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Gazete ile yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren ve Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 73. maddesinin değiştirilmesine ve Anayasa'ya geçici 
tıir madde eklenmesine dair olan 17/4/1970 günlü 1254 sayılı Kanunun 
tümünün Anayasanın 4., 8., 10., 11., 55., 74. ve 155. maddelerine aykırı 
olduğu öne sürülerek iptali istenilmiştir. 

I — İPTAL, DAVASININ GEREKÇESİ : 
Dava dilekçesinde iptal nedenleri şöylece açıklanmaktadır : 

1 — Usul bakımından : 
A —• Anayasamızın 155. maddesi : «Anayasanın değiştirilmesi hak

kındaki tekliflerin ivedilikle görüşülemiyeceği» 'hükmünü vazetmiş ve 
bu maddenin ikinci fıkrası «Anayasanın değiştirüımesi hakkındaki tek
liflerin görüşülmesi ve kabulü 1. fıkrdaki kayıtlar dışında, kanunların 
görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir» demek suretiyle, 
birinci fıkradaki «ivedilikle görüşülemez» hükmünü perçinlemiştir. Bu 
da pek tabiîdir. Anayasa değişikliği bir milletin hayatında son derece 
önemli ağırlığı olan bir - mesele teşkil eder. Gerek değiştirme teklifle
rinde, gerekse değiştirme isteğinin kabulünde vasıflı çoğunlukların aran
mış olması gibi tekliflerin ivedilikle görüşülmesinin önlenmiş olması da, 
bu ağırlıktan, bu önemden ileri gelmektedir. İstenmiştir k i , Anayasa 
değiştiriürken, milletvekilleri ve senatörler salimen düşünmek, teklifi 
gerçeklerin ve toplumun menfaatleri mihengine vurmak suretiyle de
ğerlendirmek imkan ve fırsatına malik bulunsunlar; ve bu maksatla 
Anayasa değişiklikleri hakkındaki teklifler mutlaka iki müzakereye 
tabi olsun, T.B.M.M. İçtüzüğünün 106. maddesi ise, «İkinci müzakere, 
birinci müzakereden ancak 5 gün geçtikten sonra gündeme alınır» de
mektedir. Oysa Anayasamızın 73. maddesini değiştiren ve geçici bir 
maddeyi yürürlüğe koyan teklif, Millet Meclisinde olsun, Cumhuriyet 
Senatosunda olsun bu müddete riayet edilmeksizin müzakere ve kabul 
edilmiştir. Her ne kadar İçtüzüğün 76. maddesi hükümet veya ilgili ko
misyonun gerekçeli isteği üzerine ikinci müzakerenin 5 günden önce 
yapılabileceğini yazmakta ise de, Anayasamızın 155. maddesinin ruhu 
muvacehesinde bu yolun tutulması caiz değildir. Zira iki görüşme ara^ 
sındaki 'müddetin kısaltılması hali, aslında ivedilik istenmesine muadil 
bir durum yaratmaktadır. Teklifin iki kere görüşülmesi, bir şekil mese
lesi olarak mütalâa edilemez. Anayasa değişikliği gibi hayatî bir ko
nuda ivedilik istenemiyeceği hakkındaki Anayasa hükmü, milletvekili 
ve senatörlerin konuyu enine - boyuna düşünmek, değerlendirmek için 
gerekli zamana malik olmalarını sağlamak amacıyla sevkedilmiştir. İki 
müzakerenin birbirini takip eden birleşimlerde yapılması ise, bu dü

şünce süresini asgariye indirmek suretiyle, dolambaçlı yoldan ivedilikle 
görüşülme sonucunu doğurmaktadır. Binaenaleyh Anayasa değişiklik
lerinin peşin bir kararla birbirini hemen takip eden birleşimlerin gün
demine alınması, Anayasa'mızın 155 inci maddesinin ruhuna, hatta açık 
lâfzına aykırıdır. İçtüzüğün 76 ncı maddesinin uygulanması pek istisnaî 
olarak ve zaruret bulunması halinde ancak mümkün olabülr. Değiştiıme 
teklifi gündeme alındıktan ve 1 inci müzakeresi yapıldıktan sonra, önce
den kestirilmesi mümkün olmayan bir durum meydana gelir ve hükümet 
veya ilgili komisyon buna dayanarak, önceden kestirilemeyen olay ge
rekçesiyle, 5 günlük süreyi kısaltabilir. Oysa bu teklifin müzakeresinde 
böyle bir durum yoktur, olmamıştır. Teklifin Millet Meclisinde gündeme 
alındıktan sonra öncelik isteğinin kabulü üzerine ilk müzakeresi 1S/4/1970 
günü yapılarak, ertesi gün, yani 14/4/1970 günü ikinci müzakeresi ta
mamlanmış ve teklif kabul edilmiştir. Aynı usulsüzlük Cumhuriyet Se
natosunda da yapılmıştır. Birinci müzakere 16/4/1970 de ikinci müza
kere de 17/4/1970 de olmuştur. Bu itibarla birinci müzakerenin üzerin
den 5 gün geçmeden, ikinci müzakerenin yapılmış olması, Anayasa'mı
zın 155 inci maddesinin ruhuna ve açık hükmüne aykırıdır. 

B — Gene Anayasa'mız 155 inci maddesinde : «Değiştirme teklifle-
finin kabulü, Meclislerin ayrı ayrı üye tamsayılarının üçte iki çoğunlu
ğunun oyuyla mümkündür» der. Yüksek Mahkemenizin daha önceki bir 
davayla Ugili olarak verdiği bir kararda belirtildiği giıbi bu 2/3 çoğun
luğun, kanunun her ik i Mecliste ve her iki müzakeresinde, gerek tümü, 
gerek maddelerinin oylanması sırasında aranması zorunluluğu vardır. 
Oysa bu zorunluluk kanun teklifinin, Millet Meclisinin birinci müzake
resinde tüımündeki oylamalarda ve ikinci müzakeresinde maddelerin oy
lanması sırasında Anayasamızın ruhuna uygun olarak yerine getiril
memiştir. «Kabul edenler, etmiyenler» şeklinde bir işarî oyla geçiştiril
mek istenmiştir. 

Gerçi Başkan oylamaya geçilmeden önce verdiği izahatta «kabul 
edilmiştir» dendiği zaman, bu, «Anayasanın aradığı 2/3 nisap daire
sinde kabul edilmiş mânasmadır» demiştir. Ancak Meclis üye tam sayı
sının üçte iki çoğunluğunun o sırada salonda bulunup «kabul oyu» ver
diğinin işarî oyla, yani göz kararı ile bir bakışta tespitine fiilen imkân 
yoktur. Tutanaklarda, Senatoca uygulanan usulün aksine, sayım yapıl
dığı hakkında bir sarahat da yoktur. Bu durumda, «ivedilik» konusun
da olduğu gibi dolambaçlı yoldan; 2/3 çoğunluk ariyan Anayasamızın 
155. maddesinin ruhuna ve âmir hükmüne aykırı şekilde teklif kanun-
laştırılmıştır. 

C — Teknik yönden bu kanunla ve Yüksek Mahkemenizin daha 
önce verdiği iptal kararı dolayısiyle, bugün halen yürürlükte iki tane 
geçici 11. madde ortaya çıkmıştır. Anayasa gibi bir milletin hayatında 
son derece önemli bir mevkii olan bir vesikada böylesine bir zühule her 
halde yer olmamak gerekir. 



2 —. ESAS B A K I M N D A N : 
A — Anayasamızın 73 ve 74. maddesine açıkça aykırı üavranıl-

mıştır. 73. madde çok kesin olarak senatörlerin süresini 6 yıl olarak 
tespit etmiş; 74. madde ise, seçimlerin ancak «-savaş» halinde ve ancak 
bir yıl geriye bırakılabilmesini hükme bağlamıştır. 

Oysa adı geçen kanun halen Senatör olan her üç grubun senatör
lük müddetlerini neticede 1 yıl 4 ay uzatmakta, kendilerine.7 yıl 4 ay 
senatörlük yapma imkânını vermektedir. İleri sürülen gerekçe ne olursa 
olsun, Anayasamızın 74. maddesinin açık hükmü ve genel esprisi içinde 
buna cevaz yoktur. 

B —• Anayasamız 10., 11. ve 55. maddelerinde herkesin temel hak 
ve hürriyetlere sahip olduğunu, seçme ve seçilme hakkını tanımış, bu 
hakların özüne dokunulaımıyacağmı kabul etmiştir. Oysa bu erteleme 
kanunu ile vatandaşların bu hakları 1 yıl 4 ay müddetle geri bırakılmış, 
engellenmiştir. 

C — Anayasamız, 4. maddesinde «hiçbir kimse veya organ, kay
nağını Anayasadan almıyan bir devlet yetkisi kullanmaz» demesine rağ
men, bu kanunla süresi uzatılan senatörler için, Anayasamızın yuka
rıdaki maddesine aykırı durum doğmasına yol açılmıştır. 

D — Nihayet, neticede senatörlerin kendi oylarıyle kendi senele
rini uzatmalarına ve birer yıl 4 ay daha ödenek ve yolluk almalarına 
yol açan bu kanun Anayasanın genel esprisine tamamen aykırıdır. 
Başka hiç bir bakımdan Anayasaya aykırı olmasa dahi, bu kanunun oy 
veren senatörlere değil, kendilerinden sonra geleceklere uygulanabilecek 
bir nitelikte olması gerekirdi. Bu konuda Anayasamızın 82. maddesinin 
son fıkrası bir örnek olarak gösterilebüir. 

E — Son olarak şunu belirtmek isteriz : Teklif sahiplerince ileri 
sürülen, ilgili komisyonların raporlarında ve kanunun lehinde bulunan 
T.B.M.M. üyelerinin konuşmalarında belirtilen gerekçe; bu kanunla sağ
lanmak istenen maksadın, Anayasanın esprisine uygun olarak her yıl 
seçim yapılmasının önlenmesi ve seçim takviminin 4 yılda bir genel se
çim, seçimden sonraki ikinci yıllarda da ara seçimi ve senato üçte 
bir yenileme seçimi yapılacak şeküde düzeltilmesinin sağlanmasıdır. 

Bu takvimin bozulduğu ve düzeltilmesi gerektiği açıktır. Ancak 
bunu bozan neden 1963 Ekiminde Senato ara seçimleri yapılacak şekü
de C. Senatosu seçim kanununda değişiklik yaspümasmm o zaman ihmal 
edilmiş olmasıdır. Bunda Anayasanın kendisine atfedilecek herhangi bir 
kusur yoktur. Kanun yolu ile bozulmuş olan seçim takviminin, Anaya
samızın 69. maddesinin verdiği imkândan yararlanarak gene kanunla, 
Anayasayı değiştirmek yoluna gidilmeksizin düzeltilmesi mümkündür. 
Bu durumda ileri sürülen gerekçenin bir geçerliliği olamaz. 

Sonuç: Yukarıda aynntüariyle belirtilmeye çalışılan ve Yüksek 
Mahkemenizin incelemesi sırasında günışığma çıkarabileceği diğer ne
denler dolayısiyle, Anayasamızın 73. maddesini değiştiren ve geçici bir 
madde ekliyen 1254 sayılı Kanunun tümünün iptaline karar verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

II — İLGİLİ A N A Y A S A V E Y A S A HÜKÜMLERİ : 
A — İptali istenen 1254 sayılı Kanun : 
Madde 1 —• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73. maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
d) Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi. 
Madde 73 — Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi altı yıldır, 

süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 
Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen 

üyelerinin üçte biri her ik i yılda bir yenilenir. 
Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı yıla rasthyan yenileme 

seçimleri, Millet Meclisi genel seçimleriyle birlikte ve rastlamıyanları 
ise, genel seçimlerden sonra gelen ikinci yılda, genel seçimler için kanu
nun belirttiği ayda yapılır. 

74 üncü maddeye göre seçimlerin geriye bırakılması yahut 69 uncu 
veya 108 inci maddeye göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi 
hallerinde, Cumhuriyet Senatosunun yenileme seçimleri de Millet Mec
lisi seçimleriyle birlikte yapılmak üzere geriye bırakılmış veya öne alın-
mış olur. Bundan sonraki Cumhuriyet Senatosu yenileme seçimleri 3 
üncü fıkra hükümlerine göre yapılır. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi biter veya bu üyelikler
de herhangi bir sebeple boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde 
yeni üyeleri seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini 
tamamlar. 

Madde 2 —• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına 11 inci geçici mad
de olarak aşağıdaki madde eklenmiştir : 

Yenileme seçiminin geriye bırakılması. 

Geçici madde 11 — 7 Haziran 1970 tarihinde yapılması gereken 
Cumhuriyet Senatosu yenileme seçimleri, Anayasa'nın 73 üncü madde
sinde yapılan değişiklik sebebiyle geriye bırakılmıştır. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

B — Anayasanın 4, 8, 10, 11, 55, 74 ve 155 imci maddeleri : 
Madde 4 — Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir. 
Millet egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili or

ganlar eliyle kullanılır. 
Egemenliğin kul'lamlmıası, hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye 

veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasa
dan almıyan bir devlet yetkisi kullanamaz. 

Madde 8 —• Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 
Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 

makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 
Madde 10 —• Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 

vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 
[Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal ada

let ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamayacak surette sınırlayan siyasî, 
iktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın maddî ve manevî var
lığının gelişmesi için gerekil şar t lan hazırlar. 

Madde 11 — Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne ve ru
huna uygun olarak ancak kanunla smırlanabilir. 

Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve 
millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne 
dokunamaz. 

Madde 55 —• Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun ola
rak, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 

Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve 
döküm esaslarına göre yapılır. 

Madde 74 — Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân 
görülmezse, seçimler kanunla bir yıl geriye bırakılabilir. 

Meclislerin ara seçimleri her ik i yılda toir Cumhuriyet Senatosu 
-seçimiyle birlikte yapüir. 

Millet Meclisi genel seçimlerine bir yıl kala ara seçimi yapılmaz. 
Madde 155 — Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafmdan yazıyla teklif edi
lebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle görü
şülemez. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclislerin ayn ayrı üye tamsa
yılarının üçte iki çoğunluğunun oyuyla mümkündür. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve 
kabulü, 1 inci fıkradaki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve ka
bulü hakkındaki hükümlere tabidir. 

