimle öteki maddelerin olayda uygulama 
yeri yoktur. Bundan ötürü, Anayasa Mahkemesince yapılacak inceleme 
•özü edilen yasanın 2. ve 4. maddeleriyle sınırlandırılmıştır. 

V. Esasın incelenmesi : 
Esasa ilişkin rapor, itiraz konusu yasa kuralları ile dayanılan Ana 

yasa kuralları, bu kurallara uişkin yasama belgeleri ve konu ile ilgili 
öteki metinler incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü : 

1 — a) 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun Anayasa'ya aykı
rılığı ileri sürülen 2. maddesinin birinci fıkrasında ış mahkemelerinin biı 
hâkimin başkanlığı altında bir işçi, bir işveren temsilcisinden kurulması 
öngörülmüştür Demek ki bu temsilciler birer hâkim durumundadırlar. 
Sözü edilen 5521 sayılı Yasanın 1. maddesmde bu görevlilerden üye ola
rak »öz edilmesinden başka, 6. maddesinde bu üyelerin reddedilmesinin 
düzenlenmesi ve 15. maddesinde ise bu yasada kurala bağlanmış olmayan 
konularda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun uygulanacağının 
tagoıülmüş olması dahi üyelerin tam anlamı ile hâkim görevi yaptık-
arrnı Delinmektedir Nitekim uygulamada da kendileri hâkim görevi ya-
oan birer üye sayılmaktadırlar 

Anayasa'nın 7. maddesinde yargı yetkisinin Türk Ulusu adına ba
ğımsız mahkemelerce kullanılacağı bildirildikten sonra yargıyı düzenliyen 
üçüncü bölümün genel kuralları arasında bulunan 132 maddesinde hâ
kimlerin görevlerinde bağımsız oldukları, yalnızca Anayasa, yasa, hu-
<uk ve vicdan kamları ile bağlı olarak karar verecekleri, hiçbir yerin, or
ganın veya kısmin yargı yetkisinin kullanılmasında onlara buyruk ve-
emıyeceği ya Ja onları herhangi bir biçimde etki altında bırakamayacağı, 

133 maddesinde hâkimlerin görevden çıkarılamamak. istekleri bulunma
dıkça Anayasa'da gösterilen yaştan önce emeKli edilememek gibi güven
celerle donatılmış bulundukları; 134. maddesmde ise hâkimlerin bütün öz
lük ışleımın ve bu arada atanmalarının mahkemelerin bağımsızlığı ilke
sine göre yasa ile düzenleneceği, yasada belirtilenlerden başka genel veya 
özel hiçbir görev alamayacakları kesin kurallara bağlanmıştır Mahke
melerin bağımsızlığına ve hâkimlerin güvence ile donatılmış bulunmala
rına ilişkin Anayasa kuralları, Anayasa'nın 2. maddesinde Türkiye Cum-
rmriyetinin zorunlu niteliklerinden olarak gösterilen hukuk devleti ilke
sinin vazgeçilmez ögelermdendır. (Bu yön, Anayasa Mahkemesince daha 
önce verilmiş bir takım kararlarm gerekçelerinde de açıkça anlatılmıştır. 
(Örneğin, 1963/99 - 1964/38 sayılı, 13/5/1964 günlü karar; Resmî Gazete 
sayı 11753, gün 14/7/1964; Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi sayı 
2, sayfa 117, 118 - 63/81 - 66/40 sayılı 3 ve 4/11/1966 günlü karar; 
Resmî Gazete sayı 12572, gün 13/4/1967; Anayasa Mahkemesi Kararlar 
Dergisi sayı 4. sayfa 218 - 63/125 - 63/112 sayılı. 15/5/1963 günlü karar; 
Resmî Gazete sayı 11440, gün 28/6/1963; Anayasa Mahkemesi Kararlar 
Dergisi sayı 1, sayfa 232 ve 233 - 966/11 - 66/44 sayılı, 29/11/1966 günlü 
karar; Resmî Gazete sayı 12787 gün 27/12/1967; Anayasa Mahkemesi 
Kararlar Dergisi sayı 5, sayfa 11 ve sonrası, «özellikle gerekçenin C ben-
lindekı hukuk devleti tanımı d bendindeki hukuk devleti ilkesiyle hâkim
liğin ilişkisine değgin açıklamalar»). Mahkemelerin bağımsızlığı veya hâ
kimlik güvencesine ilişkin kuı alların yorumunda bu kuralların hukuk dev 
leti ilkesi ile olan zorunlu bağlantıları hiçbir zaman gözden uzak tutula
maz. 

İş mahkemelerindeki işçi ve işveren temsilcisi Üyelerin temel işleri
nin işçilik ya da işverenlik olduğu, bu kimselerin mahkeme toplantıları 
dışmdaki kendi işlerinde çalıştıkları, başka deyimle hâkimlik mesleği 
•cinde ve o meslektekilerin bağlı oldukları hukuk kuralları ile bağlı bireT 
Devlet görevlisi bulunmadıkları hâkimliğe getirilmelerinin mahkemelerin 
bağımsızlığı ilkesine uygun bir düzen içinde olmayıp yansız birer kuru-
ruluş sayılması olanağı bulunmayan işçi ve işveren kuruluşlarının seçimi 
ve yürütmenin birer bölümü olan Adalet ve Çalışma Bakanlık!armın ata
ması ile gerçekleştiği, görev sürelerinin ise iki yıl ile sınırlı olduğu, 5521 
sayılı Yasanın 2. ve 4. maddeleriyle öbür kurallarının incelenmesinden 
açıkça anlaşılmaktadır. Demek ki bu üyelerin hukuki durumları, hâkim
lerin Anayasa'nın az önce anılan maddelerinde düzenlenen hukukî durum-
lan ile açıkça çelişki göstermektedir. Bunun sonucu olarak 5521 sayılı 
Yasanın bu üyelerin iş mahkemesinin kuruluşuna katılmalarım sağlayan 
2. maddesinin birinci fıkrasındaki (bir işveren temsilcisi İle bir işçi tem
silcisinden) deyiminin Anayasa'nın 7., 132., 133. ve 134. maddelerine ay-
kınlığı nedeni ile iptali gerekmektedir. 

Şu da belirtilmelidir ki Anayasa, hâkim niteliğinde bulunmayan kişi
lerin mahkemelere katılıp hâkim görevi yapmalarmı yalnızca askeri mah
kemeler içm 138. maddesinin dördüncü fıkrasında (askerî mahkemelerde 
üyelerin çoğunluğunun hâkimlik niteliğine sahip olması şarttır.) kuralı 
ile öngörmüş, iş mahkemeleri bakımından böyle ayrık bir kural koyma
mıştır. 

Batı Almanya ve Fransa'da da işverenlerle işçilerin katıldıkları iş 
mahkemelerinin bulunduğu, o ülkeler Anayasalarında dahi hâkim güven
cesine ilişkin kuralların yer aldığı ileri sürülerek Anayasa'nın temsilci 
üyelerin iş mahkemelerine katılmasına engel biçimde yorumlanmasuım 
doğru olmadığı savunulamaz; çünkü 23/5/1949 günlü Federal Almanya 
Anayasa'smuı 97 maddesinin ikinci fıkrasında kapsamı bakımından Ana
yasamızın 133. maddesindeki benzer ilkelere dayanılarak düzenlenmiş hâ
kimlik güvencesi, anılan maddede yazüdığı üzere (temel görevi hâkimlik 
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olan ve plan gereğince kesin biçimde atanmış bulunan hâkimler) için 
öngörüldüğü gibi 4/10/1958 günlü Fransız Anayasa'smın 84. maddesinde 
de bu güvence, yine anılan maddede yazıldığı üzere, (meslekten olan hâ
kimler) ile sınırlandırılmıştır; oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'smda 
hâkimlik güvencesi, bütün hâkimler için öngörülmüş ve hâkimlik göre
vinin ancak meslekten olan hâkimlerce yapüabilmesi kurallara bağlan
mış, yukarda da belirtildiği gibi, yalnız askerî mahkemeler açısından hâ
kim niteliğinde bulunmayan kişilerin azınlıkta olmak üzere hâkimlik gö
revi yapmalarına izin verilmiştir. 

b) Anayasa'nm 147. maddesinin birinci fıkrası gereğince Anayasa 
Mahkemesi, yasaların ve Tasama Meclisi İçtüzüklerinin Anayasa'ya uy
gunluğunu denetler; demek k i bu mahkemenin temel yetkisi, Anayasa'ya 
aykırı olan kuralların iptal edilmesidir, başka deyimle, Anayasa Mahke
mesinin Anayasa'ya aykırı olmayan kuralları iptal etme yetkisi yoktur, 
onun yetkisi Anayasa'ya aykırılık durumu ile sınırlıdır. Bir yasa kuralı
nın yalnızca bir bölümü Anayasa'ya aykırı olup öbür bölümünde Anaya
sa'ya aykırılık bulunmazsa mahkeme ancak Anayasa'ya aykırı bölümü 
iptal edebilir; elverir ki iptal dışı bırakılan kural bölümü hukukî bir an
lam ve varlık taşısm. Anayasa'nm belli kişiler ve kuruluşlarca açılacak 
iptal davalarına ilişkin 149. maddesinde (kanunların veya T. B. M. M . 
İçtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasa'ya 
aykırılığı iddiası ile) dava açılabileceğinden söz edilmesi dahi, bir yasa 
kuralı içinde yalnızca Anayasa'ya aykırı bulunan bölümün iptal edilebi
leceğini göstermektedir. Bu ilkeyi 5521 sayılı Yasanın 2. maddesinin, iş 
mahkemelerinin işçi ve işveren temsilcilerinin katılması ile bir hâkimin 
başkanlığı altında kurulacağı kuralını koyan 2. maddesinin birinci fık

rasına uygulayacak olursak, yalnızca bu fıkra içindeki (bir işveren tem
silcisi ile bir işçi temsilcisinden) deyiminin iptali Ue Anayasa'ya aykırılığın 
ortadan kalkacağı sonucuna varılır. Gerçekten, Anayasa'ya aykırılık du
rumu bu üyelerin mahkemelerin kuruluşunda yer almasından doğduğu 
gibi mahkemenin tek bir hâkimle çalışmasına veya hâkim niteliğinde iki 
üyenin hâkim niteliğinde bir başkanın başkanlığı altında çalışmasına da ne 
Anayasa bakımından, ne de 5521 sayılı Yasanm kuralları bakımından bir 
engel yoktur. Nitekim 5521 sayılı Yasanın 1. maddesinin üçüncü ve dör
düncü fıkralarında iş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde iş mahke
melerinin görevli bulunduğu davalara temsUci üyeler alınmaksızın İş Mah
kemeleri Kanununda öngörülen kurallara göre hâkimlerce bakılması, ey
lemli ya da hukuksal olanaksızlık dolayısiyle iş mahkemesinin toplu 
olarak çalışamadığı durumlarda da davaların yine üyeler alınmaksızın 
hâkimlerce görülmesi ilkesi benimsenmiştir. Buna göre toplu iş mahke
meleri kurulmuş bulunan yerlerde asıl üyelerin gelmedikleri ve yedeklerin 
dahi gelmelerinin sağlanamadığı ya da süresi biten üyelerin yerine yasa 
kurallarındaki bir takım boşluklar yüzünden yeni üyelerin seçilemediği 
durumlarda iş davalarına başkanca bakıldığı, kimi zaman bu durumun 
aylarca sürdüğü bilinmektedir. Demek k i tartışma konusu fıkra içinde 
bulunan beUi deyimin iptali sonucunda Anayasa'ya aykırılık giderilecek 
ve fıkra içinde geri kalan kuralın uygulanması yolu ile iş mahkemesinin 
çalışması sağlanabilecektir, başka deyimle bir yandan Anayasa'ya aykırı 
bölüm kaldırılmış bulunacak, öte yandan da kuralın iptal dışında kalan 
bölümünün hukukî bir anlamı ve değeri olacaktır. Eğer fıkranın tümü
nün iptali yoluna gidilirse, kuralın Anayasa'ya aykırı bulunmayan, başlı 
başına hukukî anlam ve değer taşıyan bölümünün dahi iptali sonucunda 
Anayasa Mahkemesinin görev sınırları aşılmış olacağı gibi uygulamada 
da bir boşluk meydana gelecektir. 

Hakkı Ketenoğlu, Avni Givda ve İhsan Ecemiş, fıkranın tümünün 
iptali gerektiği düşüncesiyle bu görüşe katılmamışlardır. 

2 — İş Mahkemeleri Kanununun inceleme konusu 2. maddesinin 
ikinci fıkrası itiraz tarihi olan 10/12/1970 ten önce yürürlükten kalkmış 
bulunmakla birlikte mahkemece istem konusu sayılmıştır. Gerçekten, 
5521 sayılı Yasanm 2. maddesinin ikinci fıkrası üyelerin seçilişlerini dü
zenlemektedir. Bu fıkranın dayanağı olan işçi temsilcüiği, 8/6/1936 
günlü 3008 sayılı İş Kanununun değişik 78. maddesiyle düzememmiş bu
lunmakta idi. Bu 78. madde ise, 15/7/1963 günlü, 275 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 64. maddesiyle kaldırıldığından, 
5521 sayılı Yasanın 2. maddesinin ikinci fıkrası uzunca bir süre işleye
mez bir duruma girmiştir. Ancak 28/7/1967 günlü, 931 sayılı İş Ka
nununun geçici 4. maddesi, temsUci üyelerin seçimi konusunda yeni bir 
düzenleme getirerek tartışma konusu ikinci fıkrayı yürürlükten kaldır
mıştır 931 sayılı İş Kanununun tümü ise Anayasa Mahkemesinin 
1967/40 - 1970/26 sayılı, 14/5/1970 günlü kararı ile iptal edilerek yü
rürlükten kaldırılmış, bu karar dahi 12/11/1970 gününde yürürlüğe gir
miş bulunduğundan, süresi biten işçi ve İşveren temsilcUerinin seçimine 
dayanak olacak genel bir hukukî kural artık ortada kalmamıştır. Bu 
açıklamalar gösteriyor ki 5521 sayılı Yasanın 2. maddesinin ikinci fık

rasına ilişkin istem üzerinde karar vermeye yer olmadığına karar ve
rilmelidir. 

Avni Givda bu fıkranın oylama konusu edilemeyeceği düşüncesi 
ile bu görüşe katılmamıştır. 

3 — a) Tartışma konusu 2. maddenin üçüncü, dördüncü ve be
şinci fıkraları, işçi ve işveren temsilcisi üyelerin hukukî durumlarına 
ilişkin kuralları kapsadıklarından, birinci fıkrada iptal edilen ve tem
silci üyelik konusunda temel kural nileliğinie bulunan deyimle sıkı sı
kıya bağlantılıdırlar. Temel kuralın iptali üzerine bunların dahi iptali 
zorunludur. 

b) İş mahkemelerinde temsilci üyelerin bulunmasını sağlayan te
mel kuralın iptali üzerine bu üyelerin niteliklerini .(gösteren ve temel 
kurala sıkı sıkıya bağlı bulunan itiraz konusu 4. madde kuralının dahi 
iptali zorunludur. 

c) 5521 sayılı Yasanın 3. maddesi üyelerin and içmesine, 6. mad
desi üyelerin reddine, 12. maddesi üyelerin üye olmak için gereken ni
teliklerden birini yitirmesi ya da görev yapmaktan kaçınması üzerine 
yapılacak işlemlere, 13. maddesi üyelerin özürsüz olarak mahkemeye 
gelmemelerinde verilecek disiplin cezasına, 14. maddesi temsilci üyelerin 
ödeneklerine ilişkin kuralları kapsamaktadır. TemsUci üyeye ilişkin te
mel kuralın iptali sonucunda bu kuralların da uygulama yeri kalma
mıştır. 