Tu — İLK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 26/11/1970 

gününde Lûtfi ömerbaş, Celâlettin Kuralmen, Hakkı Ketenoğlu, Fazıl 
Uluocak, Salt Koçak, Avni Givda, Şahap Anç, İhsan Eeemiş, Recai 
Seçkin, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Kani Vrana, Muhittin Gürün, Şev
ket Müftügil ve Ahmet H . Boycıoğlu'nun katılmalariyle yapılan ilk in
celeme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşılmakla dava
nın esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

D7 — ESASIN İNCELENMESİ : 
Esasa ilişkin rapor, dosyadaki bütün kâğıtlar, Anayasaya aykm-

lığı üeri sürülen kanun ve dayanılan Anayasa hükümleri, bunların gerek
çeleri ve ilgili yasama belgeleri okunduktan sonra gereği görüşülüp dü
şünüldü : 

A —- Kanunun şekil yönünden Anayasa'ya aykırılığı sorunu : 
Dava dilekçesinde, iptali istenen metnin kanunlaşması sırasında 

şekil yönünden Anayasaya aykm davranıldığı, bu nedenle Anayasaya 
uygun bir kanunun varlığından söz edilemiyeceği ileri sürülmektedir. 
Şekil yönünden iptal nedenlerini ik i bölümde incelemek uygun olacaktır : 

1 •— İvedilik sorunu : 
Anayasanın 155. maddesinin ilk fıkrasında; Anayasanın değişti

rilmesi hakkındaki tekliflerin ivedilikle görüşülemiyeceği hükmü yer 
almıştır. Bununla birlikte yine aynı maddenin ikinci fıkrasında, usul yö
nünden ana kural gösterilmiş ve tekliflerin görüşülmesi ve kabulü için, 
birinci fıkradaki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü 
hakkındaki hükümlerin uygulanacağı açıklanmıştır. Demek k i Anayasa, 
esas itibariyle kanunların görüşülmesi için öngördüğü usul ilkesini, Ana
yasa değişiklikleri için de benimsemiş yalnız bu görüşmelerin ivedi
likle yapılamıyacağım belirtmiştir. 

Durum bu olunca, Anayasanın kanunların görüşülmesi ve kabulü 
hakkındaki 92. maddesinin burada gözden geçirilmesi zorunluğu orta-



ya çıkmaktadır. ISözci geçen maddenin onuncu fıkrasında : «Cumhuriyet 
Senatosu, kendisine gönderilen bir metni, Millet Meclisi komisyonla
rında ve Genel Kurulundaki görüşme süresini aşmıyan hir süre içinde 
karara bağlar; bu süre üç ayı geçemez ve ivedilik hallerinde 15 günden, 
ivedi olmayan hallerde bir aydan kısa olamaz. Bu süreler içinde kara ıa 
bağlanmayan metinler, Cumhuriyet Senatosunca, Millet Meclisinden ge
len şekliyle kabul edilmiş saydır. Bu fıkrada belirtilen süreler, Meclis
lerin tatili devamınca işlemez» denilmektedir. Şu halde bir metnin Cum
huriyet Senatosunda görüşülme süresi, Millet Meclisi komisyonlarında 
ve Genel Kurulunda aynı metnin görüşülme süresini aşmaması gerek
lidir. Bu ana kuraldır. Oysa Millet Meclisi komisyonlarında ve Genel 
Kurulunda bir metnin görüşülme süresi Anayasada sınırlandırılmış de
ğildir. Bir kanun tasarısı veya teklifi Millet Meclisi komisyonlarında ve 
Genel Kurulunda 5 gün içinde müzakere ve kabul edilebileceği gibi 
bunun 4 yülık bir yasama döneminde dahi görüşülebilmesi mümkündür. 
Senato bakımından Anayasa Koyucusu ayrı bir düzen getirmiştir. Gö
rüşme süresinin yukarı sınırım 3 ay, agağı sınırını ivedi hallerde 15 gün 
ve ivedi olmayan hallerde 1 ay olarak sınırlamıştır. Sözgelimi Mület 
Meclisinde 6 ay içinde görüşülüp kabul edilen bir metin, ivedi olmayan 
hallerde, Senatodan 1 aydan daha kısa bir sürede çıkamaz. Fakat bu 
metnin Senatodaki görüşme süresi üç aydan daha fazla bir süreyi de 
kapsayaımaz. Burada şu durumu önemle belirtmek gerekir. Millet Mec-
üsinde 10 gün içinde görüşülüp kabul edilen bir metnin1 Senatoda ivedi 
hallerde en çok 15 gün, ivedi olmayan hallerde en çak bir ay içinde 
görüşülüp kabul edilmesi gerekir. Eğer bu metin gösterilen süreler için
de görüşülüp kabul edilmezse, Millet Meclisinden gelen şekliyle kanun
laşmış sayılması gereklidir. İptal davası konusu olan metin ise, ivedilik 
bulunmadığından. Cumhuriyet Senatosunda, Millet Meclisinde geçen sü
reyi aşmayan bir süre içinde görüşülüp kabul edilmiştir. Gerçekten 
Millet Meclisi komisyonunda 8/4/1970 <te başlayan görüşme evresi, M i l 
let Meclisi Genel Kurulunda 14/4/1970 gününde yapılan ikinci görüşme 
üe sonuçlanmış ve teklif böylece 6 gün içinde kabul edilmiştir. 15/4/1970 
günlü yazı ile Cumhuriyet Senatosuna gönderilen ımatin, 16 ve 17 Nisan 
1970 günlerinde birinci ve ikinci görüşmeleri yapılarak Millet Meclisi 
komisyon ve Genel Kurulundaki görüşme ve kabul süresini aşmayan 
'bir süre içinde yasa niteliğini kazanmıştır. Görülüyor k l 1254 sayılı 
Kanunun Senatodan çıkışında bu yönden Anayasa'ya aykırılık düşü
nülemez. 

Davacı .teklifin müzakere ve kabulüne ilişkin süreler bakımından 
İçtüzük hükümlerine aykırı davranüdığım ileri sürmektedir. 

1961 Anayasasının geçici 3. maddesinde; bu Anayasaya göre ku
rulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cumhuri
yet Senatosunun toplantı ve çalışmaları için kendi İçtüzükleri yapılın
caya kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 Ekim 1957 tarihinden 
önce yürürlükte olan İçtüzüğü hükümlerinin uygulanacağı yazılıdır. 
1961 Anayasasından sonra Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısı ile 
Cumhuriyet Senatosuna ilişkin İçtüzükler düzenlenerek yürürlüğe kon
duğu halde, Millet Meclisine ilişkin İçtüzük halâ düzenlenmemiş oldu
ğundan, bu konuda 27 Ekim 1997 gününden önceki İçtüzük hükümleri 
uygulanmaktadır. Bu İçtüzüğün 99. ve sonraki maddelerinde kanunla
rın müzakeresi usulü belirlenmiştir. 99. maddede; kanun lâyiha veya 
tekliflerinin ancak ik i müzakereden sonra katı surette kabul edilmiş 
olacağı yazılıdır. Aynı tüzüğün 10'6. maddesinde, ikinci müzakerenin 
birinci müzakereden 5 gün geçtikten sonra ruznameye alınacağı be
lirtilmekte ve 76 maddesinde de; bir kanun lâyihası veya teklifinin 5 
günden önce ikinci kez müzakere edilmesini gerekçe ileri sürerek ancak 
•Hükümet veya ilgili encümenin yazı ile önerebileceği açıklanmaktadır. 

Dava dilekçesinde; bu İçtüzük hükümleri belirtilmekle birlikte, 
Anayasa değişikliklerinin ivedilikle görüşülemiyeceğine ilişkin Anayasa
nın 155. maddesi hükmü karşısında asgarî sürelerin daha aşağısına inil
mesini mümkün kılan yetkinin kullanılmaması gerektiği savunulmakta
dır.. Aksi takdirde Anayasa değişikliği gibi toplum hayatında çok 
önemli etkisi olan tekliflerin gereğince değerlendirilmesi fırsat ve ola
nağının yok olacağı ileri sürülmekte, böylece ivediliği kabul etmeyen 
Anayasa kuralının bir anlamı kalmıyacağı belirtilmektedir. 

Ancak bu düşünce Anayasa'nm düzenlenmesinde öngörülen sisteme 
aykırı düşmektedir. Gerçekten Meclislerin İçtüzüğü yapılıncaya kadar 27 
Ekim 1957 gününden önceki İçtüzük hükümlerinin uygulanacağına iliş
kin Anayasa'nm geçici 3. maddesi Anayasa değişikliklerinin ivedilikle gö
rüşülemiyeceğine ilişkin 155. maddesinden önce düzenlenmiştir. Şu durum
da 155. madde düzenlenirken Anayasa koyucunun 27 Ekim 1957 tarihin
den önceki İçtüzük hükümlerinin niteliğini ve kapsamını gözden kaçırdığı 
ileri sürülemez. Anayasa koyucunun kanunların görüşülmesi usulünü be
lirten İçtüzük hükümlerini ayrıntıları ile bildiği gözönünde tutularak 155. 

maddeyi düzenlediği kabul edilmelidir, özellikle bu maddenin ikinci fıkra
sında, Anayasa değişikliklerinin kanunların görüşülmesi ve kabulü hak
kındaki hükümlere tabi olacağının açıklanması Anayasa Koyucunun dü
zenleme sistemindeki amacını ortaya koymaktadır. 

Durum böyle olunca, tümü ile uygulanmak zorunluğu olan İçtüzüğün 
bazı hükümlerinin davaya konu teşkil eden işte uygulanmaması gerek
tiğini savunmak olanaksızdır. Bu hükümler İçtüzüğün 74., 75. ve 76. 
maddelerinde yer almıştır. Gerçekten bir kanun lâyihası veya teklifin ön
celikle görüşülmesini Hükümet veya encümen isteyebilir, önce görüşülmesi 
hakkında alınan karar ivedilik karan sayılamaz ve beş günden önce 
ikinci kez görüşülmesi yine Hükümet veya ilgili encümen tarafmdan ya
zılı olarak teklif edilebilir. Aynı nitelikteki hükümler Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 45., 49., 69. ve 70. maddelerinde yer almaktadır. 

Anayasa'nm 73. maddesinin değiştirilmesine ilişkin teklifin Millet 
Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi işlemleri tutanaklara 
göre şöyle cereyan etmiştir : 

354 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin imzasını taşıyan teklif, 
Millet Meclisi Başkanlığınca, Anayasa Komisyonuna 8/4/1970 gününde 
havale edilmiş, bu Komisyonca hazırlanan 9/4/1970 günlü rapor 10/4/197O 
gününde Başkanlığa verilmiştir. Teklif Millet Meclisinin 13/4/1970 günlü 
68. birleşiminin gündeminde iki kez görüşülecek işler bölümünün 18. 
sırasında yer almıştır. Bu birleşimde Anayasa Komisyonu Başkanı ta
rafmdan verilen bir önerge ile teklifin seçimlerle ilgisi ve önemi belirti
lerek öncelikle görüşülmesi istenmiş ve bu önerge kabul edilerek birinci 
görüşme tamamlanmıştır. Ertesi günkü yani 14/4/1970 günlü 69. birle
şimde yine Anayasa Komisyonu Başkanı tarafmdan aynı gerekçe ile bir 
önerge verilmiş ve İçtüzüğün 76. maddesinde öngörülen 5 günlük süre 
geçmeden ikinci görüşmenin yapılması istenilmiştir, önerge Genel Ku
rulca uygun görülmüş, ikinci görüşme yapılmış ve böylece teklif Millet 
Meclisince kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinde kabul edilen metin Millet Meclisi Başkanlığının 
15/4/1970 günlü yazısiyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş 
ve aynı gün Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda gö
rüşülmüştür. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 16/4/1970 günlü 
60. birleşiminde Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanının önerisi üze
rine teklifin gündeme alınması ve gündemdeki öteki işlerden Önce görü
şülmesi kabul edilerek birinci müzakeresi yapılmıştır. 17/4/1970 günlü 
61. birleşimde Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanının gerekçeli önerisi 
üzerine İçtüzüğün öngördüğü 5 günden önce ikinci görüşmenin yapılması 
kabul edilmiş ve böylece metnin ikinci kez görüşülmesi tamamlanarak 
teklif kanunlaşmıştır. 

Görülüyor k i izlenen görüşme usulü ivedilik niteliğinde değildir. 
Çünkü İçtüzüğün 72. maddesinde ivediliğin niteliği gösterilmiş ve ivedilik 
halinde kanun lâyiha ve tekliflerinin sadece bir defa görüşülebileceği be
lirtilmiştir. Böyle bir işlemin varlığı tutanaklarda tespit edilmiş değildir. 
Şu halde yapılan işlemlerde gerek Millet Meclisi, gerek Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünün yukanda açıklanan ilgili hükümlerine herhangi bir 
aykmlık söz konusu olamaz. Davacının ivedilik konusuna ilişkin iptal 
isteği yersizdir ve reddedilmelidir. 

Bu görüşe Avni Givda, Şahap Anç, Recai Seçkin, Ahmet Akar ve 
Muhittin Gürün katılmamışlardır. 

2 — Görüşmelerde gerekli yetersayının saptanması sorunu: 
Anayasa'nm 155 inci maddesinde; Anayasa değişiklikleri teklifinin 

kabulü için, Meclislerin ayrı ayrı üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğu
nun gerçekleşmesi gerektiği belirtilmektedir. Yani hem Mület Meclisinde 
ve hem de Cumhuriyet Senatosunda üye tamsayılarının en az üçte iki 
oylarının birleşmesi halinde değişiklik tekliflerinin kabulü mümkün ola
bilecektir. Dava dilekçesinde; Millet Meclisince, birinci görüşmede, tek
lifin tümüne ilişkin oylamalarda ve ikinci görüşmede maddelerin oy
lanmasında, Anayasa'nm öngördüğü kuralın gereğince uygulanmadığı, 
(Kabul edenler, etmeyenler) şeklinde 'işârî oyla oylamanın geçiştiril
diği, bu davranışın ise Anayasa'nm ruhuna aykırı düştüğü ileri sürül
mektedir. 

Oylama usulleri Anayasa'da belirtilen durumlar aynk olmak üzere, 
İçtüzüklerde düzenlenmiştir. Oyların nasıl verileceği ve hangi işlerde işârî 
oy, hangi işlerde açık oy ve hangi işlerde gizli oy kullanılacağı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Tüzüğünün 131 inci ve sonraki maddelerinde belir
tilmiştir. Özellikle 132 nci maddede, açık yahut gizli oya başvurulması 
gerekli olmayan bütün durumlarda işârî oy kullanılacağına değinilmiştir. 
Şu halde aksine açıklık olmayan hallerde ana kural işârî oy kullanılma
sıdır. Anayasa değişiklikleri olağan kanunların bağlı olduğu normal gö
rüşme usulünce kabulü gerekli işlerden bulunduğu fakat İçtüzüğün 135 
inci maddesi uyarınca açık oya başvurulması zorunlu işlerden bulunma
dığı için, bu gibi teklifler bakımından Anayasa'nm 155 inci maddesinin 
öngördüğü üçte iki çoğunluğun işârî oyla hesaplanması gerekir. Hesap-



lama biçimi ise 134. maddede belirtilmiştir. İşarî oy el kaldırmak su
retiyle kullanılır, fakat oyların sayılması sonucunda başkanla katipler 
birleşemezlerse veya üyelerden beşi kalkıp isterlerse, ayağı kalkma 
usulüne başvurulabilir. Bunda da uyuşulamaz veya kuşkuya düşülürse 
açık oya başvurulur. 

Dava konusu işteki oylama Millet Meclisinde şöyle cereyan et
miştir : 

Birinci görüşmede bütün maddeler işârî oyla, ikinci görüşmede, 
açık oylama istenen birinci madde dışındaki öteki maddeler de teklifin 
tümü yine işârî oyla kabul edilmiştir. Oylamaya geçmeden önce başkan 
bir açıklama yaparak, gerek maddelere geçilmesi oylanırken gerekse tü
mü oylanırken Anayasa'nm aradığı üçte iki çoğunluğun, açık oy istenme
diği takdirde, işârî oyla hesaplanacağını ve Başkanlığın «kabul edildi» 
veya «kabul edilmedi» biçimindeki sözlerinin Anayasa'nm öngördüğü üçte 
iki çoğunluk oluştu veya oluşmadı anlamına geleceğini belirtmiştir. Mil 
letvekilleri tarafından İçtüzüğün öngördüğü usul uyarınca açık oylama 
istenmemiştir. Yapılan işarî oylamalarda başkanın sonucu açıklayan söz
lerine karşı milletvekillerince herhangi bir itiraz ileri sürülmemiştir. Bu 
durumda Millet Meclisindeki oylamanın Anayasa veya İçtüzük hükümle
rine aykırı bir biçimde yapıldığı ve üçte iki çoğunluğun meydana geldiği
nin belirtilmediği yolunda ileri sürülen neden dayanaksız kalmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunda ise teklifin tümü hariç, bütün maddeleri 
işâri oya sunulmuş, Başkan oy kullanan üyeleri bazen oturdukları yerde 
bazen de ayağa kaldırmak suretiyle sayarak sonucu rakam bildirme yo-
liyle açıklamıştır. 

özetlenecek olursa; gerek Millet Meclisinde ve gerek Cumhuriyet 
Senatosundaki oylamalarda Anayasa'ya ve İçtüzük hükümlerine aykırı bir 
yön bulunmamaktadır. Davacının iptal nedeni olarak yeter sayının gere
ğince hesaplanıp açıklanmadığı yolundaki iddiası reddedilmelidir. 

Bu görüşe Avni Givda, Şahap Arıç, Recai Seçkin, Ahmet Akar ve 
Muhittin Gürün ve gerekçe yönünden Ahmet H . Boyacıoğlu katılmamış
lardır. 

3 — Geçici 11. maddenin durumu : 
Dava dilekçesinde; Anayasa'da geçici 11. maddenin varlığına rağ

men 1254 sayılı Kanunla yeniden bir geçici 11. madde eklendiği bildiril
mekte ve bunun ağır bir usul yanlışlığı olduğu ileri sürülmektedir. Bu 
iddianın gerçeğe uygun olması halinde dahi Anayasa'ya biçim yönünden 
aykırılık sözü edilemiyeceği için konu üzerinde durulmamıştır. 

B — Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların Anayasa Mahkeme
since esas yönünden denetime tabi tutulup tutulamıyacağı sorunu : 

Görüşmeler sırasında, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların 
Anayasa Mahkemesince esas yönünden Anayasa'ya uygunluk denetimi 
yapılabilip yapılamayacağı konusu üzerinde de durulmuştur : 

Gerçekten Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini düzenleyen 
Anayasa'nm 147. maddesinin birinci fıkrasında; «Anayasa Mahkemesi, 
kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasa'ya 
uygunluğunu denetler», denilmektedir. Anayasa değişiklikleri doğrudan 
doğruya Anayasa'nm metnine girdiği için denetleme görevi kapsamı dı
şında kaldığı ileri sürülebilir ise de, bu değişiklikler Anayasa'nm, 157. 
madde uyarınca halkoyuna sunulması sonunda kabul edilmesinden sonra 
yeni bir kanunla Anayasa bütünü içine sokulmuş bulunduğuna göre böyle 
bir değişikliğe yol açan kanunun denetim dışında bırakılması düşünü
lemez. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 16/6/1970 günlü, 1970/1-31 sa
yılı kararında da bu yön açıkça belirtilmiştir. (Resmî Gazete gün: 
</6/1971, sayı: 13858) 

Anayasalar bir devletin dayandığı hukukî yapının belkemiği niteli-
jindedirler. Devletin temel kuruluşlarımn düzeni ile o kuruluşlara düşen 
görevler ve kişilerin hak ve ödevleri bu hukukî yapının bütününü oluş-
ururlar. Ancak Anayasa düzeninin öyle temel kuruluşları, hak ve ödev 
uırallan vardırkı, bunların, çağdaş uygarlığın gereklerine aykırı hüküm-
er« bağlanması düzenin bütününü sarsabilir. Sözgelimi Anayasa'nm 1. 
Haddesinde yazılı Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hük
min değiştirilmesi Anayasa yapısını temelinden yıkar. Bu nedenle 9. 
naddede bu hükmün değiştirilmesinin teklif olunamıyacağı belirtilmiştir. 
Cumhuriyet Devlet şekli, temel kuruluşları, hak ve ödev kuralları ile bir 
ıkeler manzumesidir. Şu halde Cumhuriyet Devlet şeklini ortadan sile-
ek veya onu işlemez duruma getirecek olan Anayasa değişikliklerinin ya-
•ılamıyacağı Anayasamızın gerek açık hükümlerinden, gerek ruh ve 
elsefesinden çıkmaktadır. Bu temel düşüncenin ulaştırdığı sonuç şudur 
i ; Anayasa'nm Devlet şekli hükmü dışındaki hükümlerinin, hiçbir kayda 
abi olmadan, yasama organınca değiştirilebileceği sanılmamahdır. Çağ-
aş Anayasalar kendilerini koruyan ve teminat al t ma alan hükümleri 
e müesseseleri de birlikte getirmeyi sağlamışlardır.. Bu arada klâsik 

demokrasiden ayrımlı bir sistem olarak Anayasa'yı yasama organına 
karşı daha açık bir deyim ile, çoğunluğun baskısına karşı koruyacak 
kurum ve hükümlerin bizim Anayasamızda yer almış bulunduğuna işaret 
etmek gerekir. (Bakınız Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu raporu, 
Kâzım Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sı, Cilt: I, sahife 609). 

Anayasa'nm tam bir uyum içinde birbirini tamamlayan genel hü
kümlerinin, Anayasa değişikleriyle sistem ve düzeninin bozulması ve çe
lişkiler içine düşürülmesi bir bütün teşkil eden hukukî yapıyı sarsar ve yı
kar. Bu durumda Anayasa Mahkemesinin, 147. madde ile kendisine veri
len görev ve yetkileri kullanarak, Anayasa'yı çoğunluğun egemenliğine 
karşı koruyabilmesi, Anayasa'nm özellikle başlangıç kısmı, 2.,4. ve 8. mad
deleri hükümlerine uygundur. Şu duruma göre Anayasa değişikliklerinin 
esas yönünden Anayasa Mahkemesini uygunluk denetimine tabi olamaya
cağı yolundaki görüşün anayasal dayanaktan yoksun olduğu sonucuna va
rılmıştır. 

Fazıl Uluocak ve Halit Zarbun bu görüşe katılmamışlardır. 

C — Esas yönünden inceleme : 
Anayasa'nm 73. maddesinde, Cumhuriyet Senatosu üyeliği süresinin 

6 yıl olduğu açıklanmıştır. Oysa davaya konu edilen kanunun uygulanması 
sonucu olarak 1970 Haziranında yapılması gerekli Senato seçimleri 1971 
Ekim ayında yapüacaktır ki , böylece bir bölüm Senato üyelerinin Haziran 
1970 de sona erecek süreleri bir yıl 4 ay uzatılmış bulunmaktadır. Bu du
rumun Anayasa'nm yukarıda açıklanan hükmüne aykırı düşeceği dava di
lekçesinde ileri sürülmektedir. 

Gerçekten Milleh'ekilleri ile Cumhuriyet Senatosu üyelerinin görev 
süreleri ve yeni seçimlerin yapılacağı dönemler Anayasa'da belirtilmiş ise 
de, bu hükümler Millet Meclisi ve Senato Seçimleri arasındaki zaman 
bağlantısının nasıl yapılacağı ve ara sürelerin ne olacağı bakımlarından 
yeterince açıklık bulunmamaktadır. Millet Meclisi seçimleri dört yılda bir 
yapılacaktır (Madde 69). Cumhuriyet Senatosu üyeliği 6 yıl ise de üçte 
biri her iki yılda bir yenilenecektir. (Madde 73) Meclislerin ara seçimleri 
her iki yılda bir Cumhuriyet Senatosu seçimi ile birlikte yapılacak, fakat 
Millet Meclisi genel seçimlerine bir yıl kala ara seçimi yapılamayacaktır 
(Madde 74). Bütün bu hükümler seçim sürelerini düzenlemekte; ancak her 
iki meclis seçimleri arasındaki ilişkiyi kesinlikle kurmamakta, bu konuda 
Kanun Koyucuyu serbest bırakmaktadır. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu için yapılan ilk 1961 seçimin
den sonra Senato yenileme seçiminin 1963 Ekiminde yer alması gerekli 
iken Kanun Koyucu 304 sayılı Kanunla bu seçimleri Haziran 1963 tari
hine almış, fakat böylece Senato üyeliği yenileme süresi iki yıldan daha 
aşağiya düştüğünden tekrar kanun değiştirilmiş ve 29/5/1963 günlü, 238 
sayılı Kanunla 1964 Haziran ayında seçim yapılması kabul edilmişti. Bu 
kez Senato üyeliği süre3i 7 ay kadar uzamış ve hem de her yıl seçim 
yapmak gibi Anayasa Koyucunun arzulamadığı bir sonuç meydana gel
miştir. Anayasa'nm 73. maddesini değiştiren 1254 sayılı Kanunun bu zo-
runluğun etkisi Ue çıktığı bir gerçektir. 

1254 sayılı Kanunun Anayasa'ya aykırılığı nedeni olarak gösterilen 
Senato üyeliği süresinin bir yıl 4 ay geçici bir biçimde uzamış bulunması 
önceki kanunların uygulanması sonucu olup gerçekte bu Anayasa de
ğişikliğinin yapısı ile ilgili değildir. Tam tersine 1254 sayılı Kanunla ya
pılan değişiklik, yanlış uygulamayı milletvekili ve senato seçimleri bakı
mından Anayasa Koyucunun esas amacı doğrultusunda düzeltmiştir. 

Dava dilekçesinde, Anayasa'nm 73. maddesinin değiştirilmesiyle va
tandaşın seçme ve seçilme hakkmm zedelendiği de ileri sürülmüş ve böy
lece 10., 11. ve 55. maddelerde yazılı kişinin temel haklarına ilişkin hü
kümlere aykırı davranıldıgı belirtilmiş ise de Senato üyeliği süresinin sa
dece bir dönem için geçici olarak bir yıl 4 ay uzamış bulunmasının sözü 
edilen temel hakların özüne olumsuz bir etki yaptığı kabul edilemez. 
Kaldı ki, ileri sürülen süre uzaması yukarıda da açıklandığı üzere seçim
lere ilişkin Anayasa hükümlerinin gerçek doğrultusunda uygulanması için 
zorunlu bir düzenleme sonucu olmuştur. Bu itibarla Anayasa'nm 4. mad
desinde yazılı temel ilkenin dışına çıkdarak bir yetkinin kullanıldığından 
da söz edilemez. 

Anayasa, 69. ve 108. maddelerinde yazılı hallerde Millet Meclisi se
çimlerinin öne alınması usulünü öngörmüştür. Buna karşılık seçimlerin 
ertelenmesi ancak 74. maddede söz konusu edilmiş ve bunun yalnız savaş 
halinde ve bir yıl için mümkün olabileceği hükme bağlanmıştır. Anayasa 
Koyucunun bu yasaklamasının, seçimlerin Anayasa doğrultusunda olağan 
bir biçimde yapılmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır. Gerçekten Ana
yasa'nm 5. maddesi uyarınca yasama yetkisini kullanan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bundan sonra, savaş hali dışında, seçimlerin ertelenmesi 
sonucunu doğuran herhangi bir yasama çalışmasına girebileceği düşünü
lemez. Aksi takdirde 1254 sayıh Kanunun kabulünden önce olduğu gibi 
her yü seçim yapüması durumu meydana gelir ki , bunun da Anayasa'ya 



aykırı olduğunda kuşku bulunmamak kerektlr. Çünkü Anayasa Meclislere 
ilişkin seçimlerin ancak iki yılda bir yapılabileceğine 74. maddesinde işa
ret etmiştir. Bu maddenin ikinci fıkrasında; «Meclislerin ara seçimleri 
her iki yılda bir Cumhuriyet Senatosu seçimi ile birlikte yapılır» denil
mekte ve üçüncü fıkrasında da; «Millet Meclisi genel seçimlerine bir yıl 
kala ara seçimi yapılamaz» hükmü bulunmaktadır. Bu hükümlerden çı
kan açık anlam, Anayasa Koyucunun her yıl seçim yapılmasını ve böy
lece vatandaşı sürekli bir seçim havası içine sokarak memleketin olağan 
sosyal ve ekonomik düzeninin sarsılmasını istemediğidir. Davaya konu 
olan Anayasa değişikliğinin bu açıdan düşünülmesi halinde 74. maddeye 
aykırılığı değil aksine uygunluğu sonucuna varılmak gerekir. 