Bundan ötürü, Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ile yargılama 
usullerini düzenleyen 44 sayılı Yasanın 28. maddesi uyarımca bu madde
lerin de iptalleri gerekli görülmüştür. 

Sonuç : 
1 —• 30/1/1950 günlü, 5521 sayılı İ ş Mahkemeleri Kanununun i t i 

raz konusu 2. maddesinin birinci fıkrasında bulunan (Bir işveren tem
silcisi ile bir işçi temsilcisinden) deyiminin Anayasa'nm 7., 132., 133. 
ve 134. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptaline, Hakkı Ketenoğlu, 
Avni Givda ve İhsan Ecemiş'in fıkranın tümünün iptali gerektiği yo
lundaki karşı oylariyle ve oyçokluğu Ue; 

2 —• Anılan maddenin ikinci fıkrası üzerinde karar vermeye yer 
olmadığına, Avni Givda'nın ortada oylama konusu bulunmadığı yolun
daki karşı oyu ile ve oyçokluğu ile; 

3 — Bu maddenin öbür fıkralarının iptaline oybirliğiyle; 
4 — Sözü edilen Kanunim itiraz konusu 4. maddesinin iptaline oy

birliğiyle; 
5 — 5521 sayılı Kanunun, iptal edilen kuralları karşısında uygu

lama yeri kalmayan 3., 6., 12., 13., 14. maddelerinin 44 sayılı Kanunun 
28. maddesi gereğince iptallerine oybirliği ile, 

13/4/1971 gününde karar verildi. 

Başkan 
Hakkı Ketenoğlu 

Üye 
Muhittin Taylnn 

Üye 
Ah/met Akar 

Üye 
Lûtfi ömerbaş 

Başkan Vekili 
Avni Givda 

Üye 
Şahap Arıç 

Üye 
Halit Zarbun 

Üye 
Fazıl Uluocak 

Üye 
İhsan Ecemiş 

Üye 
Kâni Vrana 

Ü y . 
Sait Koçak 

Üy» 
Recai Seçkin 

Üy« 
Muhittin Gürün 

Üye 
Şevket Müftügil 

KARŞIOY YAZISI 

Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu 

I. Eskişehir Iş Mahkemesinin itiraz yoluna baş vurjnaya yetkili 
olup olmadığı sorunu : 

Anayasa'nm 151. ve 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. mad
delerine göre bir mahkemenin Anayasa'ya uygunluk denetimi için Ana
yasa Mahkemesine getirebileceği hükümler ancak bakmakta bulunduğu 
davada uygulanacak olanlarla sınırlıdır. IBaşka deyimle itiraz yoluna 
baş vuran mahkemenin elinde bakmakla olduğu bir dava bulunmalı ve 
Anayasa Mahkemesine getirdiği hükümleri o davada doğrudan doğruya 
uygulama durumunda olmalıdır. 

Eskişehir İş Mahkemesinin elinde bakmakta olduğu bir dava bu
lunduğunda kuşku yoktur. Bu, işinden çıkarılan bir işçinin işverene 
karşı açtığı kıdem tazminatı davasıdır. Demek k i olayda, Anayasa 
Mahkemesine itiraz yoliyle baş vurulabümesi için Anayasa'nm 151, mad
desinde öngörülen koşullardan birincisi vardır. 

ikinci koşulun var olup olmadığına gelince : ıBu konu aşağıda tar
tışılacaktır. 
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Eskişehir îş Mahkemesinin Anayasa'ya uygunluk denetimi için 
Anayasa Mahkemesine getirdiği hükümler, sınırlama kararı uyarınca, 
30/1/1950 günlü, 5521 sayılı Iş Mahkemeleri Kanununun 2. ve 4. mad
deleridir. Sözü geçen 2. madde t ş Mahkemelerinin bu iş için görevlen
dirilen yargıcın başkanlığında bir işveren temsilcisi ile bir işçi temcil-
cisinden oluşacağına ve temsilci üyelerin Adalet ve Çalışma Bakanlık
larınca nasıl atanacaklarına; 4. madde ise iş mahkemesi üyelerinde ara
nacak niteliklere üişkindir. 

5521 sayılı Kanunun 2. ve 4. maddeleri Eskişehir İş Mahkemesinin 
bakmakta olduğu «İşçi kıdem tazminatı» davasında uygulayacağı hü
kümler değildir. Bunlar, o iş mahkemesi kurulmadan önce, mahkeme 
dışındaki mercilerce uygulanmıştır. Mahkeme, kuruluşu bakımından bir 
kuşkusu veya duraksaması varsa veya bu yönden bir itiraza uğramış
sa, kuruluşuna kaynak ve dayanak olan kanun hükümlerini gözden ge
çirebilir. Ancak şu tutum hiçbir zaman mahkeme dışındaki mercilerce 
çok önce uygulanmış ve ancak o mercilerce uygulandığı için mahkeme
ye varlık kazandırmış hükümlerin bakılmakta olan davada mahkemece 
uygulandığı veya uygulanacak olduğu anlamını taşımaz. Esasen olayda 
mahkemenin 5521 sayılı Kanuna aykırı kurulduğu değil 5521 sayılı Ka
nunun Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Demek ki çoğunluk 
görüşüne desteklik eden gerekçede anlatıldığı gibi mahkemenin duru
munu kuruluşuna kaynaklık eden hukuk kuralları ile karşılaştırıp so
yut hukuk kuralları ile kendi somut durumu arasında uygunluk bulu
nup bulunmadığını araştırması söz konusu değildir. Şu hale göre bu 
bakımdan da çoğunluğun yöneldiği anlamda bile bir uygulama eylemi
nin yer aldığı düşünülemez. Tersine bir görüş Anayasa'nm 151. mad
desinde geçen «uygulanacak» deyimini değil delalet ettiği hukukî kav
ramdan, sözlük anlamından bile uzak düşürecek biçimde bir yorum 
zorlaması olur; iptal davası (Anayasa - madde 149) ve itiraz (Madde 
151) yolları arasında hiçbir ayırım bırakmaz. Oysa bu iki yol arasın
daki Anayasal ayırım, bilindiği üzere, göze batacak keskinliktedir. 

Yukarıda açıklandığı gibi, mahkeme bakmakta olduğu davada uy
gulama durumunda bulunmadığı 5521 sayılı Iş Mahkemeleri Kanunu
nun 2. 4. maddelerini Anayasa'ya uygunluk denetimi için Anayasa 
Mahkemesine getiremez. Anayasa'nm 151. ve 44 sayılı Kanunun 27. 
maddelerine uymayan itirazın, itirazda bulunan mahkemenin yetkisiz
liği yönünden reddi gereklidir. 

1970/63 esas sayılı işte 19/1/1971 günlü ilk inceleme toplantısında 
itiraz ve inceleme konusu hükümlerinin mahkemenin elindeki davada 
uygulanma yeri olduğu ve esasın incelenmesi gerektiği yolunda verilen 
karara bu nedenlerle karşıyım. 

II. 1 — 5521 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının du
rumu : 

5521 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre iş 
mahkemeleri bu iş için görevlendirilen yargıcın başkanlığında bir işve
ren temsilcisi ile bir işçi temsilcisinden oluşur. 

Aynı kanunun 1. maddesinin son iki fıkrası uyarınca iş mahkeme
si kurulmamış yerlerde, kurulmuş yerlerde de fiilî ve hukukî imkânsız
lıklar dolayısiyle iş mahkemesinin toplu olarak görevini yapamadığı 
hallerde görevli mahkemenin temsilci üyeler alınmaksızın iş davalarına 
bakmasına cevaz bulunmakla birlikte Kanunun getirdiği temel kurala 
göre iş mahkemesi üç kişilik bir toplu mahkemedir ve bu toplu mah
keme, bir bütün olarak, Anayasa Mahkemesinin bu karşıoy yazısının 
ilişkin bulunduğu 13/4/1971 günlü, 1971/38 sayılı kararında saptandı
ğı üzere kuruluşu dolayısiyle Anayasa'nm 7., 132., 133. ve 134. madde
lerine aykırı durumdadır. Böyle olunca da toplu iş mahkemesinin kuru
luşunu öngören birinci fıkranın tümünün iptali gerekir. Oysa çoğunluk 
bu görüşü benimsemeyerek fıkradaki (Bir işveren temsilcisi ile bir işçi 
temsilcisinden) deyiminin iptaliyle yetinmiş; böylece Yasa Koyucunun 
üç kişilik toplu bir mahkeme olarak öngördüğü iş mahkemelerini, ken
disi Yasa Koyucu iımişçesine, tek hakimli mahkeme durumuna sokmuş
tur. Bu tutumun hukukça savunulabilir yanı yoktur. 

2 — 5521 sayılı Kanunun 2. maddesinin ikinci fıkrasının durumu : 

5521 sayılı Kanunun 2. maddesinin iş mahkemesine katılacak iş
veren ve işçi temsilcilerinin seçimlerine ilişkin ikinci fıkrasının yürür
lükte bulunmadığı Anayasa Mahkemesinin yukarıdaki 1971/38 sayılı 
kararında saptanmıştır. Bu durum itiraz yoluna baş vuran mahkemece 
de kabul edilmektedir. Mahkeme 2. maddenin fıkra fıkra değil, tüm 
olarak iptalini istemiştir, itiraz yoliyle gelen ve incelennıemekte olan 
bu madde ikinci fıkrası bulunmayan bir maddedir. Var olmayan bir 
fıkranın ise oylama konusu edilmesi ve fıkra üzerinde karar vermeye 
yer olmadığma karar verilmesi düşünülemez. Oysa çoğunluk bu yolu 
uygun bulmuştur. 

3 — SONUÇ: 
Anayasa Mahkemesinin 1970/63 sayılı işte verdiği 13/4/1971 gün

lü, 1971/38 sayılı karara bu yönlerden ve bu gerekçelerle karşıyım. 

Üye 
Avni Givda 

Kargıoyun birüıci bendine katılıyorum. 

KARŞIOY YAZISI 

Başkan 
Hakkı Ketenoğlu 

Eskişehir Iş Mahkemesinin, itiraz yoluna baş vurmaya yetkili 
olup olmadığı sorununda Sayın Avni Givda'mn Karşıoy yazısının I. 
No. lu bendindeki görüşe katılıyorum. 

Üye 
Şahap Arıç 

Esas Sayısı : 1971/4 
Karar Sayısı : 1971/39 
Karar Günü : 13/4/1971 
istemde bulunan mahkeme : Eskişehir İş Mahkemesi. 
İstemin konusu : 30/1/1950 günlü, 5521 sayılı İş Mahkemeleri K a 

nununun 1. maddesinin son fıkrası ile 2., 4., 12. ve 13. maddelerinin, 
Anayasa'nm 7, 14., 132., 133., 134. -ve 144. maddelerine aykırılığı yo
lundaki davalı iddiasının mahkemece ciddi görülmesi üzerine Anayasa'
nm 151. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesinden karar istenilmiştir. 

I. O l a y : 
Bir işçinin, işten çıkarılması dolayısiyle iş mahkemesine baş vu

rup işverene karşı açtığı kıdem tazminatı davasında davalı vekili mah
kemenin kuruluşuna ilişkin 5521 sayılı îş Mahkemeleri Yasasının Ana
yasa'ya aykırılığını ileri sürmüş, davacı vekili de bu görüşün haklı ol
duğunu bildirmiş, Anayasa'ya aykırılık iddiasını inceleyen mahkeme, bu 
iddianın ciddi olduğu kanısına varmış, Anayasa'ya aykırılık yönünün 
karara bağlanması için Anayasa Mahkemesine baş vurmuştur. 

II. İleri sürülen Anyasa'ya aykırılık gerekçeleri : 
a) Davacı vekilince ileri sürülen gerekçelerin özeti - İş Mahke

mesinde işçi- ve işevren temsilcisi adiyle bulunan üyeler, verilen liste 
üzerinden Bakanlıkça atanırlar. Bundan başka kendileri hukukçu ol
madıkları gibi hâkimlik mesleğinde de bulunmamaktadırlar; oysa Ana
yasa uyarınca hâkimlerin hem hâkimlik mesleğinde bulunan kimseler
den olması, hem de atama işlemlerinin yürütmece değil, bağımsız bir 
kuruluş olan Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılması zorunludur. Mah
kemenin kuruluşunu, bildirilen koşullara uygun biçimde düzenlemiş ol
mayan yasa kuralları, Anayasa'ya aykırıdır. 

b) Mahkemece ileri sürülen gerekçelerin özeti - İş Mahkemeleri 
Kanununun 2. maddesi uyarınca meslekten bir hâkimin başkanlığında 
bir işçi temsilcisi bir de işveren temsilcisi üyenin katılması ile kurulan 
iş mahkemelerinde üyeler danışman değil her bakımdan birer hâkim 
durumundadırlar, Başkanın karşıoyda bulunduğu bir işte ik i üye oy
çokluğu ile her türlü kararı verebilirler. 

İşçi ve işveren temsilcisi olarak iş mahkemelerine katılan üyeler, 
belli işçi kuruluşları ile işveren kuruluşlarının, işveren kuruluşları yok
sa Türkiye Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liğinin yetkililerince seçilmiş belli sayıda aday arasından bir asıl, üç 
yedek olmak üzere Adalet ve Çalışma Bakanlıklarınca atanırlar. De
mek ki üyeler, seçim-atama yollu karma bir yöntemi ile görev almak
tadırlar. 

Iş mahkemesi üyelerinin, hem hâkimlik mesleğinden olmayan kişi
ler arasından, hem de seçim-atama yöntemi ile ve yürütmece görevlen
dirilmesi, Anayasa'nm 7., 14/2., 132/1., 134. ve 144/1. maddelerine ay
kırıdır; bu nedenlerle davalı vekilinin Anayasa'ya aykırılık iddiası ciddi
dir; 5521 sayılı Yasanın 2. maddesi, 1. maddesinin son fıkrası 4., 12 ve 
13. maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine baş vurulmalıdır. 

ITI. Yasa metinleri : 
a) 30/1/1950 günlü, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu kuralla

rından Anayasa Mahkemesinin sınırlandırma kararı gereğince esas ba
kımından incelenenler (Düstur-3. Tertip, Cilt 31, Sahife 754) şunlardır : 

Madde 2 — İş mahkemeleri bu iş için görevlendirilen yargıcın 
başkanlığında bir işveren temsilcisi ile bir işçi temsilcisinden teşekkül 
eder. 



16 KASIM 1971 

Bu mahkemeye katılacak işveren temsilcileri, varsa o yerdeki T i - ı 
caret ve Sanayi Odası, yoksa en yakın Ticaret ve Sanayi Odası Mec
lislerinin işçi temsilcileri ise o yerdeki İş Kanununa göre seçilmiş olan 
temsilci işçilerin toplanarak gizli oyla seçecekleri 12 şer aday arasın
dan birer asli ve üçer yedek olmak üzere Adalet ve Çalışma Bakanlık
larınca tayin olunur. 

Seçimlerin şekil ve usulleri Adalet ve Çalışma Bakanlıklarınca tes
pit edilir. 

Aslî üyelerin bulunmadığı hallerde yedek üyeler başkan tarafından i 
çağırılarak mahkeme teşkil olunur. I 

Temsilcilerin görev süreleri iki yıldır. 

Madde 4 — tş mahkemesine üye seçilebilmek için ı 
A) Türk vatandaşı olmak; 
B) Otuz yaşım bitirmiş olmak; 

C) Türkçe konuşur ve okur yazar olmak; 
D) Medenî ve siyasî haklardan mahrum olmamış bulunmak, 
E) Ağır hapsi müstelzim veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan 

mutlak surette veya üç aydan fazla hapis cezası ile mahkûm olmamış 
bulunmak, 

F ) Bulunduğu yerde devamlı olarak en az bir yıldan beri işveren 
veya işveren vekili veyahut işçi olarak çalışmış olmak; (Fasılalı ve mev
simlik işlerde ealı§ anlamı, geçmiş hizmet sürelerinin toplamı nazara 
alınır.) 

g&rtttr. 