özetlenecek olursa; Anayasa'nm 73. maddesini değiştiren 1254 sa
yılı Kanunun esas yönünden dahi Anayasa'nın genel ilkeleri ile bağdaş
mayacak bir yönü bulunmamaktadır. Davanm bu bakımdan da reddi 
gerekir. 

Avni Givda, Sait Koçak, Ahmet Akar ve Muhittin Gürün bu görüşe 
katılmamışlardır. 

SONUÇ : 
1 — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'smm 73. maddesinin değiştirilme

sine ve Anayasa'ya geçici bir madde eklenmesine dair 17/4/1970 günlü, 
1254 sayılı Kanunun şekil yönünden Anayasa'ya aykırı olmadığına ve 
davanın bu konuya yönelen bölümünün reddine Avni Givda, Şahap Arıç, 
Recai Seçkin, Ahmet Akar ve Muhittin Gürün'ün karşı oylariyle ve oy
çokluğu ile; 

2 — Anayasa Mahkemesinin, Aanyasa'yı değiştiren kanunların esas 
yönünden de Anayasa'ya uygunluk denetimini yapabileceğine Fazıl Ulu-
ocak ve Halit Zarbun'un karşı oylariyle ve oyçokluğu ile; 

3 — Aynı kanunun esas yönünden Anayasa'ya aykırı olmadığına ve 
davanm bu konuya yönelen bölümünün de reddine Avni Givda, Sait Ko
çak, Ahmet Akar ve Muhittin Gürün'ün karşı oylariyle ve oyçokluğu ile, 

13/4/1971 gününde karar verildi. 

Başkan 
Hakkı Ketenoğlu 

Üye 
Muhittin Taylan 

Üye 
Ahmet Akar 

Üye 
Lûtfi ömerbaş 

Başkanvekill 
Avni Givda 

Üye 
Şahap Arıç 

Üye 
Halit Zarbun 

Üye 

Üye 
Fasıl Uluocak 

Üye 
İhsan Ecemiş 

Üye 
Kâni Vrana 

Üye 
Sait Koçak 

Üye 
Recai Seçkin 

Üye 
Muhittin Gürün 

Üye 
Şevket Müftügil Ahmet H. Boyacıoğlu 

KARŞIOY YAZISI 

I — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nm 73 üncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve Anayasa'ya geçici bir madde eklenmesine dair 
17/4/1970 günlü, 1254 sayılı Kanunun biçim yönünden Anayasa'ya ay
kırı olup olmadığı sorunu : 

a) Kanun teklifinin görüşülmesinde süre durumu : 
Kararda açıklandığı üzere : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nm 73. maddesinin değiştirilmesi

ne ve Anayasa'ya geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi Mi l 
let Meclisinin 13/4/1970 günlü 68. birleşiminin gündeminde ik i kez gö
rüşülecek işler bölümünün 18. sırasmda yer almış iken, bu birleşimde 
Anayasa Komisyonu başkanınca verilen bir öncelik önergesi uyannca 
birinci görüşme tamamlanmış; ertesi günkü yani 14/4/1970 günlü 69. 
birleşiminde yine Anayasa' Komisyonu başkanının İçtüzüğün 76. mad
desine dayanan, 5 günlük süre dolmadan ikinci görüşmenin yapılması 
yolundaki önerisi kabul edildiği için teklifin Millet Meclisinde görüşül
mesi evresi o gün sona erdirilmiştir. Cumhuriyet Senatosunun 16/4/1970 
günlü 60. birleşiminde Anayasa ve Adalet Komisyonu başkanının öne
risi üzerine teklifin gündeme alınması ve gündemdeki öteki işlerden 
önce görüşülmesi kabul edilerek birinci görüşme yapılmış ve ikinci gö
rüşme, yine Anayasa ve Adalet Komisyonu başkanının önerisi uygun 
görülerek ertesi gün tamamlanmıştır. Böylece Anayasa'da Cumhuriyet 
Senatosu seçimlerine ilişikin olarak öngörülen çok önemli bir değişiklik 
Millet Meclisi Genel Kurulunda ilk görüşmenin yapıldığı günden baş
layarak beş gün içinde Yasama Meclislerinden geçmiş ve kanun nite
liğini kazanmış bulunmaktadır. 

Anayasa'nm, Anayasa'nm değiştirilmesine ilişkin 156. maddesinde 
yer alan ilkeler arasında değiştirme tekliflerinin ivedilikle görüşüleme
yeceği kuralı da vardır. Yine bu maddenin ikinci fıkrasında değiştirme 
tekliflerinin görüşülmesinin ve kabulünün birinci fıkradaki kayıtlar dı

şında, kanunların görşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere bağlı ol
duğu yazılıdır. 

Anayasa'nm geçici 3. maddesiyle, bu Anayasa'ya göre kurulan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Se
natosunun toplantı ve çalışmaları için kendi içtüzükleri yapılıncaya ka
dar uygulanması öngörülen Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 Ekim 
1957 gününden önce yürürlükte bulunan İçtüzüğünde (1 Kasım 1956 
günlü Dahilî Nizamname) «ivedilik» deyimi bir içtüzük terimi olarak 
kullanılmış değildir ve Anayasa Koyucunun bu deyimi yukanda sözü 
geçen Dahilî Nizamnamenin 70., 71., 72., 73. maddelerinde «müstaceli
yet kararı» terimi ile adlandırılan görüşme usulünü kastederek ve te
rimi türkçeleştirmeyi düşünerek kullandığı yolunda bir görüşü destek
leyecek doyumcu bir kanıta restlamak olanaksızdır. 

Anayasa'nm Aanayasa'yı değiştirme tekliflerinin ivedilikle görü
şülmesini yasaklayan hükmünün bu görüşmelerde İçtüzükteki kanunla
rın olağan görüşmelerine ilişkin sürelere uyulmasını sağlama, bu sü
releri kısaltan istisnaî hükümlerden yararlanılmasını, başka deyimle, 
görüşmeleri süre yönünden olağan usul dışına çıkartarak ivedileştirme 
eğilimini engelleme ereğini güttüğü ortadadır. Anayasa'nm değiştiril
mesi gibi bir devletin ve ulusun yaşamı ve yapısı bakımından hayatî 
önemi bulunan bir konuda Yasama Meclisleri üyelerinin işi bütün ay-
rmtılariyle ölçüp tartmalarında, sükûnet içinde ve sağduyunun ışığı 
altında düşünüp isabetli bir kanıya varabilmelerinde zaman öğesinin 
büyük etkisi vardır. Onun için Anayasa'nm 155. maddesinde yer alan 
ve Anayasa'yı değiştirme tekliflerinin ivedilikle görüşülmesini yasakla
yan kuralın kapsamını belirlerken bu ereğin gözönünde tutulması ge
rekir ve şu durumda da vanlacak sonuç 1254 sayılı Yasaya ilişkin tek
lifin gerek Millet Meclisi gerekse Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulla
rında görüşülmesi sırasmda Anayasa'nın sözü geçen kuralına aykın 
davranıldığmın ve bu nedenin kanunun şekil yönünden iptalini zorunlu 
kıldığının saptanmış bulunması olur. 

Anayasa Koyucunun «ivedilik» deyimini bir içtüzük terimi olarak 
kullanıldığı ve yalnızca yukarıda anılan Dahilî Nizamname'deki «müs
taceliyet kararı» terimi ile adlandırılan görüşme usulünün Anayasa'yı 
değiştirme tekliflerinde uygulanamamasını sağlama ereğini güttüğü ka
bul edilse sonuç gene de değişmez.. Çünkü «müstaceliyet» ine karar ve
rilmiş tasan ve teklifler yalnız bir kez görüşülür (Yukanda sözü geçen 
Dahilî Nizamname - madde 72). Olağan görüşme usulünde ise iki mü
zakere zorunludur ve ikinci görüşme birinci görüşmenin üzerinden an
cak beş gün geçtikten sonra gündeme alınır. (Dahilî Nizamname -
madde 99, 106), Anayasa Koyucunun Anayasa'nm değiştirilmesi teklif
leri için iki görüşmeyi öngörmekle güttüğü erek ortadadır : Bu da yu
karıda da değinildiği üzere Anayasa'nm değiştirilmesi gibi son derece 
önemli bir yasama işinde Yasama Meclisleri üyelerinin birinci görüşme
den sonra konuyu geniş geniş elden ve gözden geçirmeleri ve bir ha
taya düşüldüğünü anlarlarsa bunun düzeltilmesine girişebilmeleri ola
nağının kendilerine sağlanmasıdır. 

İki kez görüşme usulünün en etkili yönünün iki görüşme arasın
daki en az beş günlük olağan sürede olduğunda ve Anayasa Koyucunun 
Anayasa'nın değiştirilmesi konusunda özellikle bu süreyi göz önünde 
bulundurduğunda kuşku yoktur. Çünkü ikinci görüşmenin 5 günden 
önce yapılabilmesine olanak tanıyan istisnaî içtüzük hükmünden yarar
lanılmağa gidilmesi halinde (Dahilî Nizamnaıme - madde 76; Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğü - madde 75) bir yasa tasan veya teklifinin ikinci 
görüşmesinin birinci görüşmeden hemen sonra yahut ertesi gün yapıl
ması dahi kabul edilebilir ve bu durumda ikinci görüşme gerçekte hiçbir 
yarar sağlamayan ve İçtüzük hükmünü yalnızca söz bakımından yerine 
getiren bir davranıştan ibaret kalır. Nitekim 1254 sayılı Yasaya ilişkin 
teklifin gerek Millet Meclisi gerekse Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rullarında ikinci kez görüşülmesinde böyle yapılmış; ikinci görüşmeler 
birinci görüşmelerin hemen ertesi günü tamamlanmıştır. Burada İçtü
züklerin kanun tasan ve tekliflerinin iki kez görüşülmesine ilişkin hü
kümlerinin yerine getirildiğinden belki söz edilebilir. Ancak Anayasa'nm 
155. maddesinin erek ve gereklerine uyulduğu asla savunulamaz. 

b) Görüşmelerde yeter sayının saptanması sorumu : 
Anayasa'nm 155. maddesi Anayasa'yı değiştirme tekliflerinin kabu

lünde, meclislerin ayrı ayrı üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğunun 
oyunu şart kılmıştır. Bu istisnaî koşul, kendi kavram ve kapsamı içinde 
bir uygulama yönergesini, başka deyimle uyarınca davranıldığmın kanıt
lanması zorunluğunu da birlikte getirir. Hele kanunlarm ve Yasama 
Meclisleri içtüzüklerinin Anayasa'ya uygunluk denetiminden geçtiği bir 
ülkede böyle bir zorunluğa uyulması büsbütün kaçınılmaz olur. Anaya
sa'nm öngördüğü özel oy çoğunluğunun sağlandığını kanıtlamada en uy
gun yolun da oylamada «açık oy» usulüne başvurulması olduğunda kuş-



ku yoktur. İçtüzüklerde yalnız bütçe kanunu tasarısının, vergi koyan, 
kaldıran, artıran veya eksilten kanun tasarılarının, andlaşma veya söz
leşmelerin onaylanmalarını uygun bulan kanun tasarılarının oylanma
sında doğrudan doğruya «açık oy» a başvurulmasının öngörüldüğü (1 
Kasım 1956 günlü Dahilî Nizamname - madde 135; Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğü - madde 107), bunlar dışında açık oylamaya ancak Mec
lislerin belirli sayıda üyelerinin belirli koşullar altında istemeleri ha
linde başvurulabileceği (Dahilî Nizamname - madde 136; Cumhuriyet 
•Senatosu İçtüzüğü - madde 107) ileri sürülerek oylamada işarî oy yo
luna gidilmesi Anayasa'yı değiştirme tekliflerini, Anayasa'nm öteki ya
salara ilişkin tasarı ve tekliflerinin görüşülmeleri ve kabul edilmeleri 
usulünden ayrımlı hükümlere bağlı tuttuğunu gözönünde bulundurma
mak; böyle bir teklifi bir bütçe veya vergi kanunu tasarısı kadar bile 
önemli saymamak olur ve Anayasa'nm 1515. maddesi hükümlerinin sö
züne, özüne ve ereğine aykırı düşer. 

Anayasa Mahkemesinin yukarıdaki 13/4/1971 günlü 1970/41-1971/-
37 sayılı kararında belirtildiği üzere, 1254 sayılı Kanuna ilişkin teklifin 
Millet Meclisi Genel Kurulunda birinci kez görüşülmesinde tüm madde
ler işarî oyla, ikinci görüşmede açık oylama istenen birinci tmadde dı
şındaki maddeler ve teklifin tümü işarî oyla; Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunda ise maddeler işarî oyla kabul edilmiştir. Başkanların «ka
bul edildi» deyiminin Anayasa'nm öngördüğü üçte i k i çoğunluğun oluş
tuğu anlamına geleceğini önceden açıklamaları veya işarî oylama so
nucunu rakamla bildirmeleri ve üyelerin açık oylama isteminde veya oy
lama sonuçlarına itirazda bulunmamış olmalan durumun bu oylama
ya «açık oy» niteliğini veya gücünü kazandıramayacağı da ortadadır. 

II — 1254 sayılı Kanunun esas yönünden Anayasa'ya aykın olup 
olmadığı sorunu : 

1254 sayılı Kanunun 1. maddesiyle Anayasa'nın 73. maddesine ge
tirilen değişiklik Cumhuriyet Senatosu yenileme seçimlerinin Millet 
Meclisi genel seçimleriyle birlikte ve genel seçime rastlamayanların ise 
genel seçimlerden sonra gelen ikinci yılda genel seçimler için kanunun 
belirttiği ayda yapılmasının öngörülmesi yolunda olmuştur. Cumhuriyet 
Senatosu yenileme seçimleri Millet Meclisi genel seçimlerine bağlanınca, 
son genel seçimlerin yapıldığı tarihe göre, açık uzatma hükmü getiril
memiş olmakla birlikte, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçim sırası 
gelmiş üçte bir bölümünün üyelik süresi değişiklikten sonraki Millet 
Meclisi ille genel seçimleri tarihine dek uzatılmış olmakta ve yine 1254 
sayüı Yasanın 2. maddesiyle Anyasa'ya eklenen geçici 11. maddede «7 
Haziran 1970 tarihinde yapılması gereken Cumhuriyet Senatosu 
yenileme seçimlerinin Anayasa'nın 73. maddesinde yapüan değişiklik ne
deniyle geriye bırakıldığı» açıklanarak bu sonuç pekiştirilmektedir. Böy
lece, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birine seçmenlerin seçim yo-
liyle verdikleri yetki, sona erdiği halde, yasa yoliyle uzatılmıştır. Yuka
rıdaki Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiğine göre uzama süresi 
bir yıl dört aydır. Öte yandan Cumhuriyet 'Senatosu üyeliği süresinin 
altı yıl olduğuna (eski ve değişik 73. madde) ve seçimlerin yalnız sa
vaş nedeniyle yapılmasına olanak görülmezse, kanunla ancak bir yıl ge
riye bırakılabileceğine Uişkin (madde 74) hükümler aynen Anayasa'da 
durmaktadır. 

Anayasa elbette k i değiştirilebilir. Anayasa'nm 155. maddesi hü
kümleri karşısında konunun tartışılması dahi yersizdir. Ancak, değiştir
mede Anayasa'nm ruhunun ve esas çatısının korunması ve genellikle 
Devlete hukukî neteliğini kazandıran ve yön veren temel ilkeler ve 
özelikler, değiştirüecek hükmün konusuna ilişkin ana kurallar ile çe
lişkiye düşülmesi zorunludur. Tersine bir tutum Anayasa'yı birbiriyle 
uyumsuz bir takım hükümlerin karma karışık sıralandığı bir belge du
rumuna getirir ve birkaç değiştirme »onunda Türk Devletinin bir 
sözde Cumhuriyete dönüşmesine kadar yol açabilir. 

Anayasa'nın eski ve değişik 73. maddesinde Cumhuriyet Senatosu 
üyeliği süresi altı yıl olarak saptandığına, 74. maddesinde seçimlerin ka
nunla geriye bırakılabilmesi ancak savaş yüzünden yeni seçimlerin ya
pılmasına olanak görülememesi hali ve bir yıl üe smırlandınlmış bulun
duğuna; 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti «demokratik bir hukuk 
Devleti» olarak tanımlandığına ve böyle bir devlet düzeninde seçimle 
göreve gelmesi zorunlu kimselerin hizmet sürelerinin yasa ile uzatılması 
düşünülemiyeceğine göre seçmenlerden aldıklan yetki süresi sona ermiş 
bir bölüm Yasama Meclisi üyelerinin, hele yararlanacak olanların oyla-
nnm da katılmasiyle, kanun çıkartılarak uzun sayılabilecek bir süre da
ha yasama görevi başında bırakılmalarını sağlayan dava konusu 1254 
sayılı Kanunun Anayasa'ya aykırı olduğu ve iptali gerektiği ortadadır. 
Anayasa Mahkemesinin yukandaki karannda ileri sürüldüğü üzere her 
yü seçim yapılmasını önlemek ve iki meclisin seçimleri arasmda bağ
lantı kurmak gibi bir ereğin güdülmüş olması dahi bu açık aykırılığı 

yok edemez ve haklı gösteremez. Kaldı ki Anayasa, ta başından beri, 
ik i meclisin seçimleri arasındaki bağlantıyı kurmuş ve bu bağlantı son
radan çıkarılan kanunlarla bozulmuştur, 

m — .Sonuç : 
Yukandan beri açıklandığı üzere «Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-

sı'nın 73 üncü maddesinin değiştirilmesine ve Anayasa'ya geçici bir 
madde eklenmesine dair» 17/4/1970 günlü, 1254 sayılı Kanun gerek bi
çim gerekse esas yönlerinden Anayasa'ya (Özellikle 2., 73., 74., 155. 
maddeler) aykırıdır ve iptali gerekir. 

Anayasa Mahkemesinin 13/4/1971 günlü 1970/41-1271/37 sayılı 
karanna bu gerekçelerle karşıyız. 

Avni Gimda Ahmet Akar 

ISayın Avni Givda'nın karşıoy yazısının, 1254 sayılı Kanunun bi
çim yönünden Anayasa'ya aykın olup olmadığı sorununa üişkin, 1 No. lu 
bendinde yazılı görüşlere katılıyorum. 

Üye 
Şahap Ar%o 

KARŞIOY YAZISI 

Anayasa değişikliğini öngören teklif ve bu tekliflerin kabulü, diğer 
normal kanunlardan ayrı kural ve şartlara bağlıdır. Bu kural ve şart
lara uygun olarak Meclislerce kabul edilen ve değişik şekli ile Anayasa 
metninde yer alan hükümlerin esasının, Anayasa Mahkemesince denet
lenmesi; Anayasa Mahkemesinin yetkisini aşan hir husus olduğu kanı
sındayız. Bu sebeple çoğunluk kararma katılmıyoruz. 

Üye Üye 
Fazû Uluocak Halit Zarbım 

KARŞIOY YAZISI 

1 — Anayasa'nın 92. maddesinde, herhangi bir yasanın görüşül
mesi sırasmda, Millet Meclisi ile 'Cumhuriyet tSenatosu arasında görüş 
ayrılığı çıkacak olursa, orada gösterilen belli durumlarda, Millet Mec
lisince açık oya başvurulacağı yazılıdır. Herhangi bir yasanın görüşül
mesinde bile belü durumlarda açık oyu zorunlu kılan Anayasa'nın kendi 
metninin değiştirilmesi için bundan daha az güvenceli bir oylama biçini 
kabul etmiş olacağı düşünülemez. Bu yönde Anayasa'da açık bir ku
ral bulunmaması, Anayasa Koyucunun Anayasa doğrultusunda düzenle
necek içtüzüklerde bu durumun gereğince düzenleneceği düşüncesine 
yer vermiş olduğunu gösterir, yoksa Anayasa değişikliğinin oya konul
masında, olağan bir yasanın yapılması sırasında iki meclis arasmda çı
kan uyuşmazlığın çözümünde benimsenen yoldan daha az güvenceli bir 
oylama yolu istediği anlamına gelmez. 

2 — • Millet Meclisi içtüzüğünün 132. maddesinin ikinci fıkrasında 
(Bu nizamname mucibince açık veyahut gizli rey'e müracaat zarurî ol
mayan bütün hususlarda işarî rey istimal olunur.), Cumhuriyet Senato
su içtüzüğünün (işarî oy)- başlıklı 105. maddesinde (a - Aşağıdaki hal
lerde işarî oya başvurulur:) denildikten sonra birinci fıkrada (Bu tü
zük gereğince açık veya gizli oya müracaat zarurî olmayan hususlarda.) 
denümektedir. Böylece, işarî oy'un Uke olduğu, öbür oylama biçimleri
nin ise ayrık durum olduğu görülmektedir. Millet Meclisi içtüzüğünün 
135. maddesinde (Mavazeneî 'Umumiye Kanunu lâyihası ile vergi ihdas 
ve ilgasına veyahut vergilerin arttırılmasına veya eksiltilmesine ve mua-
hade ve mukavelelerin tasdikine müteallik kanun lâyihaları hakkında 
doğrudan doğruya açık rey'e müracaat olunur.), Senato içtüzüğünün 
(Açık oy*a başvurma halleri) başlıklı 107. maddesinde de (Aşağıdaki 
hallerde açık oy'a başvurulur.) denildikten sonra (1. Bütçe Kanun ta
sarısının oylamasında, -2. vergi koyan veya kaldınlan yahut vergüeri 
arttıran veya eksilten kanun taşanlarının oylamasında, - 3. antlaşma 
veya sözleşmelerin onaylanmalarını uygun bulan kanun tasarılannm oy
lanmasında) denilmiştir. Görülüyor k i Millet Meclisi İçtüzüğünün 135. 
maddesi ile Senato İçtüzüğünün 107. maddesindeki kurallar uyarınca, 
önemli saydan bir takım işlerin oylamalannda açık oylamaya başvural-
ması zorunlu kılınmıştır. Vergi koyan veya kaldıran, vergileri art t ıran 
veya eksilten kanun tasarılannm oylamasında ve ancak bir yıllık süre 
İçin geçerli bulunan bütçe tasarılannm oylamasında açık oylamayı ge
rekli görmek, bunlardan daha çok önemli bulunan Anayasa değişikliği 
için böyle bir oylamaya gerek görmemek, hukuk mantıki ile bağdaştırı-
lamıyan bir durum olur. İmdi, Anayasa Koyucu, içtüzük düzenlemesi ile 
bu güvencenin sağlanmasını istememiş, böyle bir güvenceye gerek gör
memiş olamaz. Anayasa'nm 155. maddesinde Anayasa değişikliği için 
özel kurallar ve üçte iki çoğunluk öngörmüş bulunan Anayasa Koyucu
nun üçte iki çoğunluğun gerçekleşmiş olduğunun hiçbir kuşkuya yer 



bırakmayacak biçimde saptanmasını istememiş olması kesinlikle düşünü
lemez. ıBu gerekçelere göre gerek Millet Meclisinde, gerekse Cumhuri
yet Senatosunda maddelerin açık oylama ile kabul edilmemiş olması bir 
iptal nedenidir. Böyle bir eksiklik, millet vekili veya senato üyelerinin 
oylama sonuçlanna karşı çıkmamış bulunmalarına dayanılarak ortadan 
kalkmış sayılamaz. 

8 —• Anayasa Mahkemesinin Anayasa'nm <6İS. maddesindeki deği
şikliğe ilişkin 16/6/1970 günlü, Esas '70/1, Karar 70/31 sayılı iptal ka
rarının (Resmî Gazete : 7/6/1971 günlü, 13865 sayılı; Anayasa Mahke
mesi Kararlar Dergisi : Sayı 8, ıSahife 313 ve son.) gerekçesinde bir met
nin kabul edilmiş sayılması için kabul edenlerin sayısının saptanması 
ve bu sayının Genel Kurula duyurulmasının zorunlu bir koşul olduğu 
ve bunun Anayasa Mahkemesinin denetimini sağlamak için dahi gerek
tiği ilkesi benimsenmiş iken çoğunluk, şimdiki kararda haklı bir ne
den olmaksızın bu ilkeden dahi vazgeçmiş bulunmaktadır. 

Sonuç : Dava konusu Yasanın bütün maddelerinin açık oya baş
vurulmaksızın kabul edilmiş olması nedeni ile iptaline karar verilmesi 
gerekli iken davanm reddedilmiş olmasına karşıyım. 

Üye 
Recai Seçkin 

KARŞIOY YAZISI 

Anayasa'nm 73. maddesinin değiştirilmesini öngören 17/4/1970 
günlü ve 1264 sayılı Kanun hem yasama meclislerinde uygulanan gö
rüşme usulü ve oylamada aranan yeter sayı açısından, hem de kapsa
dığı hükümler yönünden Anayasa'ya aykırıdır. 

/ — Yasama meclislerinde uygulanan görüşme usulü açısından 
Anayasa'ya aykırılık nedenleri: 

Söz konusu kanun, yasama meclisleri içtüzüklerinde kanunların 
görüşülmesi için konulmuş bulunan olağan süreler kısaltılmak suretiyle 
görüşülerek karara bağlanmış, bu suretle ivedilikle müzakeresi yapü-
mıştır. 

Gerçekten söz konusu kanuna ilişkin teküfin yasama meclislerin-
deki görüşülmesi işlemleri şu yolda cereyan etmiştir : 

a) Millet Meclisinde :, 
13/4/1970 günlü 68. birleşiminde verilen ve seçimlerle ilgisini ve 

önemini gerekçe alarak öne süren bir öncelik önergesinin kabulü ile 
söz konusu kanun teklifi gündemdeki ]&. sırasından çıkarılarak hemen 
ele alınmış ve aynı birleşimde birinci görüşülmesi sonuçlandınlmıştır. 

Ertesi günkü (14/4/1970 ) 69. birleşimde, aynı gerekçeye dayanıla
rak verilen ve (Teklifin bir an evvel kanunlaşmasını sağlamak için) de
nilmek suretiyle de tutumdaki aceleciliği ayrıca belirten bir önerge ile, 
İçtüzüğün 70. maddesi gereğince iki müzakere arasında normal olarak 
geçmesi zorunlu bulunan 5 günlük süre beklenilmeden görüşmenin ya
pılması teklif edilmiş ve bu teklif kabul olunarak aynı birleşimde ikinci 
görüşülmesine başlanmış ve bitirilmiştir. 

Görüldüğü gibi kanun teklifinin Mület Meclisindeki görüşülmesin
de, İçtüzüğün, kanunların müzakeresine ilişkin olağan usulerinden ay-
rıhnmış, yani gündemdeki sırasma ve i k i görüşme arasında geçmesi zo
runlu olan S günlük süre kaydına riayet olunmadan, İçtüzüğün verdiği 
bazı imkânlardan faydalanılarak ivedilikle görüşmesi yapılıp tamamlan
mıştır. 

b) Cumhuriyet Senatosunda : 
Millet Meclisince kabul edilen metin 15/4/1970 gününde C. Senato

suna gelmiş, o gün Anayasa ve Adalet Komisyonuna havalesi yapılarak 
aynı günde de sözü geçen Komisyonca müzakeresi tamamlanmış ve 
16/4/1970 günlü 60. C. Senatosu birleşiminde verilen ve (Kanun tekli
finin müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen, gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini) isteyen bir önerge ile gün
deme alınarak bütün işlerden önce müzakerenin yapılması kabul edilmiş 
ve aynı günde birinci görüşülmesi tamamlanmıştır. 

C Senatosu Genel Kurulunun ertesi günkü (17/4/1970). 61. birle
şiminde, İçtüzük hükümlerine göre ik i görüşme arasında geçmesi zo
runlu olan beş günlük süre beklenmeden öncelikle görüşülmesini iste
yen bir önergenin kabulü ile görüşmelere hemen başlanarak aynı günde 
sonuçlandırılmıştır. 