î») Dayanılan Anayasa kr&ll&n : 

Kac.de 7 — Yargı yetkisi, Türk Milleti adına fcagımsız mahkeme
lerce kul; anılır. 

Î.I:tude 132 — Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, 
kanuna, hukuka ve vicdanî kanaatlarma göre hüküm verirler. j 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanıl
masında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge 
gönderemez; tıvsiyede ve telkinde bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclislerinde yargı yet- j 
kişinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya 
herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile 
idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine ge
tirilmesini geciktiremez. 

Madde 133 — Hâkimler azlolunamaz. Kendileri istemedikçe, Ana-
yasa'da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya 
kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylıklarından yoksun kılınamaz. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş 
olanlarla görevini sağlık bakımından yerine getiremiyeceği kesin olarak 
anlaşılanlar ve meslekte kalmalarının caiz olmadığına karar verilenler 
hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. 

Madde 134 — Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödev
leri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev 
yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin 
kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili suç
larından dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanmalarına karar veril
mesi, meslekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri 
ve diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre, kanunla 
düzenlenir. 

Hâkimler altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Askerî 
hâkimlerin yaş haddi kanunla belli edilir. 

Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka, genel ve özel hiçbir görev 
alamazlar. 

IV. tik inceleme: 
Hakkı Ketenoğlu, Celâlettin Kuralmen, Fazıl Uluocak, Sait IKocak, 

Avni Givda. Nuri Ülgenalp, Muhittin Taylan, Şahap Arıç, ihsan Ecemiş, 
Ahmet Akar, Ziya Önel, Kani Vrana, Muhittin Gürün, Lütfi ömerbaş, 
Ahmet H . Boyacıoğlu'nun katılmaları ile Anayasa Mahkemesi içtüzüğü
nün 15 inci maddesi uyarmca yapılan 11/2/1971 günlü ilk inceleme top
lantısında : 

1 — Bu işte mahkemenin itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesine 
baş vurmaya yetküi olduğuna Celâlettin Kuralmen, Fazü Uluocak, Sait 
Koçak, Avni Givda, Şahap Arıç, İhsan Ecemiş ve Ahmet Akar'ın karşı-
oylariyle ve oyçokluğu il&ı 

Sahife i 5 

2 — Dosyanın eksiği olmadığı anlaşıldığından işin esasının, mah
kemenin uygulama durumunda bulunduğu 5521 sayılı Kanunun 2 nci ve 
4 üncü maddeleriyle sınırlı olarak incelenmesine Lütfi Ömerbaş'm ince
lemenin 2 nci madde ile sınırlanması gerektiği yolundaki karşıoyu ile 
ve oyçokluğu ile, karar verilmiştir. 

a) Kendisine bir dava getirilen mahkemenin o davaya bakabilmesi 
için aranacak ilk koşul, mahkemenin kuruluşunun hukuka uygun bulun
masıdır. Kuruluşun hukuka uygunluğunda kuşku uyandıran bir yön 
varsa ya da mahkemenin kuruluşunun şu veya bu nedenle hukuka ay
kırılığı davada ilgili olanlarca ileri sürülürse mahkemenin bu durum
larda ilk yapacağı iş, kendi kuruluşunda hukuka uygunluk bulunup 
bulunmadığını incelemektir. Böyle bir inceleme ise, ancak ve ancak, o 
mahkemenin kuruluşuna ilişkin hukuk kurallarının hangileri olduğunu 
belirledikten sonra mahkemenin durumunu o kurallarla karşılaştırıp 
soyut hukuk kuralları ile kendi somut durumu arasında uygunluk bu
lunup bulunmadığım araştırmak yolu ile olur. Hukuk dilinde belli bir 
eylemli durumu belli hukuk kuralı veya kuralları ile karşılaştırıp ey
lemli durumun kurala uyup uymadığını araştırma hukuk kuralını uygu
lama olarak anılır. Belli bir davaya bakmakta olan iş mahkemesine karşı 
mahkemenin kuruluşuna ilişkin bir itiraz ileri sürülmüş olması duru
munda mahkemenin tutacağı yol, kendi kuruluşuna ilişkin 5521 sayılı 
Yasa kuralları ile kendi durumunu karşılaştırarak bir sonuca varmaktır 
ki bu işlem dahi 5521 sayılı Yasanın belli kuı allarını davaya uygulamak 
demektir. Gerçekten mahkeme kendi kuruluşuna ilişkin Yasayı kendi 
durumuna uygulayıp kuruluşunun hukuka uygun olduğu sonucuna var
madıkça davama esasına bakamaz. Bütün bu açıklamalar iş mahkeme
sinin, kuruluşuna ilişkin Yasanın belli kurallarını, baktığı davayı aonuç-
îandırabilmek için uygulayacağım göstermektedir. 

b) Mahkeme, î ş Mahkemeleri Kanununun bir çok maddelerinin 
iptalini istemiştir. Anayasanın 151. maddesi uyarınca mahkemeler, yal
nızca davada uygulayacakları yasa kuralınm Anayasaya aykırılığı ne
deniyle iptalini isteyebilirler. Kuruluşuna ilişkin itirazın çözülmesi için 
elindeki davada iş mahkemesinin uygulayacağı Yasa kuralları ise 5521 
sayılı Yasanın işçi ve işveren temsilcisi adı ile anılan üyelerin mahke
meye katılmalarını düzenleyen 2. maddesi ile bu üyelerde aranacak ni
telikleri gösteren 4. maddesidir; başka deyimle öteki maddelerin olayda 
uygulanma yeri yoktur. Bundan ötürü, Anayasa Mahkemesince yapıla
cak inceleme sözü edilen Yasanın 2. ve 4. maddeleriyle sınırlandırılmış
tır. 

V . Esasın incelenmesi : 

Esasa ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralları İle dayanılan 
Anayasa kuralları, bu kurallara ilişkin yasama belgeleri ve konu ile 
ilgili öteki metinlerle Anyasa Mahkemesinin 1970/63 - 1971/38 sayılı, 
13/4/1971 günlü kararı incelendi; gereği görüşülüp düşünüldü : 

a) Anayasa Mahkemesinin 13/4/1971 günlü, 38 sayılı kararı ile 
5521 sayılı Iş Mahkemeleri Kanununun itiraz konusu 2. maddemin bi
rinci fıkrasındaki (bir işveren temsilcisi ile bir işçi temsilcisinden) de
yimi iptal edümiş olduğundan, bu konunun yenden karara bağlanma
sına yer olmadığına karar verilmelidir. 

Hakkı Ketenoğlu, Avni Givda ve İhsan Ecemiş fıkranın tümünün 
iptali gerektiğini düşündüklerinden, iptal kararının yukarda anılan de
yim ile sınırlandırılması görüşüne katılmamışlardır. 

Kurulun çoğunluğu aşağıda yazılı gerekçelerle iptal kararının söz 
konusu deyimle sınırlandırılmasını gerekli görmüştür : 

Anayasa'nın 147. maddesinin birinci fıkrası gereğince Anayasa 
Mahkemesi, yasaların ve Yasama Meclisleri İçtüzüklerinin Anayasa'ya 
uygunluğunu denetler. Demek ki bu mahkemenin temel yetkisi, Anaya
sa'ya aykırı olan kuralların iptal edilmesidir; başka deyimle, Anayasa 
Mahkemesinin Anayasa'ya aykırı olmayan kuralları ipti etme yetkisi 
yoktur, onun yetkisi Anayasa'ya aykırılık durumu ile sınırlıdır. Bir 
yasa kuralının yalnızca bir bölümü Anayasa'ya aykırı olup öbür bölü
münde Anayasa'ya aykırılık bulunmazsa mahkeme ancak Anayasa'ya 
aykırı bölümü iptal edebilir; elverir ki iptal dışı bırakılan kural bölümü 
hukukî bir anlam ve varlık taşısın. Anayasa'nın belli kişiler ve kuru
luşlarca açılacak iptal davalarına ilişkin 149. maddesinde (kanunların 
veya T. B. M . M . içtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve hüküm
lerinin Anayasa'ya aykırılığı iddiası ile) dava açılabileceğinden söz edil
mesi dahi, bir yasa kuralı içinde yalnızca Anayasa'ya aykırı bulunan 
bölümün iptal edilebileceğini göstermektedir. Bu ilke 5521 sayılı Yasa
nın 2. maddesinin, iş mahkemelerinin işçi ve işveren temsilcilerinin ka
tılması ile birhakim başkanlığı altında kurulacağı kuralını koyan 2. 

(Resmi Gazete) 
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maddesinin "birinci fıkrasına uygulanacak olursa, yalnızca fıkra içindeki 
(bir İşveren temsilcisi ile bir işçi temsilcisinden) deyminüı iptal ile 
Anayasa'ya aykırılığın ortadan kalkacağı sonucuna varılır. Gerçekten, 
Anayasa'ya aykırılık durumu bu üyelerin mahkemelerin kuruluşunda 
yer almasından doğduğu gibi mankemenin tek bü- hâkimle çalışmasına 
veya hâkim niteliğinde iki üyenin hâkim niteliğinde bir başkanın baş
kanlığı altında çalışmasına da ne Anayasa bakımından, ne de 5521 sa
yılı Yasanın kuralları bakımından bir engel yoktur. Nitekim 5521 sayılı 
Yasanın 1. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında iş mahkemesi 
kurulmamış olan yerlerde iş mahkemelerinin görevU bulunduğu dava
lara temsilci üyeler alınmaksızın İş Mahkemeleri Kanununda öngörü
len kurallara göre hâkimlerce bakılması, eylemli ya da hukuksal ola
naksızlık dolayısiyle iş mahkemesinin toplu olarak çalışmadığı durum
larda da davaların yine üyeler alınmaksızın hâkimlerce görülmesi ilkesi 
benimsenmiştir. Buna göre toplu iş mahkemeleri kurulmuş bulunan 
yerlerde asü üyelerin gelmedikleri ve yedeklerin dahi gelmelerinin sağ
lanamadığı ya da süresi biten üyelerin yerine yasa kurallarındaki bir ta

kım boşluklar yüzündn yeni üyelerin seçilemediği durumlarda iş dava
larına başkanca bakıldığı, kimi zaman bu durumun aylarca sürdüğü 
bilinmektedir. Demek k i tartışma konusu fıkra içinde bulunan belli de
yimin iptali sonucunda Anayasa'ya aykırılık giderilecek ve fıkra için
de geri kalan kuralın uygulanması yolu ile iş mahkemesinin çalışması 
sağlanabilecektir. Başka deyimle bir yandan Anayasa'ya aykırı bölüm 
kaldırılmış bulunacak, öte yandan da kuralın iptal dışında kalan bölü
münün hukuk! bir anlamı ve değeri olacaktır. Eğer fıkranın tümünün 
iptali yoluna gidilirse, kuralın Anayasaya aykırı bulunmayan, başlı ba
şına hukukî anlam ve değer taşıyan bölümünün dahi iptali sonucunda 
Anayasa Mahkemesinin görev sınırları aşılmış olacağı gibi uygulamada 
da bir boşluk meydana gelecektir. 

ib) Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan kararında ayrıntüı 
olarak açıklandığı üzere İş Mahkemeleri Kanununun 2. maddesinin ikinci 
fıkrası itiraz tarihinden önce yürürlükten kalkmış bulunduğu için bu 
fıkra üzerinde karar vermeye yer olmadığına karar verilmelidir. 

Avni Givda ortada oylama konusu bulunmadığı düşüncesiyle bu 
görüşe katılmamıştır. 

e) İtiraz 'konusu Yasanın 2. maddesinin öteki fıkralarının ve 4. 
maddesinin yukarda amlan Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edümiş 
olduğu görüldüğünden bu konuların yeniden karara bağlanmasına yer 
olmadığına karar verilmelidir. 

Sonuç: 
1 — 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun itiraz konusu 2. mad

desinin birinci fıkrasındaki (bir işveren temsilcisi ile bir işçi temsilci
sinden) deyimi üzerinde yeniden karar verilmesine yer olmadığına, Hakkı 
Ketenoğlu, Avni Givda ve İhsan Ecemiş'in fıkranın tümünün iptali ge
rektiği yolundaki karşı oylariyle ve oyçokluğu ile, 

2 — Anılan maddenin ikinci fıkrası üzerinde karar vermeye yer 
olmadığına Avni Givda'nın ortada oylama konusu bulunmadığı yolun
daki karşı oyu Ue ve oyçokluğu ile, 

3 — İtiraz konusu Kanunun 2. maddesinin öteki fıkralarının ve 4. 
maddesinin üzerinde yeniden karar verilmesine yer olmadığına oybirli
ğiyle, 

13/4/1971 gününde karar verildi. 

Başkan 
Hakki Ketenoğlu 

Üye 
Huhittin Taylan 

Üye 
Ahmet Akar 

Üye 
Lûtfi ömerbaş 

Başkanvekili 
Avni Givda 

Üye 
Şahap Artç 

Üye 
Halit Zarbun 

Üye 

Üye 
Fostl Uluocak 

Üye 
İhsan Ecemiş 

Üye 
Kâni Vrana 

Üye 
Sait Koçak 

Üye 
Recai Seçkin 

Üye 
Muhittin Gürün 

Üye 
Şevket Müftügil Ahmet H. Boyacıoğlu 

I. Eskişehir İş Mahkemesinin itiraz yoluna başvurmaya yetkili 
ölüp olmadığı sorunu : 

Anayasanın 151. ve 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. mad
delerine göre bir mahkemenin Anayasaya uygunluk denetimi için Ana
yasa Mahkemesine getirebileceği hükümler ancak bakmakta bulunduğu 

davada uygulanacak olanlarla sınırlıdır. Başka deyimle itiraz yoluna 
başvuran mahkemenin elinde bakmakta olduğu bir dava bulunmalı ve 
Anayasa Mahkemesine getirdiği hükümleri o davada doğrudan doğruya 
uygulama durumunda olmalıdır. 

Eskişehir İş Mahkemesinin elinde bakmakta olduğu bir dava bulun
duğunda kuşku yoktur. Bu işinden çıkarılan bir işçinin işverene karşı 
açtığı kıdem tazminatı davasıdır. Demek ki olayda, Anayasa Mahkeme
sine itiraz yoliyle foaşvurulabilmesi için Anayasanın 151. maddesinde 
öngörülen koşullardan birincisi vardır. 

İkinci koşulun var olup olmadığına gelince : Bu konu aşağıda tar
tışılacaktır. 

Eskişehir İş Mahkemesinin Anayasaya uygunluk denetimi için Ana
yasa Mahkemesine getirdiği hükümler, sınırlama kararı uyarınca, 
30/1/1950 günlü, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 2. ve 4. madde
leridir. Sözü geçen 2. madde «İş mahkemelerinin bu iş için görevlendiri
len yargıcın başkanlığında bir işveren temsilcisi Ue bir işçi temsilcisin
den oluşacağına ve temsilci üyelerin Adalet ve Çalışma Bakanlıklarınca 
nasıl atanacaklarına; 4. madde ise iş mahkemesi üyelerinde aranacak 
niteliklere ilişkindir. 

5521 sayılı Kanunun 2. ve 4. maddeleri Eskişehir İş Mahkemesinin 
bakmakta olduğu «işçi kıdem tazminatı» davasında uygulayacağı hüküm
ler değildir. Bunlar, o iş mahkemesi kurulmadan önce, mahkeme dışın
daki mercilerce uygulanmıştır. Adalet Bakanlığının Eskişehirde müsta
ki l iş mahkemesi kurulduğunu bildiren yazısı 11/5/1970; iş mahkeme
sine atanan asıl ve yedek üyelere ilişkin yazılar 11/9/1970 ve 7/11/1970 
günlüdür. Davalı vekili 30/12/1970 günlü otrumda Anayasaya aykırılık 
savmdo bulunmuştur. 