Meclislerin içtüzüklerinin konuya ilişkin hükümleri ise şöyledir : 
a - Millet Meclisi İçtüzüğünün 78. maddesi, ik i defa müzakereye 

tabi olan işlerin gündemdeki sırasını belirtmiş ve bunların komisyonlar
dan Başkanlığa geliş sırasma göre müzakereye konulacağı esasım ka
bul etmiştir. 

İki defa müzakereye tabi kanun tasarı veya tekliflerinin görüşül
mesinde takip olunacak olağan usul böylece belli edilmiştir. Gerçi İçtü

zük, bunun dışında Meclis karariyle başka bir yol tutulabileceğini de 
kabul etmiş ise de olağan usul dışındaki bu yollara ancak acele bir du
rumun mevcut olması halinde başvurulması gerektiğini de şart koymuş
tur. Şöyle k i : 

Millet Meclisi İçtüzüğünün beşinci bölümü (5. bap), «müstaceliyet 
ve takdimen müzakere» başlığını taşımakta ve 70. -73. maddeleri (müs
taceliyet) kararı ile müzakereyi, 74. - 75. maddeleri (takdimen) veya 
(hemen) müzakereyi ve 76. maddesi de iki müzakere arasında geçmesi 
zorunlu olan 5 günlük aradan ne suretle vazgeçilebileceğini düzenlemek
tedir. 

Bu maddelerde sözü edilen usullerin, adları değişik olmakla bera
ber, hepsinin de, zorunluk olması halinde ve gerekçesi belirtilmek sure
tiyle olağan usullerden ayrüınarak tasarı ve tekliflerin acele sonuçlan
dırılması amacını taşıdıkları açıkça görülmektedir. Gerçekten; (müsta-
ceüyet-ivedilik) kararı iki defa müzakereden kurtulmayı; (takdimen-ön-
celik) ve (hemen müzakere) kararlan gündemdeki öteki işlerden önce 
ve hemen görüşmeye başlamayı, iki müzakere arasındaki 5 günlük ara
nın kaldırılması da peşpeşe ik i günde bile görüşmenin yapılmasını sağ-
lıyan usullerdir ve bu nitelikleriyle bunlann hepsinin de olağan usul 
dışında (acele-lvedi) bir usul uygulaması sonucunu doğurdukları mey
dandadır. 

b - C. Senatosu İçtüzüğünün konuya Uişkin hükümleri de aynı 
niteliktedir : 

•C. Senatosu İçtüzüğünün 44. maddesi, işlerin gündemdeki alacak
ları sırayı, kanun tasanlannın komisyonlardan Başkanlığa gelme sı
rasına göre görüşüleceğini, gerekirse Genel Kurulun bu sırayı değiştire
bileceğini belirtmektedir. 

İçtüzüğün 70. maddesi, ügili komisyonlarca incelenen kanun ta
sarı veya tekliflerinin bastınlarak üyelere dağıtılacağı, dağıtımdan i t i 
baren iki 'tam gün geçmedikçe gündeme alınamıyacağı kuralını koymuş, 
ancak maddede gösterilen kişilerin yazılı ve gerekçeli istemleri üzerine 
Genel Kurul kararıyla daha önce de gündeme almabikne imkânım ta
nımıştır. 

İçtüzüğün 75. maddesi, tasarı ve tekliflerin ikinci göriişmeSinin, bi
rinci görüşmeden en az beş gün sonra yapılabileceğini, ona üke olarak 
koymuş, ancak maddede sayılanlara! gerekçe beyaniyle ve yazılı ola
rak ikinci görüşmenin beş günden önce yapılmasını isteyebilmelerine de 
imkân vermiştir. 

İçtüzüğün 45. -49. maddeleri de (öncelikle görüşme), (ivedilik ka
ran) konularını düzenliyerek bunların niteliklerini belirlemiştir. Bu 
maddelerin hükümlerine göre, C. Senatosunca, yazılı ve gerekçeü is
temler üzerine alman öncelik ve ivedilik kararlan da MiUet Meclisinin 
yukarıda açıklanan (Öncelik) ve (ivedilik) kararlarıyla aynı sonucu do
ğurmaktadır. 

Bu açıklamadan anlaşıldığı gibi, C. Senatosu İçtüzüğünün öngördü
ğü (öncelik, ivedilik,, iki görüşme arasında geçmesi gerekli beş günlük 
aradan kurtulma) usulleri de, kanunların görüşülmesinde uygulanan 
olağan içtüzük usulleri dışında acele hallerde başvurulması gerekü 
(acele usul) hükümlerinden ibarettir. 

Hakkında iptal davası açılmış bulunan 1254 sayılı Kanuna ilişkin 
teklifin gerek Millet Meclisindeki, gerekse C. Senatosundaki görüşül
mesinde uygulanan; (öncelikle müzakere, beş günlük aradan kurtularak 
peşpeşe gelen iki günde görüşme) ve C Senatosunda ayrıca uygulanan 
(gündemde olmadığı halde iki tam gün geçmeden hemen gündeme al
ma) usulleri, söz konusu kanunun, içtüzükte öngörülen acele usullerin 
uygulanması suretiyle meclislerde görüşüldüğünü açıkça ortaya koy
maktadır. 

.Anayasa'nm 155, maddesi, 
( Anayasa'nm değiştirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle 

görüşülemez. 
Anayasa'nın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve 

kabulü, birinci fıkradaki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve 
kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.) 

Kuralını koymaktadır. 
Buna göre .Anayasa değişikliğine ilişkin teklifler, 155. maddenin 

birinci fıkrasındaki kayıtlar dışında ve bu arada (İvedilikle görüşüleme-
mek) şartiyle diğer kammlann tabi olduğu işleme tabi tutulacaklardır. 

1961 Anayasa tasarısının bu maddeye ilişkin gerekçesinde, madde
de sözü edilen (İvedilikle görüşme) konusu hakkında bir açıklama yok
tur. Maddenin Temsilciler Meclisindeki görüşülmesinde de bu konuya 
hiç değinilmemiştir. Şu duruma göre Anayasa Koyucunun 1924 Anaya-
sa'smda bulunmayan bu sınırlamayı koyarken ne gibi bir erek gütmüş 
olabileceğinin araştınlması gerekmektedir. 



27 Mayıs 1960 dan önceki dönemde yurtta en çok tartışılması ya
pılan konuların başında, kanunlarm yasama organında gereken dikkat 
ve itina gösterilmeden çıkartıldığı, bilhassa iktidar partisinin, kanunlar 
üzerinde yasama meclisine enine boyuna inceleme ve araştırma yapma 
fırsatı vermediği, içtüzüğün, gerekli ve zorunluk olan hallerde kanunla
rın Meclisdeki müzakerelerinin çabuklaştırılmasını sağlayabilmek ama
cı ile kabul ettiği istisnaî yollarm; gerçek ve zorunluk bulunup bulun
madığı üzerinde titizlikle durulmayarak hemen her hadisede uygulanmak 
suretiyle sanki olağan müzakere usulü haline getirildiği ve bu suretle 
hem muhalefetin, hem de bizzat yasama organının kanunlar üzerinde 
etkili bir şekilde denetim yapmasının engellendiği ve bunun neticesinde 
de yasama sözlüğüne «ekspres kanunlar» adiyle geçen aceleye getiril
miş kanunların çıkartılmış olmasının alabildiğine şikâyet ve eleştirme 
konusu yapıldığı hatıralardadır. 

Bu hatıraların henüz tazeliklerini muhafaza ettikleri bir zamanda 
kabul edilmiş bulunan 1961 Anayasası'nm da, hiç değilse gelecek Ana
yasa değişiklikleri üzerinde, yasama meclislerinin enine boyuna incele
me ve araştırma yapabilmelerine olanak sağlamak için, acele usullerin 
uygulanmalarını yasaklamayı bir Anayasa kuralı ile pekiştirmeyi ön
görmüş olacağını düşünmekte hata olmasa gerektir. Bu bakımdan Ana
yasa'nm 155. maddesinde kullanılan «ivedilik» sözcüğünün, içtüzüklerde 
geçen ve acele müzakereye imkân veren usullerin yalnız (İvedilik) de
yimiyle ifade edilen bir türüne hasredilip diğer acele müzakere usulle
rinin bunun dışmda sayılması şu sebeplerle doğru değildir ; 

1 —• Anayasa Koyucunun maksadı, Anayasa gibi hukuk düzeninin 
temeli olan ve üstün kural niteliğinde bulunan ilke ve hükümlerin de
ğiştirilmesi işinin acele usullerden kurtanlarak enine boyuna yasama 
meclislerinde incelenmesine olanak sağlamak olduğuna göre bununla 
bağdaştırılması mümkün olmayan her çeşit usul kolaylığı, her acele 
müzakere yolu Anayasa Koyucunun maksadına aykın düşer. 

Henüz gündemdeki mükazere sırası gelmemiş bir Anayasa değişik
liği teklifinin bir kararla gündemde sıra bekliyen diğer işlerin önüne 
geçirilerek hemen müzakereye başlanması, daha gündeme bile girmemiş 
bir tekliğin hemen gündeme alınarak derhal müzakereye geçilmesi, iki 
müzakere arasmda geçmesi zorunlu olan beş günlük süre kaldırılarak 
peşpeşe iki günde müzakerenin tamamlanması suretiyle yürütülen bir 
görüşme usulünün yasama meclislerinin bu teklif üzerinde gereği gibi 
inceleme yapmasını engelleyen acele usul uygulamaları olduğunda kuş
ku gösterilemez. Hele iki müzakere arasında geçmesi zorunlu olan beş 
günlük aranın kaldınlarak üst üste iki gün içinde müzakere yapılma
sından, tek müzakere usulünün vereceği sonuçtan başka bir sonuç alı-
nabüeceği düşünülemiyeceğinden bu kanunun her iki yasama meclisin
deki görşülmesinde de İçtüzüklerin (Müstaceliyet - ivedilik) diye adlan-
dınldığı görüşme usulünün değişik bir biçimde uygulanmış olduğu ger
çeği açıkça ortaya çıkar. 

özetlemek gerekirse Anayasa'nm 155. maddesinde geçen (ivedilikle 
görüşülemezlik) ilkesinin, içtüzüklerde acele müzakere usullerinden sa
dece bir türüne verilmiş bir ad olan (ivedilik) deyimi ile eş manada sa
yıp 155. maddedeki ilkeyi bu deyimin sınırları içine sıkıştırarak yorumla
makta isabet yoktur. Böyle bir yorumun Anayasa Koyucunun amaçları 
ile bağdaştırılması mümkün değildir. Hat tâ bu biçimdeki bir yorum 
Anayasa Koyucunun, kendi amacından çok, bir takım sözcüklerin, yerine 
göre Anayasa Ukesinin asıl maksadını da bertaraf edici nitelik alabilen 
dar manalarına değer verdiği sonucunu çıkarma zorunluğunu ortaya ko
yar ki böyle bir düşünceye, genel olarak Anayasa ükelerinin üstünlüğü 
prensibi ve özel olarak da 1961 Anayasası'nm nitelikleri ve genel yapısı 
açısından yer verilmesi mümkün değildir. 

2 — öteyandan Anayasa'nm 155. maddesinde sözü geçen (ivedilikle 
görüşülemez) ilkesinin, Millet Meclisi eski İçtüzüğünün 1961 Anayasa'sı-
nın geçici 3. maddesi gereğince halen de yürürlükte devam eden 70., 71. 
ve 72. maddelerinde sözü edilen bir teklif veya tasan hakkında (müstace
liyet) kararı verilmesi halinde uygulanacak (yalnız bir defa müzakere) 
edilme usulünü hedef tuttuğu ve sadece bu manayı taşıdığı görüşü, bir 
Anayasa kuralım, bir içtüzük kuralına bağlamak ve ona tabi tutmak 
suretiyle Anayasa kurallarının üstün kurallar olduklan ve ancak yeni bir 
Anayasa kuralı ile değiştirilip kaldınlabilecekleri ilkesine de aykındır. 

Zira içtüzükler yasama meclislerince salt çoğunlukla kabul edilen ve 
ihtiyaca göre de kolaylıkla değiştirilen bir takım usul hükümleri koyar
lar. Bugünkü İçtüzükte (müstaceliyet kararına) verilen anlam ve bu isim 
altında konulan usul, yapılacak bir değişiklikle bir başka biçime sokula
bilir. Hattâ deyim tamamen kaldınlarak yine aceleyi sağlıyan başka tür
de bir müzakere usulü konulabilir. Anayasa'nm 155. maddesi hükmünün 
yukarıda açıklanan biçimde anlaşılması, bu gibi hallerde Anayasa kura
lının da aynı değişikliklere tabi olarak değişik şekülerde uygulanması veya 

tamamen uygulama olanağım kaybetmesi sonucunu ortaya koyar k i böyle 
bir sonucu, Anayasa kuralının üstünlüğü niteliği ile bağdaştırmak müm
kün değildir. 

Bu açıklama da göstermektedir k i 155. maddedeki (ivedilikle görü
şülemez) ilkesini, Anayasa Koyucunun maksadı ve dilimizde bu deyime 
verilen objektif ve genel mana doğrultusunda yorumlayarak Anayasa de
ğişikliklerinde olağan görüşme usullerinin uygulanması, «acele = ivedi» ola
rak sonuca varmak için olanak sağlayan bütün usul ve yollarm kapalı ol
duğunun kabul edilmesi zorunluğu ortadadır. 

Yukanda da açıklandığı üzere bu kanunun hem Millet Meclisinde 
hem de Cumhuriyet Senatosundaki görüşmelerinde İçtüzüğün acele müza
kereye imkân veren usullerinin, müstaceliyet karan hariç olmak üzere, 
hepsine başvurulmuş ve bu suretle kanun teküfi (acele = ivedilikle) ya
sama meclislerinde müzakere edilmiştir. 

Kanunun meclislerde geçirdiği müsakere evreleri ve süreleri incelen
diğinde şu ilginç görünüm ortaya çıkmaktadır. 

1 — Kanun teklifi Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 9/4/1970 
günlü raporu ile kabul olunarak Meclis Genel Kurulunun ,13/4/1970 gün
deminin 18 inci sırasmda yerini almıştır. 

2 — Millet Meclisinde verilen öncelik önergesinin kabulü üzerine bü
tün işlerden öne alınarak 13/4/1970 gününde birinci görüşülmesi tamam
lanmıştır. 