Mahkeme kuruluşu bakımından bir kuşkusu veya duraksaması var
sa veya bu yönden bir itiraza uğramışsa kuruluşuna kaynak ve dayanak 
olan kamu hükümlerini gözden geçirebilir. Ancak şu tutum hiçbir za
man mahkeme dışındaki mercilerce çok önce uygulanmış ve ancak o mer
cilerce uygulandığı için mahkemeye varlık kazandırmış hükümlerin bakıl
makta olan davada mahkemece uygulandığı veya uygulanacak olduğu 
anlamını taşımaz. Esasen olayda mahkemenin 5521 sayılı Kanuna aykırı 
bulunduğu değil 5521 sayılı Kanunun Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sü
rülmüştür. Demek k i çoğunluk görüşüne desteklik eden geçerçede anla
tıldığı gibi mahkemenin durumunu kuruluşuna kaynaklık eden hukuk 
kuralları ile karşılaştırıp soyut hukuk kuralları ile kendi somut durumu 
arasında uygunluk bulunup bulunmadığını araştırması söz konusu değil
dir. Şu hale göre bu bakımdan da çoğunluğun yöneldiği anlamda bile bir 
uygulama eyleminin yer aldığı düşünülemez. Tersine bir görüş Anaya
sa'nın 151. maddesinde geçen «uygulanacak» deyimini değil delâlet ettiği 
hukukî kavramdan, sözlük anlamından bile uzak düşürecek biçimde bir 
yorum zorlaması olur; iptal davası (Anayasa - Madde 149) ve itiraz (Mad-
del5'l) yolları arasında hiçbir ayırım bırakmaz. Oysa bu ik i yol ara
sındaki anayasal ayırım, bilindiği üzere, göze batacak keskinliktedir. 

Yukarıda açıklandığı gibi, mahkeme bakmakta olduğu davada uy-
gulma durumunda bulunmadığı 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 
2. ve4. maddelerini Anayasa'ya uygunluk denetimi için Anayasa Mahke
mesine getiremez. Anayasa'nın 151. ve 44 sayılı Kanunun 27. maddele
rine uymayan itirazın, itirazda bulunan mahkemenin yetkisizliği yönün
den reddi gereklidir. 

1971/4 esas sayılı işte 11/2/197H günlü Uk inceleme toplantısında 
itiraz ve inceleme konusu hükümlerin mahkemenin elindeki davada uy
gulanma yeri olduğu ve esasın incelenmesi gerektiği yolunda verilen ka
rara bu nedenlerle karşıyım. 

H . 1 — 5521 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının du
rumu : 

5521 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre 
iş mahkemeleri bu iş İçin görevlendirilen yargıcın başkanlığında bir iş
veren temsilcisi ile bir işçi temsilcisinden oluşur. 

Aynı kanunun 1. maddesinin son ik i fıkrası uyarınca iş mahkemesi 
kurulmamış yerlerde, kurulmuş yerlerde de fiilî ve hukuki imkânsızlık
lar dolayısiyle iş mahkemesinin toplu olarak görevini yapmadığı haller
de iş davalarına bakmakla görevlendirilmiş mahkemenin temsilci üyeler 
alınmaksızın bu davalara bakmasına cevaz bulunmakla birlikte Kanunun 
getirdiği temel kurala göre iş mahkemesi üç kişilik bir toplu mahkeme
dir ve bu toplu mahkeme, bir bütün olarak, Anayasa Mahkemesinin! 
13/4/1971 günlü, 1970/63 - 1971/38 sayılı kararında saptandığı üzere, 
kuruluşu dolayısiyle Anayasa'nın 7., 132., 133 ve 134. maddelerine ay
kırı bir durumdadır. Böyle olunca da toplu iş mahkemesinin kuruluşunu 
öngören birinci fıkranın tümünün iptali gerekir. Oysa çoğunluk bu gö-

| rüşü benimsemeyerek fıkradaki (bir işveren temsilcisi Ue bir işçi temsil-
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çişinden"» deyiminin ptaliyile yetinmiş; böylece Yasa Koyucunun lik kişi
lik toplu bir mahkeme olarak öngördüğü iş mahkemeleri, kendisi Yas.' 
Koyucu imişcesine. tek hakimli mahkeme durumuna sokmuştur. Bu tu
tumun hukukça savunulabilir yanı yoktur. 

2 — 5521 sayılı Kanunun 2. maddesinin ikinci fikrasının durumu • 
5521 sayılı Kanunun 2. maddesinin iş mahkemesine katılarak işve

ren ve işçi temsilcilerinin seçimlerine ilişkin ikinci fıkrasının yürürlükte 
bulunmadığı Anayasa Mahkemesinin yukarıdaki 13/4/1971 günlü. 1971/-
4-39 sayılı kararında saptanmıştır. Bu durum itiraz yoluna başvuran 
mahkemece de kabul edilmektedir. Mahkeme 2. maddenin fıkra fıkra de
ğil, tüm olarak iptalini istemiştir, itiraz yoliyle gelen ve incelenmekte 
olan bu madde ikinci fıkrası bulunmayan bir maddedir. Var olmayan bir 
fıkranın ise oylama konusu edilmesi ve fıkra üzerinde karar vermeye yer 
olmadığına karar verilmesi düşünülemez. Oysa çoğunluk bu yolu uygun 
bulmuştur. 

3 — Sonuç : 
Anayasa Mahkemesinin 1971/4 sayılı işte verdiği 13/4/1971 günlü. 

1971/39 sayılı karara bu yönlerden ve bu gerekçelerle karşıyım. 

Avni Givda 

Karşı oyun birinci bendine katılıyorum. 
Başkan 

Halcin KetenoğVu 

KARŞI OY YAZISI 

Eskişehir tş Mahkemesinin, itiraz yoluna başvurmaya yetkili olup 
olmadığı sorununda. Esas S. 1970/63, Karar S. 1971/38 sayılı ve 
13/4/1971 günlü Anayasa Mahkemesi Kararındaki sayın Avni Givda'nın 
karşı oy yazısının I. No. lu bendindeki görüşe katılıyorum. 

Üye 
Şahap Arıc 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı : 7/3279 

ilişik listede kimlikleri yazılı 123 (Yüzyirmiüçi kişiden 1-82 nu
maralarında kayıtlı (82) kişinin durumları 403 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinin (a) bendine 83-122 sıra numaralarında kayıtlı (40) kişi
nin fç) ve 123 sıra numarasında kayıtlı bir kişinin de (d) bendine göre 
Türk vatandaşlığını kaybettikleri, içişleri Bakanlığının 30/9/1971 tarih 
ve 3/8274 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 18/10/19971 tari
hinde kararlaştırılmıştır, 

CUMHURBAŞKANİ 
C.SUNAY 

8ast>akaı 
N F.RİM 

Ltevteı Bakan, 
M Ö7.CÜ\'E$ 

İçişleri Bakamı 
H. ÖMEROCIJ 

Devim Baltanı 
Başbakan Yardımrısc 

S KOC4S 

Devbt Bakam 
Başbakan Yardnmcıs. 

4. KARMXM 4 XOP.1,1 
*dal« Bakam 

/- ARAR 
Dışişleri Baka» 

O. OLCAY 
Maldvr Bakanı 
S V ERGİN 

Millî Sa Bakanı 
F VF.LFfi 

Viilî Eeit Bakanı 
S. OREL 

Bayındırlık Bakamı 
C. KARAKAS 

Güm- ve Tekel Balkan 
H. ÖZALP 

Çalışma Bakanı V. 
A. SAV 

Türüm ve Tanıtma Bakanı 
E. Y. AKCAL 

Orman Bakam 
S. İNAL 

DTŞ BkomomiSi 
tlüçküler Bakamı 

Ö. DERBİL 

Tamm Balkanı 
M. O. DİKMEN 

Sanayi w Ticaret Bakanı 
A. ÇlLtNGtROĞLU 

İmar w takam Bakamı V. 
S. BABÜROĞLU 

GonçMk we Spor Bakanı 
S- ERG1 İN 

SaBİık ve Sos Yar. Bakam 
T tKYOL 

Ulaştırma Bakamı 
S. BABÜROĞLU 

Emerja ve Tabiî Kare. Bakan 
A. SAV 

Köy îç]<ni Bakamı 
C. AYKAN 

Kültür Bakanı 
T. HALMAŞ 

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBETTİRME LİSTESİ 

18/10/1971 gün ve 7/3279 sayılı Kararnamenin ekidir 
Sıra 
No. Soyadı ve adı Bahasının adı Doğum yeri 

Doğuıtı 
tarihi 

~ T Bahar l lya Davlt İzmir 1320 
2 Berdavi Liya Refail İzmir 15/8/1936 
3 Bayarbağcıoğlu Situla İn es Mişon Edirne 17/5/1341 
4 Deskenazi Sara Avram Edirne 20/1/1340 
5 Şelomo Su hami Yusef Binyamin İzmir 58/7/1927 
6 Böberoğhı Yusef Şumoi] İzmir 7/3/1927 
7 Kesen er Roşa Hayim izmir 15/5/1935 
8 Bakış Bohor Simento) Yako istanbul 1319 
9 Bakış Jak Bohor istanbul 1/1/1933 

10 Çetin yuva Roza Davit Bursa 1304 
11 Bencuya Sultana Davi Manisa 1335 
12 Ahi Sarota Hayim İzmir 1301 
13 Palermo Süzet Leon İzmir 14/4/194* 
14 (Taylan) Telyaz Leon Nahum İzmir 13/12/1930 
15 Kurudo Kaden Avram Hulli İzmir 1308 

Sıra 
No Soyadı ve adı Babasının adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 

16 Sigura Moiz Bohor Nesim izmir 26/9/1931 
17 Alalof Danyel Davi İzmir 1311 
18 Kohen Albert Bohor Şemel tzmir 1/11/1937 
19 Roditi Vida Yasef İzmir 1313 
20 Kohen Rahel Davi İzmir 1319 
21 Telyaz Moşe Nesim tzmir 11/5/1926 
22 Şaul Salamon Bohor tzmir 1316 
23 Strumza Vida Avram tzmir 21/7/1340 
24 Mizrahi Moşe Avram tzmir 18/4/1324 
25 Irgari Nesim Avram istanbul 1305/1303 
26 Erkoban Hayim Yako istanbul 8/5/1341 
27 Avnayim Vida Salamon istanbul 3/7/1932 
28 Ertoğa Malkona Bohor Semoel istanbul 13/9/192P 

Berdavit 
29 B Salmaz Zümbü) Avram Edirne 1311 
30 Gümüşyan Nivart tstepan istanbul 14/2/1939 
31 Levi Nesim tsak Levi istanbul 25/5/1337 
32 Habif Yuda Şemoel tzmir 25/7/1947 
33 Uğur Mari Anahit. Karabet istanbul 4/5/1339 
34 Benbiçaço Bivenida tliya Edirne 15/1/1932 
35 llel Luna Presko Mikail istanbul 1315 
36 Zehasyaniken Ester Semoil Edirne 1331 
37 Kanfino Kazalto tshak istanbul 25/12/1930 
38 Hıkkı Nesim Salamon Kırklareli 1322 
39 Amada Raşel Aşer Edirne 1334 
40 Dekohan Yako Uya istanbul 15/2/1931 
41 Tavacı Diruhi Israh Maraş 1320 
42 Sadak SemoU Davaçun Bursa 1301 
43 Bali Albert Seınento istanbul 1/5/1328 
44 Gomel Vikt'or Bohor İzmir 2/1/1935 
45 Çetin Avadis Artın istanbul 1929 
46 Bizanti Hayim Viktor Rahamim İzmir 19/6/1952 
47 Yuhay Sünbül Bensiyon Çanakkale 23/7/1926 
48 Sagıs Donna Yaşuva Bursa 1312 
49 Abbay Nesim Sabetay Mihrazi İzmir 2/1/1926 
50 Kurudo Roşe Nesim İzmir 1315 
51 Papayoti Ligor (Gregory) Vasil istanbul 1928 
52 Papayoti Aliki Likorkos istanbul 1935 
53 Heskia Klara Yako Edirne 1329 
54 Bando Sultana Yasef Edirn» 5/3/1929 
55 Kalbimbahar Roza Bohor Edirne 1234 
5fi Zarko Merkado Hayim istanbul 1824 
57 Zarko Rıfka Hayim istanbul 1326 
58 Balgül Maryam Natan istanbul 1/8/1329 
59 Debahar tsak Sabutay istanbul 1297/129f 
60 Farhi Cako tsak İzmir 1339 
61 Levi (Yamıi-Belâ Singer) 

Vida Natan istanbul 132« 



Sahife : 8 (Resmî Gazete}' 16 KASIM 1971 

Sıra 
No. Soyadı ve adı Babasının adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 

62 Ginni Esterula Avram izmir 1297 
63 Adato Mazalto Isak Edime 1316 
64 Gülyan (Petros) Dikran Siirt 1323 
65 Karataş Filor (Flora) Penyamin Yozgat 1316 
66 Hatem Donna Davit Çanakkale 1324 
67 Palaçi Refka Hayim Bursa 1323 
68 Karası Yasef Mis on Bursa 1314 
69 Recvan Jane Jozef istanbul 4/11/1931 
70 Malki Sara Yasef istanbul 1/3/1337 
71 Yenibahar Semoil Salanıon istanbul 1330 
72 Koç Ester Yako istanbul 1312 
73 Şenler Osman Hayrl ihsan Adana 1/3/1933 
74 Demiray Suat Selami Mehmet A l i Gaziantep 1930 
75 Özbekler Nebahat Ahmet istanbul 28/2/1338 
76 Taşkın Rüştü Mehmet Sakarya 1315 
77 Kurtiş Mehmet Şevket Salih izmir 5/5/1336 
78 Sezgin Şükrü Enver Ankara 5/2/1941 
79 Selçuk Mahmut Mehmet A l i Elazığ 1304 
80 Düngör Hasan Tahsin Şaban izmir 1/8/1341 
81 Yelkin Mehmet Osman Nuri istanbul 1337 
82 Yelkin Ayten Abdülhamit istanbul 7/2/1933 
83 Aroniı Nfko Hriatoa istanbul 2/8/1946 
84 Kslda Psndailj Nikols, istanbul 10/5/1919 

403 SAYILI K A N U N U N 25/ç 
85 Arzumanyan Hırayir 

Antraniş Artln istanbul 5/2/1947 
86 Apistola VasU Anastas Çanakkale 16/5/1951 
87 Haymando Kostanti Girigor Çanakkale 6/9/1951 
88 Gerikyan Mihran Ara Berç Artin istanbul 1947 
89 Katakola Dimitri Panayot Çanakkale 13/7/3931 
90 Marankof Rasof Gavriel Atarı^ş istanbul 194Ö 
91 Dimadi Dimitri Aleko istanbul 17/8/1950 
92 Varjebetyan Ara Kegosik Yervant istanbul 27/8/1946 
93 Kalanos Yani Yorgi istanbul 6/10/1947 
94 Ejderyan Vahe Kegan istanbul 3/8/1947 
95 Şimşiroğlu Hagop Karabet istanbul 24/12/1947 
96 Lazkaris Vasiliki Hristo istanbul 1/1/1947 
97 öksüzoğlu Haralambos Yordan istanbul 28/7/19İ7 
98 Kanburoğlu Romilüs Kigork istanbul 15/12/194 T 
99 Yeremya Lefteri Yani istanbul 25/11/1946 

100 Vulgarel Yorgi Andon Çanakkale 4/4/1947 
101 Azeri Ekber Kulan istanbul 1947 
102 Paskaloğlu Yordan Yuvan istanbul 16/10/1946 
103 Zenginoğlu Haralamboa Meletyos istanbul 19/12/1946 
104 Patıra Yorgi Anastas istanbul 1/9/1947 
105 îngilisi Kostantinos Yorgi istanbul 13/7/1047 
106 Topuzoğlu Yani Mikal istanbul 10/10/1947 
107 Mevridis Tanaş Manol istanbul 2/2/1951 
108 Cano Niko Atanaş Çanakkale 5/9/1947 
109 Psıiro Dimitri Istelyo Çanakkale 17/11/1951 
110 Gümüşcekü tsamin Yorgi istanbul 30/9/1047 
111 Trifonidis Grigori Petro istanbul 13/3/1951 
112 Grugdendu Hristo Yani istanbul 27/7/1917 
113 Yerekaris Kostantinos Aleksandros istanbul 17/7/1947 
114 Çipiçi Dioyeni Mihal istanbul 8/11/1E47 
115 Urallı A l i Ricart Şamil istanbul 11/2/1917 
116 Mira Ahileo Yorgi istanbul 6/9/3 947 
117 Ksenos Vasilaki Andon Istanhbul 18/11/194 7 
118 Nakkaşyan Mihran Yetvart Avadis istanbul 5/8/1946 
119 Manuelyan Simbat Daron Bagdasar istanbul 31/7/1951 
120 Klresis Elerter Milityadis istanbul 3/2/1846 

Sıra 
No. Soyadı ve adı Babasının adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 

121 Zonkuviç Piyar 
122 Akbay Oktay 
123 Kozmaz Mehmet 

Alyons 
İbrahim 
Ömer 

istanbul 25/8/1947 
Bursa .Z/1/1942 
İzmir 14/4/1938 

Karar Sayıs ı : 7/3348 

Oslo Büyükelçiliğini Büyükelçi unvanıyla tedvir etmekte olan 
Birinci Sınıf Ortaelçi Cihat Rüştü Veyselli'nin Merkez Teşkilâtına, Av
rupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimî Temsilcisi Büyükelçi Cahit S. 
Hayta'nm Oslo Büyükelçiliğine naklen atanmaları; 

Merkezde üçüncü derece memurlardan Ortaelçi Berduk Olgaçay'ın 
da Kuveyt Büyükelçiliğini 6081 sayılı Kanuna göre Büyükelçi unvanıyla 
tedvire memur edilmesi; 

Dışişleri Bakanlığının 14/10/3971 tarih ye 100004/11752-1023, 
11451-1024, 11749-1026 sayılı yazıları üzerine, Bakanlar Kurulunca 
2/11/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SÜNAY 

Başbakan 
İV. ERİM 

Devlet Bakanı 
M- ÖZGÜNES 

İçişleri Bakanı 
H. ÖMEROĞLU 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. KOÇAŞ 

Adalet Bakanı 
/. ARAR 

Devlet Bakanı 
Barbakan Yardımcısı 

A. KARAOSMANOĞLU 

Dışişleri Bakanı 
O. OLCAY 

Maliye Bakanı 
S. N. ERGİN 

Milî Sa. Bakanı 
F. MELEN 

Millî Eğit. Bakanı 
S- OREL 

Baymdirlik Bakanı 
C. KARAKAŞ 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. ÖZALP 

Çal;|mu Bakam 
A. SAV 

Türirm ve Tan'ana Bakan. 
F '<\ AKÇAL 
Orrıan Bakanı 

S. İV AL 

Dış Ekonomik 
ilişkiler Bakanı 

Ö. DERBİL 

Tarım Bakanı 
M. O. DİKMEN 

Sağlık ve Sos. Yar. Bakanı 
T. AKYOL 

Ulaştırma Bakanı V. 
C KARAKAŞ 

Sanayi ve Tluaıet Bakanı Enerji ve Ta. Kay. Bakanı V« 
A- ÇİLİNGİROĞLU İ- ARAR 

Köy isleri Bakaıa 
C. AYKAN 

imar ve Ijkâr. Bakanı 
S. BABÜROĞLU 

Gençllik ve Spoı Basanı 
S- ERGUN 

Kültür Bakanı 
T- HALMAN 

Karar Sayısı : 7/3371 

B-icnoj-Aires Büyükelçisi Talat Miras ile Meksiko Büyükelçisi 
Sakıp Bayaz'ın Merkez Teşkilâtına naklen atanmaları ve Merkezde 
Üçüncü de. ece memurlardan Ortaelçi Halûk Sayınsoy'un Buenos-Aires 
Büyükelçiliğini 6081 sayılı Kanuna göre, Büyükelçi unvanı ile tedvire 
memur edilmesi; Dışişleri Bakanlığının 14, 26/10/1971 tarih ve 100004/-
11750-1025, 12128/1060, 12127/1061 sayılı yazıları üzerine, Bakanlar 
Kurulunca 4/11/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C SUNAY 

Başbakan 
N. ERİM 

Devlet 3'k;.,ı; 
M. ÖZGÜ t-m 

Içjş'eri Bakciıı 
H. ÖMEROĞLU 

Bayındırlık Bakam 
C. KARAKAŞ 

Güm. ve Takel Bakanı 
11. ÖZALP 

Çal'şma Bak.n;t 
A. SAV 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
E. Y. AKÇAL 

Orman Bakam 
&< İN AL 

Devlet Bakanı 
Bajbakaa Yardımcısı 

S. KOC4Ş 
Adalet Bakanı 

İ. ARAR 

Defvîet Bakam 
Barbakan Yardımcısı 

A. KARAOSMANOĞLU 

Dışişleri Bakanı 
O. OLCAY 

Maliye Bakanı 
S. .¥. ERGİN 

Millî Sa- Bakanı 
F. MELEN 

Millî Eğit- Bakanı 
S. OREL 

Dış Ekouâînik 
ilişkiler Bakanı 

Ö. DERBİL 

Tarım Bakanı 
M. O. DİKMEN 

Ssıa>i ve Tlv.a.et Bakamı 
A. ÇİLİNGİROĞLU 

imar ve İskân Bakanı 
S. BABÜROĞLU 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Ş, ERGUN 

Sağlık ve Sos. Yar. Bakan* 
T. AKYOL 

UlaştT-raa Bakanı V. 
C KARAKAŞ 

Enerji ve Ta. K?y- Bakanı V. 
/. ARAR 

Köy İşleri Bakanı 
C. AYKAN 

Kültür Bakanı 
ı , HALMAN. 

i l işki ler B a k a m Bayındırl ık B a k a m 
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Karar Sayısı : 7/3404 

Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilâtı, Mal
zeme Müdürlüğü Merkez Büroları, Bankacılık Merkez ve Şubeleri İş
yerlerinde, Türk Büro-İş Sendikasmca uygulanmasına karar verilmiş 
bulunan gıevin, memleket sağlığı ve millî güvenliğimiz bakımlarından 
30 (Otuz) gün süre ile geciktirilmesi, Ulaştırma Bakanlığının 13/11/1971 
tarih ve 91-506/785 sayılı yazısı üzerine, 15/7/1963 tarih ve 275 sayılı 
Kanunun 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 15/11/1971 tari
hinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C SUNAY 

Başbaikan 
N. ERİM 

Devlet Bakam 
M. ÖZGÜNES 

İçişleri Bakanı 
E. ÖMEROĞLU 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

S. KOCAŞ 

AJafet Bakanı 
/. ARAR 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. KARAOSMANOĞLU 

Millî Sa- Bakam 
F. MELEN 

Dışişleri Bakanı 
0- OLCAY 

Maliye Bakam 
S- N. ERGIN 

Mallı Eğit- Bakanı 
S. OREL 

Bayındırlik Bakam 
M- ÖZTEKIN 

Güm- ve Tekel Bakanı 
H. ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. SAV 

Dış Ekonomik 
ilişkiler Bakanı 

Ö. DERBtL 

Taran Bakanı V. 
S. İNAL 

iSağfak ve Sos. Yar. Bakanı 
T. AKYOL 

Ulaştırma Baksaı 
C. KARAKAS 

Sanayi ve Ticaret Batanı Enerji ve Tabiî Kar- Bakanı 
A. ÇlLlNGtROĞLU N- DEVRES 

Tmrism ve Tanıtma Balkanı 
E. Y. AKÇAL 

Orman Bakanı 
S- İNAL 

İmar 
S. 

ve îsıkân Baikanı 
BABÜROĞLU 

Geoçlik ve Spar Bakanı 
S- ERGUN 

Köy îşleni Bakanı 
C. AY KAN 

Kültür Bakanı 
T. HALMAN 

Dışişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 9967 
1 — Ravalpindi Büyükelçiliği Kançılarya memuru Oğuz Kışlal 

merkeze; 
Nairobi Büyükelçiliği Kançılarya Memuru Recep Alemdaroğlu 

Bükreş Büyükelçiliği Kançılarya Memurluğuna, Bükreş Büyükelçiliği 
Kançılarya Memuru Hikmet Yavuzcan Lefkoşe Büyükelçiliği Kançılar
ya Memurluğuna, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı nezdinde Tür
kiye Daimî Temsilciliği Kançılarya Memuru Süha Pınar Brüksel Bü
yükelçiliği Kançılarya Memurluğuna, Brüksel Büyükelçiliği Kançılarya 
Memuru Suna Erdem Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı nezdinde 

Türkiye. Daimî Temsilciliği Kançılarya Memurluğuna; 
Merkezden Haşim Karakulak Zagrep Başkonsolosluğu Kançılarya 

Memurluğuna, Osman Eltemiz Ravalpindi Büyükelçiliği Kançılarya Me
murluğuna; 

tayin, nakil ve memur edilmişlerdir. 
2 — Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür. 

8/11/1ST1 

Başbakan 
N. ESİM 

Dışişleri Bakanı 
«. OLOAT 

CUMHURBAŞKANI 
O. BUN AT 

I L Â N L A R 
Antalya Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Antalya'nın Şarampol Mahallesi Dutlubahçe Sokak No. 
128 de oturur Ramazan Parmak tarafından karısı adresi meçhul ol
duğundan ilânen tebligat yapılan Ayşe Parmak aleyhine açmış oldu
ğu boşanma davasının yapılan duruşması sonunda: : Tarafların bo
şanmalarına dair Antalya Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden 
verilen 9/9/1971 tarih esas 1970/620 karar 1971/731 sayılı ilâmı 
davalı Ayşe Parmak'a adresi meçhul olduğundan Resmî Gazete ile ilâ
nen tebligat yapılması gerektiğinden tarafların boşanmalarına dair 
gıyap kararının davalı Ayşe Parmak'a tebliği ilân olunur. 

10428 

Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden; 

1971/745 
Sarhoşluk suçundan sanık Abdullâtif Acar hakkmda Mahkeme

mizce verilen 8/9/1971 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin 
adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın işbu 
ilân tarüıinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına 
baş vurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek ke
sinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 10408 

Gaziantep Birinci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

20/12/1970 tarihinde kaçakçılık yaptığı iddiasiyle sanık Maraş'm 
Küçüksır Köyü 35 hane nüfusuna kayıtlı, İzmir Ağoru semti 822. Sok. 
27/A da oturur, Mustafa oğlu, Emine'den doğma, 1934 doğumlu Ömer 
Kepek hakkında açılan kamu davasının yapılan açık duruşması so
nunda : 

Sanığın suçu sabit görüldüğünden 4223 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi delaletiyle 1918 sayılı Kanunun değişik 25/3, son, 59/2 nci 
maddeleri gereğince beş ay hapis ve 710 lira ağır para cezasiyle mah
kûmiyetine, kaçak çayların müsaderesine, 13 lira 50 kuruş mahkeme 
masrafı ile 15 lira nispî harem sanıktan tahsiline, 650 lira maktu 152 

lira 65 kuruş nispî vekâlet ücretinin sanıktan tahsili ile müdahil tekel 
idaresine verilmesine dair verilen 15/3/1971 tarih ve 1970/913 esas 
1971/149 karar sayılı ilâm sanık bunca aramalara rağmen bulunup 
kendisine tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanunu hükümleri ve C. M. 
U. K. nun 35 inci maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 10465 

Tunceli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/170 
Davacı Köy İşleri Bakanlığı tarafından davalılar Tunceli İli Kar

şılar Köyünde Ali Güder ve 6 şeriki aleyhine ikame eylediği tapu iptali 
davasının yapılan aleni yargılaması sırasında: 

Davalılar Ali Güder, Şeydi Güder, Besime Güder, Ani Güder, Ka
dir Güder, Sümbi Güder, İbrahim Güder'lerin bütün aramalara rağ
men adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçeli davetiyenin ilâ
nen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince adı geçenlerin yargılamanın atılı bulunduğu 
29/11/1971 gününde duruşmaya gelmeleri veya kendilerini bir vekille 
temsil ettirmeleri, gelmedikleri takdirde adlarına ilânen gıyap dave
tiyesi çıkarılacağı dava dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 10474 

Burdur Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1964/266 
Burdur'un Karasenir Mahallesinden Ömer Erkan tarafından, da

valılar Mustafa Geîgör ve arkadaşları aleyhine açılan nüfus kayıt tas
hihi davasının yapılan duruşmasında: 

Davalı Akçaören Köyünden Mustafa Gelgör bildirilen adresinde 
bulunmadığından zabıtaca yaptırılan tahkikatlara rağmen bulunama
dığından ilânen davetiye tebliğ edilmiş ve duruşmaya gelmediğinden 
ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Adı geçen Mustafa 
Gelgör 24/12/1971 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması veya 
kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıya
bında yapılacağı ilânen tebiiğ olunur. 10517 



SaJıife : 10 (Resmî Gazöte) 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

İLÂNEN TEBLİGAT 
5/10/1958 günlü 32864 sayılı istanbul Giriş Gümrüğünce tescilli 

giriş beyannamesinden 15.902,47 TL. borçlu Menham Khafif adına 
çıkartılan 11146 sayılı 9/1/1971 tarihli ödeme emriniz borçlunun bili
nen adresinde bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. 

Bu sebeple 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine istina
den ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
10536 

Mersin Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden: 

1966/74 
Davacı Frances Yüksel tarafından davalı İçel Maliye Hazinesi ve 

Ev Yapı Limited Şirketi aleyhine açılmış bulunan istihkak iddiası ve 
muarazanın men'i davasının yapılan duruşması sonunda: Yukarıdaki 
gerekçeye ve yapılan açıklamaya göre sabit olmayan davanın reddine, 
ret sebebiyle 1966 Yılı Mersin avukatlık ücret tarifesine göre 3.819 
lira 40 kuruş nispî vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı idare 
vekiline verilmesine, peşin alman 415 lira harçtan 15 lira ret harcının 
mahsubu ile bakiye fazla alınmış bulunan 400 lira harcın talebinde 
davacıya iadesine, davalı Hazinenin sarfettiği 124,00 kuruş muhakeme 
masrafının davacıya tahmiline, temyizi kabil olmak üzere verilen 
karar davalı Hazine vekilinin yüzüne karşı ve davacı ile davalı Ev 
Yapı Limited Şirketinin gıyabında (Karar özetinin Resmî Gazete ile 
neşrine) açıkça okunup anlatıldı. 10540 

Ankara Dördüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/157 
Davacı Denizcilik Bankası vekili Avukat Naci Altuğ tarafından 

Ankara Ulus Işham C Blok No. 321 de Selim Ürün ile Anafartalar Cad
desi No. 161/1 de Adana Kundura Mağazası sahibi B. Zeki îzmi aleyh
lerine ikame olunan 533 lira alacak davasının yapılan açık duruşması 
sırasında: 

Yukarıda isimleri yazılı davalıların adresleri tespit edilemediğin
den 4 Ekim 1971 tarihli Resmî Gazete ile ilânen birinci isticvap dave
tiyesi tebliğ edilmesine rağmen davalılar duruşmaya gelmediklerin
den ikinci isticvap davetiyesi tebliğine karar verilmiş ve duruşma 
17/12/1971 gününe talik edilmiştir. Muayyen günde adı geçen davalılar 
duruşmaya gelip beyanda bulunmadıkları takdirde dava mevzuu 533 
lira alacağı kabul etmiş sayılacağı Usul Kanununun 234 üncü maddesi 
gereğince tebliğ olunur. 10528 

- • • 

Ankara Trafik İşlerine Bakmağa Salahiyetli 6 nci Sulh Ceza Hâ
kimliğinden : 

E. No: 1971/2212 
K. No: 1971/1789 
Ehliyetsiz vasıta kullanmaktan maznun aslen istanbul Kadıköy 

İbrahimağa Mahallesinden Nâzım ve Samiye'den 1945 yılında olma 
Ankara'da Cebeci Yazgan Sokak No. 14/1 de mukim Tümay Metin 
Albayrak'a Mahkememizin 13/7/1971 gün ve aynı sayılı ilâmı ile 7 gün 
hafif hapis ve 300 lira hafif para cezasına mahkûm edilmiş olmakla 
işbu hüküm sanığına gıyabında olup adresinin halen meçhul bulun
duğu müteaddit aramalara rağmen de gıyabî ilâmın maznuna tebliğ 
edilemediğinden hükmün maznuna Resmî Gazete ile ilânen tebliğine 
ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına ilânı müteakip 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 2 ve müteakip maddeleri gereğince keyfiyet ilânen tebliğ 
olunur. 10529 

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı satışına karar verilen Çankaya Kutludüğun 
Köyünde kâin 2957 parselini teşkil eden 116 M 2 arsası bulunan gayri
menkul üzerinde bina ile birlikte 14.320,00 TL. sı bedelle yine aynı 
köyde kâin 3005 parselini teşkil eden 62 M 2 arsası bulunan gavrimen-
kul üzerindeki bina ile birlikte 14.240 TL. sı bedelle olarak yine 126 
parselini teşkil eden 660 M 2 arsası bulunan gayrimenkul 3.960 TL. sı 

16 KASIM 1971 

birlikte Ankara'da Belediye Müzayede Salonunda açık artırma sure
tiyle satılarak paraya çevrilecektir. 

SATIŞ GÜNÜ VE HÜKÜMLERİ: 
Birinci satışın 29/12/1971 Çarşamba günü saat 11.15 ile 11.30 ara

sında yapılacaktır. Bu gün muhammen bedelin %75 ve rüçhanh ala
caklılar mecmuu ile paraya çevirme paylaştırma masraflarım geçmek 
üzere en çok artırana ihale olunur. Yukarıda yazılı miktarlar elde 
edilemezse en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere satış 10 gün 
müddetle uzatılarak 8/1/1972 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte 
icra edilmek üzere ikinci açık artırmaya bırakılır. Bu gün rüçhanh 
alacaklılar mecmuu ile paraya çevirme paylaştırma masraflarını geç
mek üzere en çok artırana ihale olunur. Artırmaya iştirak edecek
lerin muhammen bedelin % 10 nispetinde pek akçesi veya millî bir 
bankanın teminat mektubunu tevdii etmeleri lâzımdır. Gayrimenku
lun ihalesi üzerine yapılan müşteri hemen veya verilen müddet içinde 
ihale bedelini ödemezse ihale re'sen fesholunur. Gayrimenkul yeniden 
satışa çıkarıldığında ve daha ucuz bir fiyatla satıldığında bu iki ihale 
arasındaki fark ve geçmiş günlerin % 10 dan faizi ayrıca bir hükme 
hacet kalmamaksızın ilk müşteriden tahsil olunur. Ipoteki sahibi ala
caklılar ile diğer alâakadarlarm haklarını 15 gün içinde Memuriye
timize bildirmeler ilâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu siciliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaştırılmasından hariç bırakılırlar. Şart
name ilân tarihinden itibaren açıktır. Şartname münderecatı vesair 
bilgiler Memuriyetimizin 1970/140 esas sayılı dosyasından öğrenile
bilir. Keyfiyet ilân olunur. 10531 

Ankara Asliye 10. Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/595 
Ankara - Yenituran Mahallesi Akman Caddesi Uyan Apartmanı 

No. 1 de mukim davalı Mehmet Doğruel'e, 
Yalıncak Köyünde kâin 1064 sayılı parseli teşkil eden 400 M J 

miktarındaki gayrimenkulun 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesi 
gereğince istimlâktan mütevellit tescili zımnında Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından aleyhinize açılan tescil davasının yapılan duruşmasında : 

Adresiniz tespit olunamadığından tebligatın ilânen tebliğine 
karar verilerek duruşma 9/12/1971 Perşembe günü saat 11.15 e talik 
olunmuştur. 

H. U. M. K. nun 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince basit yargı
lama usulü uygulanacağından gelmediğiniz ve bir vekil de gönderme
diğiniz takdirde davaya gıyabınızda devam ve karar verileceği tebligat 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 10530 

istanbul Onbirinci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1970/429 
K. No: 1971/606 
C. Savcı No : 1970/8778 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten Mahkememizin 24/9/1971 tarihlî 

ilâmı ile 6136 sayılı Kanunun 4-15, 647/6 nci maddeleri gereğince 3 ay 
hapis, 100 lira ağır para cezasına hükümlü, Maçka ilçesi Sevinç 
Köyü, hane 239 da nüfusa kayıtlı olup, istanbul - Kadırga, Şensuvarbey 
Mahallesi Teniz Palas daire 10 da oturur, Ali Nezir hakkındaki gıyabî 
ilâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 inci 
maddeleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihin
den itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağına karar 
verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 10526/1 
> 

Emet Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/14 
Davacı Emet Devlet Orman işletmesi Müdürlüğü vekili Avukat 

ihsan Sünter tarafından davalılar Mahmut Turhal, Ahmet özutku ve 
Adem Çürük aleyhlerine ikame ettiği tazminat davasında: 

Davalı Adem Çürük'ün, Eskişehir Eskibağlar Mah. Genez Sokak 
48 de ikamet etmekte iken adresi meçhule gittiği ve yapılan tahkikat
ta adresinin tespit edilemediği, bu sebeple adına çıkarılan tebligatların 
bilâ tebliğ iade edildiğinden adı geçen davalı Adem Çürük'ün, duruş
manın bırakıldığı 20/1/1972 tarihinde mahkemede hazır bulunması veya 
kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 10480 



16 KASIM 1971 (Resmî Gazete) Sahife : H 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahminî bedeli 471.375,— TL., geçici teminatı 22.605— TL. olan 
71-2099-1 dosya numaralı, 42 kalem muhtelif makina parçalarının imal 
ettirilerek satın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 2 Aralık 1971 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şart
namesi aynı yerden dilekçe ile 50,— TL. bedelle almabilir. 

istekliler, 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu, teknik şartnamede 
belirtilen belgeler ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek 
dış zarf içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını 
eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz muka
bilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. Duyurulur. 10514 / 4-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Aşağıda, cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat temi
nat miktarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satın 
alınacaktır. 

Şartname Muvakkat 
bedeli teminatı ihale tarihi ve 

İhale No. ve Cinsi TL. TL. saati 

30,000,— 29/11/1971 — 15.00 
4.000,— 29/11/1971 — 16.00 

25.000,— 2/12/1971 — 15.00 

3.000,— 2/12/1971 — 16.00 
7.500,— 3/12/1971 — 15.00 

71-72D-102 Oto dış ve iç las
tikleri 25,— 

71-72D-106 Ot mücadele ilâcı 10,— 
71-54D-108 1.000 ton Bentonit 20,— 
71-54D-110 Kartondan toprak 

numune kutusu ve 
naylon torba 5,— 

71-54D-111 200 ton Barit 10,— 
71-51D-113 Rusubat alma aleti, 

akım ölçme çıkrığı 50,— (7. Md. deki 3/12/1971 — 16.00 
ve Plüvioğraf gibi) 

2 — Ihalleler, yukarıda yazılı gün ve saatlerde DSİ Makina ve 
İkmal Dairesi Başkanlığında toplanacak Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 — Yukarıda bedelleri gösterilen şartnameler Ankara'da DSl 
Makina ve ikmal Dairesi Başkanlığından (Yücetepe Mahallesi-
Maltepe R/7 ANKARA) istanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden 
(Firuzağa Süngü Sokak 3-5-7 Tophane - İSTANBUL) temin edile
cektir. 

4 — İsteklilerin, teklif mektuplarını, idarî şartnamenin 9 uncu 
maddesinde istenen vesaik ile birlikte en geç ihalenin yapılacağı saat
ten 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim 
etmeleri şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
7 — Bu işin tamamına ait muvakkat teminat 57.000,— TL. sı 

olup, kısmı teklif verildiği takdirde teknik şartnamenin 1. kaleminde 
kayıtlı Rusubat alma cihazı için 4.500,— TL., 2. kaleminde kayıtlı 
Çıkrık için 7.500,— TL. ve 3. kalemde kayıtlı Plüvioğraf için ise 
45.000,— TL. üzerinden muvakkat teminat verilecektir. 

10535 / 1-1 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

6.000.000 ADET IBM KARTI YAPTIRILACAKTIR 
1 — Bankamızın (IBM) makinelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç 

duyulan 6.000.000 (Altı milyon) adet IBM kartı, kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Kartın numune ve şartnamesi, Ankara'da Genel Müdürlüğü
müz Levazım Müdürlüğü ile istanbul'da istanbul Şubemizde tetkik 
edilebilir. 

3 — İşin tahminî bedeli 255.000,— lira olup, geçici teminatı 
13.950,— liradır. 

4 — Teminat mektubu veya Bankamız veznesine nakit yatırıl-
mışsa makbuzu kapalı teklif zarfına konulacaktır. 

5 — Eksiltme, 30 Kasım 1971 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da 
Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Tekliflerin aynı gün saat 15.00 e 

kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. 
Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 

6 — Bankamız, 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 10515 / 3-1 

istanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Esas No: 1969/992 
Müt. Karar No : 1971/119 

K A R A R 
Hâkim: Nevzat Ersan 10468 
Başkâtip: Hüseyin Kaymakçı, 
Davacı: Kamu hakları, 
Maznun: Kerim Görmüş, Cemal - Emine oğlu, 1949 Akkuş Kara-

çal Köyü nüfusunda kayıtlı olup, Beşiktaş Ihlamur Caddesi Keskin 
Sokak No. 14 de oturmakta iken ikametgâh adresi meçhul 

Suç: Mütecaviz sarhoşluk, 
Suç tarihi: 7/9/1969 
Mütecaviz sarhoşluktan maznun hakkında Mahkememizde yapı

lan açı kduruşma sonunda: 
Hareketine uyan T. C. K. nun 572/1 nci maddesi gereğince iki 

ay müddetle hafif hapsine ve işbu cezasının aynı Kanunun 89 uncu 
maddesi uyarınca teciline dair verilen 6/7/1971 tarih (992) sayılı gıyabî 
karar örneği adresi meçhul sanığa tebliği mümkün olamadığından 
hüküm özetinin 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve ilân tarihinden onbeş gün sonra 
hükmün kesinleşmiş sayılacağına 4/11/1971 tarihinde karar verildi. 

10526/2 

Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

1970/970 
Hırsızlık suçundan sanık Nizamettin Çakır hakkında Mahkeme

mizce verilen 4/5/1971 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçe
nin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın 
işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yolla
rına baş vurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek 
kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 10491 

Altındağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

Dosya No : 1970/262 
Karar No: 1971/74 
Davacı Erdoğan Cengiz vekili Avukat Abdullah Aslantaş tarafın

dan davalılar Cemile Uçan ve Hayati Vehbi Cengiz aleyhlerine açmış 
olduğu izaleyi şüyu davasının yapılan yargılaması sonunda: 

15/2/1971 tarih ve 1971/74 sayılı kararımızla Altındağ Bağlum 
Köyü Kışlacık mevkiinde kâin 1888 parselini teşkil eden 12875 
metrekare miktarındaki taşınmazm umum meyamnda ve açık artırma 
suretiyle satışına karar verilmiştir. 

Davalılardan Cemile Uçan'ın adresi meçhul olduğundan bütün 
tebligatlar gazete ile yapılmıştır. 

işbu karar hulâsasının ilân tarihinden itibaren (8) gün zarfında 
adı geçen davalı temyiz etmediği takdirde ilâmın kesinleşeceği ilâm 
yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 10492 

Niğde Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/76 
Davacı inayet Gürler, Mediha, Recep, Cengiz, Bediha Gürler ve

kili Avukat Derviş Şahiner tarafından davalı Salih Gürler aleyhine ika
me olunan izaleyi şüyu davasının yapılan duruşmasında: 

Davalı Salih Gürler'in adresinin meçhul olduğundan ilânen dave
tiye tebliğ edilmiş olup davalı duruşmaya gelmediğinden gıyap kara
rının ilânen tebliğine karar verildiğinden adı geçen Salih Gürler'in 
duruşmanın bırakıldığı 2/12/1971 günü Niğde Sulh Hukuk Mahkeme
sinde hazır bulunması veya bir vekil göndermesi gelmediği takdirde 
gıyap kararma kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9887 



Sahire : 12 {Resmî Gazete) 16 KASIM 1971 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 
5. Bölge Müdürlüğünden : ANKARA 

1 — Ankara Gölbaşı Ruh Sağlığı Sitesi ikmal inşaatı işi 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 1.188.836,21 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonunda 30/11/1971 Salı günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A-— 47.316,— liralık geçici teminatını, 
B — 1971 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan.) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirisi 

ve bunu belirten banka referansını, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan 

keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteah
hitlik karnesini. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 30/11/1971 Salı günü saat 
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkan
lığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/11/1971 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur, 1 0 4 5 2 / « 

Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından: 

1 — Fakültemiz Radyoloji Kobalt Araştırma Enstitüsü ilâve te
sisat ve inşaat işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeve çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 126.395,62 lira ve geçici teminatı 7.570 lira 
olup; nakit teminatlar için Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünden (Sıh
hiye) tahsilat müzekkeresi alınarak Ankara Üniversitesi Saymanlık 
Müdürlüğüne (Dışkapı) yatırılacaktır. 

3 — ihale 25/11/1971 Perşembe günü 11.00 de Ankara Cebeci 
Hastanesi binasmda Fakülte Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve eklerini havi dosya Sıhhiye'deki 
Merkez binası Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünde 8.30 - 16.00 saatleri 
arasında görülebilir. 

5 — Eksiltmeye iştirak için istekliler: 
a) 7.570 liralık geçici teminatının (banka mektuplarını limit da

hili Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığına) hitaben olması. 

b) 197] yılı tasdikli ticaret ve sanayi odası belgesi. 
c) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan en 

az keşif miktarı kadar eksiltmeye girebileceklerini gösterir müteah
hitlik karnesini, teklif mektupları ile birlikte 2490 sayılı Kanunun ta
rifine göre kapalı zarfla koymaları lâzımdır. 

6 —• isteklilerin teklif mektuplarım 25/11/1971 günü saat 10.00 a 
kadar Satın Alma Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. 

7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki. gecikmeler 
kabul edilemez. 

ilân olunur. 10324 /*-* 

Sivil Savunma idaresi Başkanlığından: 

1 — 110.376 metre 16 milimetrelik film çoğaltma işi kapalı zarf 
usulü eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Eksiltme ihalesi 24/11/1971 Çarşamba günü saat 15.30 da 
Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Satın Alma Komisyonunda (Mus
tafa Kemâl Bulvarı No. 125 Maltepe Ankara) yapılacaktır. 

3 — Bu işin muhammen bedeli (386.316) lira ve geçici teminatı 
(19.150) uradır. 

4 — Şartnameler çalışma gün ve saatleri içinde Satm Alma Ko
misyon Başkanlığında görülebilir. 

5 — Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Satın Alma Komisyonu Başkanlığına verilecektir. Postada vaki ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

6 — İdare 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 10370 / *-3 

Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden: 

1 Müteahhit nam ve hesabına, Süzgeç 4 Gözlü Filitre Kompart-
manı inşaatı işi açık eksiltme usulüyle ihale edilecektir. 

2 — işin keşif bedeli 949.303,66 TL. olup, geçici teminatı 71.197 
TL. dır. 

3 — İhale 30/11/1971 Salı günü saat 15.00 de Genel Müdürlük bi
nasmda toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 — Şartname ve keşif mesai saatleri içinde, idaremiz inşaat 
Başmühendisliğinde görülür. 

5 — idaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak
ta tamamen serbesttir. 

6 — Şartnamesine göre ihale tarihinden 3 gün evvel idareye ya
zılı müracaatla ihaleye iştirak belgesi alınacaktır. 

10390/4-3 

Ankara Defterdarlığından t 

Dosya No; 

52 — 7427/29 
52 — 7427/30 
52 — 7427/32 
52 — 7427/33 
52 — 7427/34 
52 — 7427/46 

52 — 7427/47 
52 — 7427/48 
52 — 7427/52 
52 — 7427/54 

52 — 7427/71 
52 — 7427/72 

Ait olduğu 
dairesi Aracın cins ve evsafı 

Mua. bedeli 
Lira Kr . 

Teminatı 
Li ra Kr . 

lu Flymouth marka oto 
lu Chevrolet marka oto 
Chevrolet marka oto 
lu Varyant Plymouth 

35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
50.000,00 

35.000,00 
30.000,00 

Başbakanlık 1963 model 0218084 motor, 0183826 şase No. lu W. Vagen marka oto 30.000,00 2.250,00 
> 1963 model 0207823 motor, 0186939 şase No. lu W. Vagen marka oto 30.000.00 2.250,00 
» 1963 model 0207762 motor, 0183824 şase No. lu W. Vagen marka oto 30.000,00 2.250.00 
> 1963 model 0218085 motor, 0187212 şase No. lu W. Vagen marka oto 30.000,00 2.250,00 
> 1963 model 0589148 motor, 0453836 şase No. lu W. Vagen marka oto 30.000,00 2.250,00 
> 1962 model T 223272 motor, 2536177648 şase No. lu Plymouth marka oto 25.000,00 1.875,00 

1963 model T 223252 motor, 2536177917 şase No. lu Plymouth St. Wagon 
» oto 
> 1963 model T 224032 motor, 2031194292 şase No. 
> 1959 model 1709 motor, B. 59. B. 249120 sase No. 
> 1961 model F0912AP motor, 195222 şase No. lu 

1963 model 517619 motor, 1126216412 şase No. 
> marka oto 
» 1959 model A 96 D motor, A9 GC 162838 şase No. lu Ford marka oto 

1 — Yukarıda dosya numaralan, ait olduğu daire ile cins ve evsafı yazılı vasıtalar hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. 

2 — İhalesi 26 Kasım 1971 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00 de Defterdarlıkta teşkil olunacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — İhale dosyaları her gün mesai saatleri dahilinde Defterdarlık Mil l i Emlâk Müdürlüğü Satış Servisinde görülebilir. 
4 — Taliplerin satın almak istedikleri vasıtalara ait yatıracakları teminata karşılık alacakları makbuzlarla birlikte hazırlayacakları kapalı tek

lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada vaki gecikme kabul edilmez.) 
§ —- TukaruU adresi ve «vaafc yas l ı vasıtalar Etlik Palas durağı arkasında Başbakanlık oto parkında görülebilir, 1C06214-4 

2.625,00 
2.625,00 
2.625,00 
3.750.00 

2.625,00 
2.250,00 



16 KASIM 1971 

Ankara Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından: 

J . Gn. K. lığı ihtiyacı için 2 adet sunî yük 2,5 K W 50 OHM. lık 
ölçü ve muayene aleti müteahhit namı hesabına açık eksiltme usulü 
ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli (33.000) lira olup G. temi
natı (2.475) liradır, ihalesi 30 Kasım 1971 Sah günü saat 15.00 de 
yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri Komisyon Başkanlığında görü
lür, isteklilerin G. teminatları ve belgeleri ile birlikte belirtilen 
gün ve saatte Komisyonda bulunmaları duyurulur. 10532/4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliği Yapı işleri 
5. Bölge Müdürlüğünden : ANKARA 

1 — Kastamonu 200 Yataklık Göğüs Hastalıkları Hastanesi yük
sek gerilim enerji nakil hattı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usuliyle eksikmeye konulmuştur 

2 — işin keşif bedeli 133.471,00 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksîitme 

Komisyonunda 25/11/1971 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır, 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A — 7.924,00 liralık geçici teminatım, 
B — 1971 yılma ait ticaret oda;u belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlar mı bildiren malî durum bildirisi 

ve bunu belirten banka leferansını, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) En az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar buna benzer bir 

işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi, 
dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komis
yonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler tek! i l mektuplarını 25/11/1971 Perşembe günü saat 
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 19/11/1971 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 10088/4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

1 — Sinop Devlet Haatahanesi A, B, C 1 , C2, blokları İnşaatı işi 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usalü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 — îşin keşif bedeli : (6.O54.0O0,—) Uradır. 
S —ı Eksiltme Ankara'da Yapı ve imar İşleri Reisliği ihale Komis

yonunda 30/11/1971 Salı günü saat 16.30 da yapılacaktır. 
4 —ı Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görüle

bilir. 
5 — EksUtmey» girebUmek için isteklilerin : 
A - Bayındırlık Bakanlığı namına (195.370,—) liralık geçici temi

natını, 
B - 1971 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
O - (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan teçhizat beyan
namesi, sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî d ar tun bildirisi, tek
nik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığın
dan almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksütnıestae 
girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle Yapı ve 
îmar işleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları) yeterlik belgesini, 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 _ istekliler teklif mektuplarını 30/11/1971 Salı günü saat 15.80 
a kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına verecekli»"-
dir, 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 25/11/1971 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmes. 
Keyfiyet ilan olunur. 10096 /4-4 

Sahile : İ3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliğinden: 

1 — Trabzon - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Tesisler ve 
Spor Tesisleri inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (7.200.000) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve imar İşleri Reisliği Ihaîe Ko

misyonunda 3/12/1971 Cuma günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 -rr Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte göıü-

iebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) Bayındırlık Bakanlığı namına (229.750) liralık geçici temi

natını, 
B) 1971 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bil
dirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi. Bayındır
lık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ib
raz suretiyle Yapı ve imar işleri Reisliği Belge Komsîyonundan ala
cakları) yeterlik belgesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — istekliler teklif mektuplarını 3/12/1971 Cuma günü saat 

15.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 29/11/1971 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10194 / 4-3 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
KARABÜK 

21 K A L E M YÜNLÜ V E P A M U K L U MENSUCAT SATIN 
ALINACAKTIR 

Genel Müdürlüğümüzce kapalı teklif alınmak suretiyle 21 kalem 
yünlü ve pamuklu mensucat satın alınacaktır. 

Bu işle ilgili kapalı teklif mektupları, gerekli muvakkat teminat 
ve numunelerle birlikte 23/11/1971 Salı günü saat 14.30 a kadar Genel 
Müdürlüğümüzde bulundurulacaktır. 

Bu ihale ile ilgili şartnameler; 
1) Karabük'te; Genel Müdürlüğümüz Malzeme ikmal Müdürlü

ğünden, (İç Alımlar Servisinden) 
2) istanbul'da; Karaköy, Okçıımusa Caddesi Şair Eşref Sokak 

Beyaz Han No. 7 deki istanbul Mümessilliğimizden, 
3) Ankara'da; Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki Ankara 

İrt ibat Bürosu Şefliğimizden, 
4) Adana, Bursa, İzmir Demir Tevzi Deposu Şefliklerimizden, 
5) istanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Bursa Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanlıklarından, 
bedelsiz olarak temin edilebileceği gibi, ayrıca yünlü ve pamuklu 
kumaş evsafı hakkında bilgi temini için hazırlanan numune katalogu
muz; istanbul Mümessilliğimizde, Ankara İrt ibat Bürosu Şefliğinde, 
Adana, Bursa ve İzmir Demir Tevzi Depolarımız Şefliklerinde görüle
bilir. 10380/2-2 

*——• 

Havza Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/52 
Davacı Adil Çavdar ve arkadaşları tarafından davalılar Hasan 

Kma ve arkadaşları aleyhine açılmış bulunan tescil ve men'i müda
hale davasının yapılan duruşmasında: 

Davalılardan Hasan Kma'nm Resmî Gazete ile yapılan tebligata 
rağmen duruşmaya gelmediğinden gıyap kararının aynı gazete ile 
tebliğine karar verilmiş olmakla davalı Hasan Kına'nın bu defa du
ruşmanın bırakıldığı 21/12/1971 tarihinde saat 9.00 da mahkemeye 
gelmediği ve kendisini temsilen bir vekil göndermediği takdirde da
vanın gıyabında devam edeceği ilânen tebliğ olunur. 10422 

(Resmî ĞazeteT 



Sahife: 14 (Resmî Gazete) 16 KASIM 1971 

Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Milessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Milessesemizdeki rest ve hatalı bez, iplik, üstüpü, pamuk 
telefi ile hurda malzemelerin pazarlık suretiyle satışı 25/11/1971 Per
şembe günü saat 10.00 da isteklisine yapılacaktır. 

2 — Bu satışa ait şartname Milessesemiz Ticaret Servisinden 
temin edilebilir. 

3 — Pazarlığa katılmak isteyenler lüzumlu teminatlariyle birlikte 
25/11/1971 günü saat 10.00 da Milessesemizde bulunacaklardır. 

4 — Milessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine satmakta tamamen serbesttir. 

10584 / 2-1 

Kırıkkale Belediye Başkanlğıından : 

1) Belediyemiz E. S. O. İşletmesine ait iki adet otobüs 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usuliyle satıla
caktır. 

2) İhalesi 13 Aralık 1971 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye 
Encümenince yapılacaktır. 

3) Bir tanesinin muhammen bedeli 20.000,— lira olup, ikisinin 
lutarı 40.000,— liradır. 

4) Buna ait geçici teminat 3.000,— TL. dır. 
5) Bu işe ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde E. S. O. 

İşletmesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 
6) Postada olacak vaki gecikmeler nazarı itibara alınmayacağı 

ilgililere ilân olunur. 10572 / 4-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
KARABÜK 

1 — İşletmelerimizdeki Dolomit Fırınları ile çeneli kırıcıların 
bulunduğu yere TOZSUZLAŞTIRMA TESİSATI yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname, 
a) Karabük'te: Genel Müdürlüğümüz, Malzeme İkmal Müdür

lüğünden, 
b) istanbul'da: Karaköy, Okçumusa Caddesi Şair Eşref Sokak 

Beyaz Han'daki Mümessilliğimizden, 
c) Ankara'da: Karanfil Sokak No. 30/7 deki İrtibat Büromuz

dan, 
Bedelsiz olarak temin edilebilir. 
3 — İsteklilerin şartnamemiz esasları dahilinde hazırlayacakları 

kapalı teklif mektuplarını muvakkat teminatlariyle birlikte en geç 
14 Aralık Salı günü saat 14.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz, Muha
berat ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler ile telgrafla yapılan teklifler dik
kate alınmayacaktır. 

Genel Müdürlüğümüz Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa 
tabi değildir. 10583/ 1-1 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor Genel Mü
dürlüğü Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 2490 sayılı Kanuna göre 
ve kapalı zarf usulü ile «yıllık» bastırılacaktır. 

2 — 3000 adet yıllığın muhammen bedeli 35.000 TL. dir. 
3 — Şartnamesi Genel Müdürlüğümüz Necatibey Cad. No. 26 daki 

Dairesinde görülebilir. 
4 — İhale 24 Kasım 1971 Çarşamba günü saat 11.00 de Genel Mü

dürlükte yapılacaktır. 
5 — Taliplerin % 7,5 oranındaki geçici teminatları Millî Eğitim 

Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılıp, alacakları mak
buzu ihaleden 1 saat önce Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ge
rekir. 

6 — Yapılan teklif uygun görülmediği takdirde Komisyonumuz 
10611-1/4-1 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için bir adet kitap 2490 sayılı 
Kanuna göre ve kapalı zarf usulü ile bastırılacaktır. 

2 — 3000 adet Beden Eğitimi ve Spor Saha ve Aletleri Rehberi'-
nin muhammen bedeli klişe dahil 25.000 TL. dır. 

3 — Kitabın şartnamesi Genel Müdürlüğün Necatibey Cad. No. 
26 daki Dairesinde görülebilir. 

4 — İhale 26 Kasım 1971 Cuma günü saat 11.00 de Genel Müdür
lükte yapılacaktır. 

5 — Taliplerin % 7,5 oranındaki geçici teminatları Millî Eğitim 
Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırıp alacakları makbuzu 
ihaleden 1 saat önce Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. 

6 — Yapılan teklifler uygun görülmediği takdirde Komisyonu
muz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 10611 -2/4-1 

Düzce Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/45 
Davacı Düzce'nin Aydınpınar Köyünden Mehmet Yücel tarafın

dan davalılar Aydınpınar Köyünden Ahmet Albayrak vs. aleyhlerine 
açtığı alacak davasının yapılan muhakemesi sırasında: 

Davalılardan Aydınpınar Köyünden Halil oğlu Ahmet Albayrak'ın 
adresi belli olmadığından adına ilânen davetiye tebliğ edilmiş, gelme
diğinden gıyap karan tebliğine karar verilmekle adı geçen davalının 
28/12/1971 günü saat 9.00 da bizzat veya bir vekille kendisini temsil 
ettirmesi, aksi halde duruşmaya gıyabında devam edileceği gıyap ka
ran yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 10482 

Akhisar Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/625 
İlçemiz Hacı İshak Mahallesi 149/7 No. da mukim, Yaşar Ha-

rutçu tarafından davalı karısı Fatma Harutçu aleyhine açılan boşan
ma davasında: 

Adresi meçhul bulunan davalıya davetiye yerine kaim olmak üze
re ilânen tebligat yapılmış ve mahkeme günü olan 4/11/1971 günü gel
mediğinden, hakkında gıyap karsın tebliğine karar verilmiş olup, 

Davalı, Fatma Harutçu'nun duruşmanın ertelendiği 30/11/1971 
günü saat 9.00 da duruşmada bulunması, aksi takdirde yargılamanın 
gıyabında yapılmasına karar verileceği, 7201 sayılı Tebligat Kanunu
nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince, gıyap karan yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 10462 

Çorlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/280 
Çorlu'nun Cemaliye Mahallesinden Mustafa Öztürk tarafından 

Çorlu'nun Hatip Mahallesinde Kerim Şeker varisleri ve bu arada bu
lunduğu yer meçhul bulunan kızı Nazmiye Aydın aleyhine açılan paf
ta 72, ada 439, parsel 1 sayılı gayrimenkuldeki hisselerinin de satış ak
dine ilhak ile namına tescili davasına asli müdahil Orhan Diktaş'm 
talebiyle adresi meçhul Nazmiye Aydm'a davetnamenin Resmî Gazete 
ile ilânen yapılmış olduuğndan gıyap kararının da ilânen yapılması
na karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 23/12/1971 günü saat 
9.00 da Mahkememizde hazır bulunması veya vekille kendisini temsil 
ettirmesi, aksi takdirde duruşmanın gıyabında cereyan edeceği gıyap 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 10580 

Antalya Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/766 
Özel idare Müdürlüğüne izafeten vekili Avukat Ata Bulut tara

fından Serik Aşağı Kocayalak Köyünden Mevlüt oğlu Hasan Ali Kay
mak hakkında müvekkili idarenin şoförü iken Ali Körük isimli şahsa 
çarparak ölümüne sebebiyet verdiği ve Ali Körük mirasçılarının mah
keme kararı ile 47.707,05 lirayı müvekkili idareden tahsil ettiklerinden 
bu zaran meydana getiren davalı Hasan Ali Kaymak'tan bu miktar 
paranın tahsiline karar verilmesi istenmiş, davalı bulunamadığından 
kendisine ilânen tebligat yapılmış ve duruşmaya gelmemiş olduğun
dan mahkemenin 9/2/1972 Çarşamba günü saat 9.00 a muallâk bu 
lunduğu gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

10581 
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Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazıl) 
(bir) kalem (kereste) maddesi (pazarlık) suretiyle satın alınacaktır. Ev
saf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir, isteklile
rin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Cinsi: Doğramalık çam kereste, Miktan : 10 m3, M. bedeli: 10.000 
TL., K. teminatı: 1.500 TL., ihale günü: 18/11/1971 Perşembe, 
Saati: 10.15 - 10606 / 1-1 

• • 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve Irnar işleri Reisliği Yapı işleri 6-
Bölge Müdürlüğünden : ANKARA 

1 — Ankara Sayıştay Başkanlığı ek bina ikmal inşaatı 527 sayılı 
Kanun gereğince 1972 yılına sari olarak 2490 sayılı Kanunun 31. madde
sine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur, 

2 — işin keşif bedeli : 761.500,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonunda 30/11/1971 Salı günü saat 16.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin . 
A - 34.190,— liralık geçici teminatını, 
B - 19>71 yılına ait ticaret odası belgesini, 
O - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Plan ve teçhizat 'beyannamesini, 
b) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mal! durum bildirisi v« 

bunu belirteni banka referansını, 
c) Teknik personel beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif 

bedeli kadar işlin eksütmesine girebUeceklerini gösterir müteahhitlik kar
nesini 

ibraz suretiyle Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonun
dan alacalıları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koy
maları ıAzundiT 

0 — istekliler teklif mektuplarını 30/11/1971 Sah günü saat 15.3C 
a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/11/1971 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

K»yfiyet ilân olunur. 10300 / 4-3 

l — Ankara Rehabilitasyon Merkezi kat ilâvesi inşaatı 527 sayılı 
Kanun gereğince 1972 yılına sarî olarak 2490 sayılı Kanunun 31 mad
desin* gör* kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 

8 — işin keşif bedeli : 2.886.0O0,— liradır. 
5 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonumda 30/11/1971 Pazartesi günü saat 16.30 da yapılacaktır. 
4 — Ekailtm» Şflj-traameai ve diğer evrakları Yapı İğleri 5. Bölg* 

Müdürlüğü Ekailtme Komisyonunda görülebilir. 
6 — Hksütmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - 100.330,— liralık geçici teminatını, 
B • 1971 yuma alt ticaret odası belgesini, 
O - Müracaat dilekçeleriyle birilikte verecekleri (Eksiltme Şartn*-

meşinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Plan ve teçhizat beyannamesini, 
b) Sermaye ve kredi irnkanlarını bildiren malî durum bildirin t* 

tnmu belirten banka referansını, 
o) Teknik personel beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından alınış oldukları (B) grubundan keşiî 

bedeli kadar İşin eksütmesine girebUeceklerini gösterir müteahhitlik kar 
nesini, 

ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonun-
dan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koy
maları lâzımdır. 

• — istekliler teklif mektuplarının 29/11/1971 Pazartesi günü saat 
15.30 a kadar makbuz mukabilinde üksiltıme Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 —• Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 25/11/1971 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet Uân olunur. 10301 / 4-3 

•• • ' 

Kırıkkale Belediye Başkanlığından: 

1) Şehrimiz elektrik şebekesinin birinci kısım ihalesi 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

2) Bu işe ait keşif bedeli trafolar için 546.522,— TL., beton direk
ler için 1.445.044,— TL., orta gerilim şebekesi malzeme ve montajı için 
1.147.696,80 TL. olup her üçü ayrı ayrı ihaleye konacaktır. 

3) Buna ait proje ve şartname 230,— lira karşılığında E. S. O. 
işletmesinden temin edilebilir. 

4) ihale 2 Aralık 1971 Perşembe günü saat 15.00 de Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. 

5) Geçici teminat ikinci maddede belirtildiği gibi trafolar için 
25.610,88 TL., beton direkler için 57.101,32 TL., orta gerilim şebekesi 
için 48.180,90 liradır. 

6) ihaleye gireceklerin bu gibi işleri yaptıklarına ait belgelerle 
Bayındırlık Bakanlığınca verilen ehliyet vesikalarını ibraz etmek mec
buriyetindedirler. 

7) iştirakçilerin işletmeye ihale gününden en az üç gün evvel 
müracaatla ihaleye girebilme belgelerini almaları, 

8 — Teklif mektuplarım ihale günü saat 14.00 e kadar Belediye 
Başkâtipliğine verilmesi, 

9) Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
ilân olunur. 10573/4-2 

Sungurlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacılar Sungurlu'nnu Çukurlu Köyünden İsmail Çelik ve Bay
ram Karayün vekilleri Avukat Hulusi Yıldıran tarafından davalı Nik
sar Dereçat Mah. No. 16 da ikamet eden Ali oğlu 1942 doğumlu 
60 AC 015 plakalı kamyon sahibi ismet Uyar hakkında ikame edilen 
tazminat davasının yapılan açık muhakemesinde: 

Yukarıda açık adresi yazılı davalının 60 AC 015 kamyon ile 
8/9/1967 tarihinde davacı ismail Çelik'in eşi ve diğer davalı Bayram 
Karayün'de kızı Keklik'in ölümüne sebebiyet verdiği mahallinde ya
pılan tespit ve bilirkişi mütalaasına göre % 70 nispetinde kusurlu ol
duğundan aleyhine dava ikame edilmiş ve adına çıkarılan tebligat
ların bilâ tebliğ iade edilmiş olduğu C. Savcılığı kanalı ile de adresi
nin tespiti istenmiş ise de adı geçenin adresinin tespiti mümkün ol
madığı cihetle davalının duruşma günü olan 15/12/1971 Çarşamba günü 
saat 9.10 da Mahkememizde hazır bulunmasına veya kendisini bir ve
kil ile temsil ettirmesine işbu ilân davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 10519 

e-—— 

Gönen Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/144 
Davacı Belgüsar Sus vekili Avukat Ahmet Nuri Subaşı tarafından 

Yalova Safranyolu No. 33 de Şaban Sus aleyhine açılan boşanma da
vasının yapılan duruşması sonunda, tarafların boşanmalarına, mah
keme masraflarının davalıdan tahsiline hükmün ikametgâhı meçhul 
bulunan davalıya ilânen tebliğine 28/10/1971 tarih ve 144/559 sayiyle 
karar verilmiştir. Keyfiyet ilâm yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

10520 

Ş. Koçhisar Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1969/1104 
Davacı Ramazan Yavuz vekili Avukat Mehmet Kapucu tarafın

dan Hazine, Belediye ve Fatma ile arkadaşları aleyhine açmış olduğu 
tescil davasının yapılan duruşmasında: Davalılardan Abdurrahman 
ve Zeynep Yavuz'a ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olup da
valılar Abdurrahman ve Zeynep Yavuz'un Ş. Koçhisar Birinci Asliye 
Hukuk Mahkemesinde yapılacak 7/12/1971 tarihindeki duruşmada ha
zır bulunmaları, bulunmadıkları takdirde duruşmanın gıyaplarında 
devam olunacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

10522 
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Ankara İkinci Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

1971/465 
Hırsızlık suçundan sanık Çorum'un Deliler Köyü hane 28 nüfu

sunda kayıtlı olup, Ankara Kayabaşı Mahallesi Güzelkız Sokak No. 16 
da oturmakta iken halen ikametgâhı meçhul bulunan Mehmet ve Selvi 
oğlu 1947 doğumlu Mustafa Akkuş hakkında icra kılman muhakeme so
nunda : 

Sanığın 5/6/1971 tarihinde hırsızlık suçunu işlediği sabit görül
düğünden T. C. K. nun 491/ilk, 522, 523, 525 inci maddeleri gereğince 
bir ay müddetle hapis cezası ile mahkûmiyetine ve bir ay müddetle em
niyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına ve hapis cezasını 
mevkufen ikmal etmiş olduğundan infazına lüzum ve mahal olmadığı
na dair 9/7/1971 gün ve 1965/378 sayılı gıyabî hükmün sanığa tebliğ 
edilemediği gibi, adresinin de tespiti mümkün olamamış ve böylece 
meskeni meçhul kalmış bulunmakla 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince hüküm hulâsasının Resmî Ga
zete ile ilânına ve ayrıca Ankara Adliyesi Divanhanesine asılmasına ve 
son ilân tarihinden 15 gün sonra tebliğatm yapılmış sayılmasına ka
rar verilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 

10490

 

12 nci Piyade Tümen Askerî Hâkimliğinden: Evrak No: 1969/932 
E. No: 1970/180 
K. No: 1971/7 
Suç : Silâhla üste fiilen taarruz, 
Sanık: Hasan Aydın, Mehmet oğlu 1947 yılında Gaziantep İli Ni

zip İlçesi Cidet Köyünde Hanım'dan doğma aynı yer nüfusuna kayıtlı 
ve oturur, 7. P. Al. Kh. Srv. Bl. den terhisli er. 

Sanığın sabit olan silâhla üste fiilen taarruz suçundan As. C. K. 
nun 91/2, ve T. C. K. nun 51 inci maddeleri gereğince dört ay hapis 
cezasıyla mahkûmiyetine, 3/9/1969 tarihinden 10/11/1969 tarihine ka
dar tutuklukta geçen süresinin mahkûmiyetinden mahsubuna, temyizi 
kabil olmak üzere 8/6/1970 tarihinde gıyabında verilen karar adı ge
çen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 
Resmî Gazete'de ilân tarihinden onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayı
lacaktır. 10502 

Ankara Asliye Dördüncü Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/236 
Ankara Işıklar Cad. Işık Han No. 39 da mukim Nimet Büyet (Bö-

yet)'e; 
Davacı Mehmet Çetin vekili Avukat Ahmet Cenan tarafından aley

hinize açılan kayıt terkini davası sebebiyle aşağıda yazılı duruşma 
günü mahkemede hazır bulunmanız, gelmediğiniz takdirde müteakip 
duruşma günü için adınıza ilânen gıyap kararı tebliğ olunacaktır. 

Keyfiyet duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

Duruşma 29/11/1971 Pazartesi saat 10.00 da. 10497 

15 inci Tugay Askerî Savcılığından: E. No: 1970/712 
K. No: 1970/248 
Askerî eşyayı hususî menfaatinde kullanmak suçundan sanık, İs

mail oğlu, 1949 doğumlu, Arif Karalıan hakkında 15. Tug. As. Mahke
mesince, As. C. K. nun 130 uncu maddesi gereğince neticelen ve içti-
maen 7 gün hapis cezası ile tecziyesine, heba olan 6 fişekten mütevel
lit (6,18) Krş. Altıyüzonsekiz kuruş Hazine zararının kendisine ödctti-

16 KASIM 1971 

rilmesine, yokluğunda verilen 31 Aralık 1970 gün 1970/6385 - 385 sayılı 
hüküm sanığın bilinen (Uşak İli, Banaz İlçesi, Şabanlı Köyü) adresin
den arandığında bulunamadığı ve «Almanya'ya meçhul adrese gitmiş» 
cevabı alındığı anlaşıldığından Resmî Gazete ile. bir defa ilânen tebli
ğine karar \erilmişlir. 7201 sayılı Kaıunun 28, 29, 30 ve 31 inci madde
leri gereğince sanık Arif Karahan'a ilânın yapıldığı tarihten itibaren 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına dair ilânen tebligattır. 

10503 

Aksaray Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/146 
Elmacık Köyünden Kâmile Canlı tarafından aynı yerden Musa 

Koksa! ve müşterekleri aleyhlerine açmış olduğu izaleyi şüyu davası
nın yapılan muhakemesi sırasında: 

Davalılardan Hasan Köksal'a davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilân yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinden bu kere gıyabında ilâ
nına karar verilmiş olmakla davalının 9/12/1971 günü duruşmada ha
zır bulunması veya kendisini temsil edecek vekil göndermesi, aksi 
halde duruşmanın gıyabında bakılacağı gıyap yerine kaim olmak üze
re ilân olunur. Î0500 

Elbistan Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/210 
Davacı Elbistan Künbet Mahallesinden Nevruz Türkdağlı tara

fından kocası Osman Türkdağlı aleyhine açtığı nafaka davasının ya
pılan duruşmasında, davalı adına çıkarılan gıyap kararının gösterilen 
adreslerinde bulunmaması sebebiyle ilânen gıyap kararı yapılmasına 
karar verildiğinden adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 26/11/1971 günü 
saat 9.00 da mahkemeye gelmesi veya bir vekil göndermediği surette 
davanın gıyabında yapılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 10501 

Zile Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/621 
Davacılar Zile Agcakeçili Köyü Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü 

Bekir Balkav ile Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Bozkurt taraflarından 
davalılar Sami Yazıcı, Hasan Bayar, Sadık ve İsmail Açjş alejhlerine 
açılan 2.571,10 lira bedelli tazminat davasının muhakemesinde: 

Davalılardan Sami Yazıcı adına çıkarılan tebligatın adresinde bu
lunamadığı ve semti meçhule gitmiş olduğu gerekçesiyle bilâ tebliğ 
iade edilmiş ve sarih adresi de tespit edilememiş bulunduğundan, 
davalı Sami Yazıcı'mn druuşmanın bırakıldığı 17/12/1971 Cuma günü 
Zile Asliye Hukuk Hâkimliğinde hazır bulunması, aksi halde adına 
gıyap kararı çıkarılacğmdan davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 10454 

D Ü Z E L T M E 

18/8/1971 tarihli ve 13930 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
22/5/1955 tarih ve 4/4502 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş bu
lunan (Hastaneler Talimatnamesindeki kıyafetle ilgili 259 uncu mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki Yönetmelik) başlığı (Hastaneler Ta
limatnamesinin uygulandığı tedavi kurumlarının Kıyafet Yönetmeliği) 
şeklinde düzeltilmesi; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 10/11/1971 
tarihli ve Sağlık Prop. ve Tıbbî İstatistik Gn. Md. 310/1953 sayılı yazıla-
riyle istenilmiştir; 

Düzeltilir. 

(Resmî Gazete) 

Başbakanl ık Bas ımevi Döner Sermaye İş letmesi Müdürlüğünden : 

Başbakanl ık Mütehass ı s Müşaviri Savni Belger'in hizmet düşünce ve maksadı iie hazırlamış olduğu Gerekçeli, Noth ı ve 
Alfabetik Endeksli, T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A N A Y A S A S İ ' nın ikinci baskıs ı tamamlanmışt ır . 

Bu eser 288 sahifedir. T. C. Anayasas ında 1/11/1971 tar ihine kadar y a p ı l a n d e ğ i ş i k l i k l e r i iht iva etmektedir. F i y a t ı 15 
l i r a d ı r . 

İş letmemizden temin edilir. Taşradan istenildiği takdirde bedeli ve posta ücreti dahil 18 liranın Posta Çekleri Merkezindeki 
10003255 s a y ı l ı cari h e s a b ı m ı z a a k t a r ı l m a s ı i ç i n m a h a l l î posta haneye y a t ı r ı l a r a k durumun da bir y a z ı ile bildirilmesi gerek
mektedir. 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 

Keyfiyet duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

Duruşma 29/11/1971 Pazartesi saat 10.00 da. 10497 

15 inci Tugay Askerî Savcılığından: 

Keyfiyet ilân olunur. 

12 nci Piyade Tümen Askerî Hâkimliğinden: 

Duruşma 29/11/1971 Pazartesi saat 10.00 da. 10497 

15 inci Tugay Askerî Savcılığından: 
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