3 —• İki müzakere arasmda olağan olarak geçmesi gerekli beş gün
lük süre Meclis karan ile kaldırüarak, birinci görüşmenin ertesi günü 
14/4/1970 tarihinde ikinci görüşülmesi tamamlanmıştır. 

4 — Millet Meclisi Başkanlığınca bütün işlemler hemen tamamlana
rak dosya, ertesi 15/4/1970 gününde C. Senatosu Başkanlığına gönderil
miştir. 

5 — C. Senatosu Başkanhğrnca dosya, geldiği 15/4/1970 gününde 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve aynı günde bu Komis
yonca müzakeresi tamamlanıp raporu yazılarak C. Senatosu Başkanlığına 
sunulmuş, aynı günde bu raporun bastınlarak üyelere dağıtılması sağlan
mıştır. 

6 — Ertesi 16/4/1970 günlü C. Senatosu Genel Kurulu birleşiminde 
henüz gündeme bile girmemiş olan bu rapor bir önerge üzerine verilen ka
rarla gündeme ve gündemdeki işlerin de önüne alınarak ilk görüşmesi 
yapılmıştır. 

7—• C. Senatosunun ertesi günkü birleşiminde (17/4/1970), i'ki mü
zakere arasında geçmesi gerekli beş günlük süre bir kararla kaldırılarak 
hemen ikinci görüşmesi yapılıp kanunlaştınlmıştır. 

Görüldüğü gibi söz konusu kanun teklifi, olağan yasama çalışmala
rına nazaran pek kısa olan beş gün gibi bir süre içinde komisyon çalış-
malan da dahil olmak üzere Millet Meclisinde ve C. Senatosunda görü
şülerek kanunlaştınlmıştır. 

Ender rastlanacağında kuşku olmayan bu derece bir sür'at, bu ka
nunun yasama meclislerinde ivedilikle işlem gördüğünün açık bir kanı
tını gözler önüne sermekte ve söz konusu kanun da böylece «Ekspres 
kanunlar» manzumesi arasında yerini almış bulunmaktadır. 

özetlemek gerekirse, 1254 sayılı Kanuna ilişkin teklif, yasama mec
lislerinde ivedilikle görüşülmüştür. Bu bakımdan Anayasa'nm 155 inci 
maddesine aykınhğı açık olduğundan sözü edilen kanunun iptal edilme
sine' karar verilmelidir. 

// — Oylamada gerekli yeter sayı açısından Anayasa'ya aykırılık 
nedeni : 

Millet Meclisindeki görüşmelerde, Anayasa'nm 155. maddesinde ara
nan 2/3 yeter sayının rakamlara dayanarak kesinlikle saptanmadığı 
görülmektedir. 

Gerçekten teklifin Millet Meclisindeki görüşülmesi sırasında oylama 
sonuçlarının Başkanlıkça «Kabul edilmiştir» denilmek suretiyle Genel Ku
rula duyurulduğu ve bu ifadenin Anayasa'nm aradığı 2/3 çoğunluğun sağ
landığının saptanmış olduğu manasında kullanıldığının da keza tebliğ
lerle açıklandığı görülmektedir. 

Halbuki yasa meclisleri başkanlıklarının işlemleri, gerek meclis
lerde müzakereye katılan üyelerce, gerekse dava veya itiraz hallerinde 
Anayasa Mahkemesinde denetime tabi olan işlemlerdendir. Bu gibi hal
lerde gerek toplanma yeter sayısının, gerekse karar yeter sayısının var 
olup olmadığının, diğer bir deyimle Başkanlığın bu konudaki beyanları
nın denetlenebilmesi için İçtüzüğün 134. maddesi gereğince yapılacak 
sayım sonucuna göre kaç üyenin oylamaya katılmış olduğunun, «kabul», 
«red» ve «çekimser» oy kullananların sayısının rakamlariyle Genel Ku
rula açıklanması ve bu neticeye göre tüzüğün 145. maddesi de aynca 
uygulanarak, oylanan metnin (kabul) veya (red) olunduğu karannın 
bildirilmesi zorunludur. Bu konuda İçtüzüğün sadece 145. maddesi öne 
sürülerek yapılan işlemin İçtüzüğe uygun olduğu savunulamaz. Zira bu 



madde, bütün oylama çeşitleri sonucunda saptanan sayının neticesine 
göre beliren meclis kararının ayrıca Başkanlıkça tescili amacını taşır. 
Nitekim açık veya gizli oylama sonunda yapılan sayımların nitelikleri de 
Genel Kurula bildirilmekle beraber 145. madde gereğince oya sunulan 
kanunun (kabul) veya (red) olunduğunun da ayrıca Başkanlıkçe Genel 
Kurula tebliği zorunludur. Yani gerek sayıların, gerekse bu sayılara 
göre beliren kararın meclislere duyurulması, öteki oylama türlerinde ne 
derece zorunlu ise işarî oylama türünde de aynı usulün uygulanması 
içtüzük açısından zorunludur. 

Kaldı k i yukarıda da açıklandığı gibi yeni Anayasa ile kurulan 
Anayasa Mahkemesinin denetimi sistemi de bunu ayrıca zorunlu kü-
maktadır. Bu işlemler bu açıklıkla yerine getirilmedikçe daima kuş
kuya yer verir ve bu bakımdan da gerekli çoğunlukların var olduğu sa
vunulamaz ve kabul edilemez. 

Daha önceki bir iptal davasına ilişkin kararında Anayasa Mahke
mesi bu konudaki görüşünü de böylece açıklamış bulunmaktadır : {Bak : 
16/6/1970 günlü ve 1970/1-1970/31 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı; 
Resmî Gazete : 7 Haziran 1971, Sayı : 13858, Sayfa : 6) 

Bu bakımdan oylama sırasında oy veren üye sayısı ile bunların 
hangi doğrultuda oy kullandıklarını belirten rakamlar Başkanlıkça genel 
kurula açıkça duyurulmamış ve sonuçta da bunlar tutanaklara geçiril
memiş olduğu cihetle Anayasa'nm 155. maddesinde yer alan 2/3 yeter 
sayının sağlanmış olduğu kesinlikle belli değildir. 

Buna göre oylamanın Anayasa'ya ve İçtüzüğe uygun olarak yapıl
madığı gibi gerekli çoğunluğun sağlandığı konusunda Başkanlığın teb
liğinden başkaca doyurucu bir kanıt da ortada bulunmadığından sözü 
geçen kanunun Anayasa'ya bu açıdan da aykırı düştüğünü kabul etmek 
zorunludur ve bu nedenle de iptaline karar verilmelidir. 

HI — I S Ö Z konusu 1254 sayılı Kanun esas yönünden de Anayasa
ya aykırıdır : 

Bu kanunla Anayasa'ya eklenen geçici 11. madde ile yasama dö
nemleri 6 yıldan öteye uzatılan Senato üyeleri, Anayasa'nm 73. mad
desinin bu kanunla değiştirilmeden önceki "hükümlerine dayanarak seç
menler tarafından altı yıl için seçilmişlerdir. Seçim tarihinde 73. mad
deye bu kanunla getirilmiş olan değişiklik mevcut olmadığından, seç
menin, seçtiği kimsenin Senato üyeliğinin evvelce bilinen müddetler so
nunda biteceğine göre oyunu kullandığı varsayılır. 

Geçici 11. madde ise bu müddeti dolduran ve seçmene göre C. Se
natosu üyeliği biten bir kısım kimselere kanunla, yani seçimsiz olarak 
yasama görevini sürdürme yetkisi vermekte, daha açık bir deyimle ka
nunla bu müddet için C. Senatosu üyesi tayin etmektedir. Halbuki Ana
yasa'nm Cumhuriyetin niteliklerini belirten 2. maddesinde Türkiye Cum
huriyetinin «demokratik bir hukuk devleti» olduğu belirtilmektedir Se
natolarda, müessesenin tabiatı icabı olarak makûl nispetler içinde se
çime dayanmayan üyelere yer verilmiş olmasının, kuruluşun «demok
ratik» niteliğini zedelemediği, bir ölçüde, savunulabilir. Ancak Senato
nun seçilmiş üyelerinin 1/3 üne varan bir kısmına seçim müddetleri bit
tiği halde belli bir süre İçin kanunla yasama görevi verilmesi ve onla
rın bu müddet içinde de seçilmiş Senato üyesi olarak kabul edilmesi, 
yani seçmen oyu yerine kanunun ikame olunması, «demokrasi» kavramı 
ile bağdaştınlamaz. 

Bu nedenle seçim sırasında Anayasa'da mevcut bulunan ve seçmen 
tarafmdan bilindiği varsayılan hükümlere göre seçilen yasama meclis
leri üyelerinin seçimlerden sonra yapılacak Anayasa değişiklikleriyle müd
detlerinin uzatılmasının, seçmen oyu yerine kanunun konularak kanun
la yasama meclisi üyesi tayin edilmiş olmaktan öte bir niteliği yoktur 
ve böyle bir kanunun da demokrasi esaslarına ve bu yönü üe Anaya
sa'nm 2. maddesine aykırılığı meydandadır. 

Bu sonuca göre kanunun bir başka yönü daha ortaya çıkmaktadır : 

Türkiye Chımhuriyetinin niteliklerini belirten Anayasa'nm 2. mad
desi, Anayasa'nın 9. maddesiyle birlikte ele alınması zorunlu hüküm
leri taşımaktadır. Zira Anayasa'nm 9. maddesiyle konulmuş bulunan 

(değişmezlik) İlkesinin, sadece (Cumhuriyet) sözcüğünü hedef alma
dığı, 2. maddede sayılan nitelikleriyle birlikte Cumhuriyet rejiminin de
ğişmezliği ilkesini getirdiği kuşkuya yer vermiyecek derecede ortada
dır. (Bak : 16/6/1970 günlü, 1970/1-1970/31 sayılı Anayasa Mahkemesi 
karan; Resmî Gazete : 7/6/1971, Sayı : 13858, Sayfa : 3-4). 

Durum bu açıdan ele alınınca Anayasa'nm 2. maddesinde yer alan 
Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birisini açık veya dolaylı bir bi
çimde de olsa değiştirici nitelikte kanun teklifine ve böyle bir kanunun 
kabulüne Anayasanın 9. maddesi müsaade edemez. 

Bir kanunun teklifi ve oylanarak kabulü işlemlerinin ise esastan 
ziyade şekle ilişkin konular olduğunda şüphe yoktur. 

'Olayda ise söz konusu 1254 sayılı Kanun, Anayasa'nm 2. ve 9. 
maddelerine aykm olarak teklif ve kabul olunmuştur. 

Şu duruma göre 1254 sayılı Kanunun geçici 11. maddesi şekil yö
nünden de Anayasa'ya aykm bulunduğundan iptali gerekmektedir. 

Yukarıki nedenlerle kararın konuya ilişkin bölümlerine karşıyım. 

Üye 
Muhittin Gürün 

Sayın Muhittin Gürün'ün esasa ilişkin karşıoy yazısının IH. ben
dindeki esasa ilişkin görüşe katılıyorum, bu nedenle çoğunluk kararma 
karşıyım. 

Üye 
Sait Koçak 

KARŞIOY YAZISI 

Anayasanın 85. maddesinin ük fıkrasında «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Meclisler, çalışmalarım, kendi yaptıklan içtüzüklerin hüküm
lerine göre yürütürler» denilmektedir. Anayasa hükümleri arasında Iç-
tüzük'e esas olacak bir takım temel hukuk kuralları yer almış ve böy
lece nirengi noktalan tespit edilmiş bulunmaktadır. Meclisteki çalışma
ların İçtüzük hükümlerine uygun olmayarak cereyan etmesi mümkün
dür. Ancak böyle bir faaliyetin Anayasa ilkeleriyle çatışık bir yönü yok
sa, o çalışma, Anayasaya aykm olmayan ve fakat İçtüzük hükmüne 
ters düşen bir nitelik kazanır. Anayasa kurallarına karşı olmayan, di
ğer yönden İçtüzük kaidelerine aykın bir biçimde oluşan Meclisler ça
lışmalarının Anayasaya aykınlığından çoğu kez söz edilemez. 

Anayasada, görüşmelerin oylama biçimine ilişkin 92. madde dışın
da bir hüküm yer almamıştır. Millet Meclisi İçtüzüğünün 132. madde
sinde «Bu nizamname mucibince açık veyahut gizli reye müracaat za
rurî olmayan bütün hususlarda işarî rey istimal olunur» denilmekte ise 
de, aynı İçtüzükte, bazı kanunlar için doğrudan doğruya açık oya baş
vurulacağı saptanarak 135. madde düzenlenmiştir. 

Yasa biçiminde oluşarak Anayasa hüviyetine bürünecek ve böylece 
Devlet hayatı içindeki bütün çalışmalara dayanaklık yapacak ve yasa
ma, yürütme ve yargı organlannı, İdare makamlarını ve kişileri bağ
layan temel hukuk kuralları niteliğini kazanacak bir belgenin, sözü edi
len 135. maddede belirtilen kanunlardan daha geride ve onlardan daha 
az önemli olduğu hiç bir şekilde düşünülemez. O halde 135. madde 
hükmü ile benimsenen bu ilke içine Anaysayı değiştiren kanunların ön
celikle girdiğini kabul etmek gerekir. Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünde de aynı hükümler yer aldığı halde, Kanunun tümünün açık oya 

« sunulmuş olması da bu görüşün doğruluğunu kanıtlar. 
Bütün bu açıklamalardan çıkan sonuca göre, kanunun tümünün 

Millet Meclisinde açık oya konulmayarak işarî oya sunulması, İçtüzü
ğün 135. maddesine aykırı bulunmuş ve fakat bu husus kanunu Ana
yasaya aykın bir biçime dönüştürmemiştir. 

Davacının yeter sayının gereğince hesaplanıp açıklanmadığı yo
lundaki iptal isteminin, Millet Meclisindeki oylamalarda İçtüzük hüküm
lerine aykın bir yön bulunmadığından reddedilmesine dair çokluk görü
şüne gerekçe yönünden karşıyım. 

Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu 

••« 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 7/4018 

Balıkesir İlinin Erdek İlçesine bağlı Marmara Bucağı Çınarlı Köyü 
Badalan mevkiinde, Servet özgümüş uhdesindeki 3727/266 sayılı taşocağı 

ruhsatnamesi sahasmda bulunan mermer (Moloz) maddesinin (Ruhsat 
sahasına münhasır olmak kaydiyle) Maden Kanununun kapsamına alın
ması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 12/2/1972 tarih ve 2765/ 
05826 sayılı yazın üzerine, 6309 «ayılı Kanunun 11/7/1963 tarih v*-271 
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sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göte, Bakanlar Kurulunca 29/2/1972 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
Prof. Dr. N. E R İ M 

Devfet Bakanı 
Prof- İ- ÖZTRAK 

içişleri' Bakanı 
F- KUBAT 

Millî Eğit. Bakanı 
/. ARAR 

Sağlık ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. C AY KAN 

Ulaştırma Bakanr 
R. DANIŞMAN 

Devlet Bakan ı 
D. K İ T A P L I 

Devlet Balkan* 
A. 1. GÖĞÜS 

Adalet Bakanı 
Prof- S. BİLGE 

Dışişleri Bakanı 
H. BAYÜLKEN 

Bayrndırlılk Bakanı 
M. ÖZTEKİN 

Giim, ve Tekel Batanı 
H- ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. k. UZUNER 

Enerji ve Tabi î Kay. Bakan ı Turizm ve Tanı tma Bakanı 
N. DEVRES 

Köy İşleri Bakanı 
Prof- N. SÖNMEZ 

Başbakanlıktan : 

E. Y. AKÇAL 

Orman Bakanı 
Prof. S- İNAL 

Devlet Bakanı 
/. KARAÖZ 

Millî Sa. Baıkanj 
F. MELEN 

Malîye Baıkanı 
S. N. ERGİN 

Ticaret Bakanı 
N. TALÛ 

Tanm Bakanı 
Prof. Dr- M. O. DİKMEN 

Sanayi ve Tekno. Bakanı 
M. EREZ 

İmar "e İskân Baıkanı 
S. BİNGÖL 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. KARAKÜÇÜK 

Karar Sayısı: 10544 
1 — Devlet istatistik Enstitüsü İstatistik Uzmanı Dr. Hasan Lay'm 

2 nci dereceden kadrolu Devlet İstatistik Enstitüsü Tetkik ve Araştır
ma Dairesi Başkanlığına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 
sayılı Kanunla değişik 68 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü bentleri 
uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 —-Bu kararı Başbakan yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
Prof. Dr. N. ERİM 

Karar Sayısı: 10604 
1 — Basın - Yayın Genel Müdürlüğünde açık bulunan 3 üncü de

rece kadro aylıklı Genel Müdür Yardımcılığına, 4 üncü derece Propa
ganda Uzmanı kadrosunda 4 üncü derecenin 1 inci kademe aylığını alan 
Yusuf Sıtkı Mardin'in, 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 
68 inci maddesine müsteniden 3 üncü derecenin 1 kademe aylığı ile ter
fian abanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Başbakan yürütür. 
29/2/1972 

CUMHUP.B AŞ KANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
Prof. Dr. N. ERİM 

Karar Sayısı: 10605 
1 —• Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Prodüksiyon Dairesi Başkanı 

olup, emekli keseneğine esas aylığı 7 nci derece kadronun 2 nci kade
mesinden maaş almakta iken, 13/11/1971 tarih ve 7/3434 sayılı Bakan
lar Kurulu karariyle 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadroların saptanmasında, 
4 üncü derece kadronun 2 nci kademesine atanan Sadun Altuna'mn, yurt
dışı teşküâtında açık bulunan 7 nci dereceden Basın Ataşe Yardımcılığı 
kadrosuna; 7 nci derece 'kadronun 2 nci kademesiyle naklen atanması ve 
Bonn Basın Müşavirliğinde çalıştmlması uygun görülmüştür. 

29/2/1972 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 
Başbakan 

Prof. Dr. N. ERİM 

Karar Sayısı: 10594 
1 —. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 8 inci 

derece müfettişliklere, yeterlik sınavında başarı göstermiş bulunan mü

fettiş Ilter Ural Ue Oğuz Kutdemir'in terfian atanmaları uygun görül
müştür. 

2 — Bu kararı Başbakan yürütür. 
29/2/1972 

CUMH URBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan -
Prof. Dr. N. ERİM 

Mill i Savunma Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 10128 

1. Bu kararda isimleri yazılı askerî hâkimler Ue 2 subayın aslî 
görevleriyle irtibatları baki kalmak üzere karşüarında gösterilen görev
lere atanmaları 1402 sayılı Sıkıyönetim K. nun 11 inci maddesi ve 357 
sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun hükümleri gere
ğince uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 
6/3/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Millî Sa. Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. MELEN 

K . K. K . Top. Daire Bşk. lığında görevli, Top. Alb., Azmi Işıklar, 
944- 70, Ankara Sıkıyönetim K. lığı 1 No. lu Askerî Mıahkeme üyeliğine 

IK. K. K. 'Havacılık Dairesinde görevli, Top. Pl . Alb., Remzi Siretli, 
946-4, Ankara Sıkıyönetim K. lığı 1 No. lu Askerî Mahkeme üyeliğine 

3. Mek. Tüm. K. lığı Yr<l. As. Savcılığından, Hâ'k. Yb., Süleyman 
Yıldıran, 953-b-24, istanbul Sıkıyönetim K. lığı Yardımcı As. Savcılığına, 

1. Or. K . lığı As. Mah. Hâkimliğinden, Hâk. Yb., Hanefi Öncül, 
954-M1. Me. 57, istanbul Sıkıyönetim K. lığı Yardımcı As. Savcılığına 

Adana Sıkıyönetim K. lığı As. Mah. Hâkimliğinden, Hâk. Yb., Ha
san Çelikkale, 953-b-16, 2 nci Ordu Komutanlığı As. Mahkeme Hâkim
liğine 

Diyarbakır Sıkıyönetim K. lığı 2 No. lu As. Mah. Hâkimliğinden, 
Dz. Hâk. Bnb., Semih Yıldrz, 449, Adana Sıkıyöneltim K. lığı As. Mah
keme Hâkimliğine 

Eskişehir Sıkıyönetim K, lığı Adlî Müşaviri, Hv. Hâk. Alb., I. Mu
ammer Bural, 945-19, Hv. K . K. lığı Askerî Savcılığına 

Hv. Harp Okulu K . lığı As. Savcısı, Hv. Hâk. Alb., Hilmi Kalyan-
cuoğlu, 952-1, Eskişehir Sıkıyönetim K. lığı Adlî Müşavirliğine 

Adana Sıkıyönetim K. lığı Adlî Müşaviri, Hâk. Alb., Hasan Çetin, 
945- Top-36, K. K. K. lığı Hukuk İşleri Müdürlüğüne 

Karadeniz Bölge K. lığı As. Savcısı, Dz. Hâkim. Bnb., İrfan Avun
duk, 444, istanbul Sıkıyönetim K. lığı Yardımcı As. .Savcılığına 

İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 10689 
1 — Muğla İli Merkez İlçesine bağlı Göktepe Bucağının Merkezi 

Göktepe Köyünde Tütüncüler adr ile belediye kurulması, Danıştay Üçün
cü Dairesinin 28/2/1972 tarih ve 1972/220-206 sayıh kararı üzerine, 
1080 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre 
uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür, 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı : 10690 
1 — Ankara i l i Çankaya ilçesi Balgat - Kızılırmak Mahallesinin 

bir kısmını teşkil eden Eskişehir yolu kuzeyindeki Çiğdemtepe semtinin 
Ankara Belediyesi sınırları içerisine alınması, Danıştay Üçüncü Dairesi
nin 28/2/1972 tarih ve 1972/2215-211 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı 
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Kanunun 746© sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun gö
rülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERÎM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10691 
1 — Gaziantep İli Merkez İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Arıl 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin, 25/2/1972 
tarih ve 1972/197-187 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10692 
1 — Ankara İli Yenimahalle İlçesine bağlı İvedik Köyünün özev-

ler ve Yahyalar ve belde hududu dışında kalan eski Macun Köyünün 
Yeşilevler adlı kısımlarının Ankara Belediyesi sınırları içerisine alın
ması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 29/2/1972 tarih" ve 1972/229-214 sa
yılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 
nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10693 
1 — İsparta İli Merkez İlçesinin Merkez Bucağma bağlı Çünür 

Köyünün İsparta Belediyesi sınırlan içerisine alınması, Danıştay Üçüncü 
Dairesinin 28/2/1972 tarih ve 221-213 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı 
Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun gö
rülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANİ 
C. SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10694 
1 — Kars İli İğdır İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Melekli Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 26/2/1972 tarih 
ve 1972/210-198 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2- — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F., KUBAT 

Karar Sayısı: 10695 
.1 —' Mardin İli Merkez İlçesinin Merkez Bucağma bağlı Kabala 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 28/2/1972 
tarih ve 1972/211-210 sayılı Kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10696 
1 — Ankara lü Altındağ İlçesine bağlı Ovacık Köyünün Atapark 

adlı kısmının bu köyden ayrüarak Ankara Belediyesi sınırları içerisine 

alınması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 24/2/1972 tarih ve 1972/192-18' 
sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişil 
7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı : 10621 
1 —. Aydın İli ıSultanhisar İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Sala-

vatlı Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1972 
tarih ve 1972/179-166 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7409 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10620 
1 — Yozgat İli Çayıralan İlçesinin Çandır Bucağma bağlı Baba-

yağmur Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
22/2/1972 tarih ve 1972/163-169 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Ka
nunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10619 
1 -—' Yozgat İli Akdağımadeni İlçesinin Karamağara Bucağına bağlı 

Doğankent Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
21/2/1972 tarih ve 1972/133-150 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Ka
nunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURB A ŞK A N I 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: IO646 
1 —• Ordu İli Gölköy İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Işıktepe 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 
tarih ve 1972/129-163 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANİ 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: IO644 
1 — Aydın İli Merkez İlçesinin Incirliova Bucağma bağlı Acarlaı 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1972 ta-
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fih ve 1972/166-1'65 sayılı kararı üzerine, 1380 sayılı Kanununun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANİ 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10643 
1 — Antalya İli Göndoğmuş İlçesine bağlı Güzelbağ Bucağının 

Merkezi Güzelbağ Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Daire
sinin 21/2/1972 tarih ve 1972/159-156 sayılı kararı üzerine, 1380 sayılı 
Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun gö
rülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı; 10642 
1 — Manisa Ilı Gördes İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Kayacık 

Köyünde belediye kurulması; Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 ta
rih ve 1972/147-139 sayılı Kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10609 
1 — Yozgat i l i Akdağmadenl İlçesine bağlı Karamağara Bucağı

nın Merkezi Karamağara Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçün
cü Dairesinin 21/2/1972 tarih ve 1972/153-134 sayılı kararı üzerine, 
1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre 
uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10610 
1 — Balıkesir i l i Burhaniye ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Pe-

litköy Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
21/2/1972 tarih ve 1972/128-154 sayılı kararı üzerine, 1580 sayüı Ka
nunun 7469 sayüı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10611 
1 — Afyon i l i Sultandağı ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Üç-

kuyu Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 15/2/1972 
tarih ve 1972/71-95 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayüı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10612 
1 — Konya i l i Ilgın İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Beykonak 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 17/2/1972 

tarih ye 1972/120-124 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972^ 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10613 
1 — Maraş IU Afşin ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Esence Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih ve 
1972/142-142 sayıh karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10614 
1 — Uşak İli Eşme ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Ahmetler Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1972 tarih ve 
1972/161-162 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 —• Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10615 
1 — Eskişehir i l i Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü Bucağının Mer

kezi Kozağacı Köyünde Günyüzü adı ile belediye kurulması, Danıştay 
Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih ve 1972/148-161 sayılı kararı üzerine, 
1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre 
uygun görülmüştür. 

2 —. Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANİ 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10616 
1 — Bursa İli Merkez ilçesinin Çalı Bucağına bağlı Kayapa Köyün

de belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1972 tarih ve 
1972/171-171 saydı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10617 
1 — Uşak İli Sivaslı İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Tatar Köyün

de belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih ve 
1972/156-132 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı K a 
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10618 
1 — Büecik i l i Söğüt ilçesinin Merkez Bucağma bağlı Çaltı Köyünde 

belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih ve 
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1972/136-147 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karar ı İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. BUN AY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM E. KUBAT 

Karar Sayısı: 10645 
1 — Ordu İli Merkez İlçesinin Merkez Bucağma bağlı Eskisayaca ve 

Alibey köylerinin birleşerek Eskisayaca Köyü Merkez olmak üzere ve 
Gülyalı adı ile belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1972 
tarih ve 1972/169-175 sayılı kararı üzerine, 1580 sayüı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10641 
1 — Kırklareli İli Demirköy İlçesine bağlı İğneada Bucağının Mer

kezi İğneada Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
22/2/1972 tarih ve 1972/164-168 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 106 40 
1 — Uşak i l i Sivaslı ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Ağaçbeyli Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih ve 
1972/160-155 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10689 
1 — Uşak i l i Ulubey ilçesinin Merkez Bucağma bağlı Avgan Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih 
ve 1972/157-131 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10627 
1 — Konya İli Bgın ilçesinin Merkez Bucağma bağlı Çavuşçu Kö

yünde Çavuşçugöl adı ile belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesi
nin 25/2/1972 tarih ve 1972/202-191 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Ka
nunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANİ 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10663 
1 — Antalya i l i Elmalı ilçesinin Akçay Bucağının Merkezi Akçay 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 25/2/1972 tarih 

ve 1972/198-188 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayüı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. BUN AY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10664 
1 —• Bursa Hi iznik ilçesinin Merkez Bucağma bağlı Elbeyli Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1972 tarih ve 
1972/162-163 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı K a 
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10631 
1 — Burdur i l i Gölhisar Ecesinin Merkez Bucağma bağlı Yusufça 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 ta
rih ve 1972/150-137 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Saysı: 10628 
1 — Konya İli Merkez ilçesinin Derbent Bucağma bağlı Çiftliközü 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1972 tarih 
ve 1972/165-167 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10659 
1 — İsparta tU Yalvaç ilçesinin Bağkonak Bucağma bağlı Çetince 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 25/2/1972 ta
rih ve 1972/203-192 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10666 
1 — Maraş İli Afşin İlçesinin Tanır Bucağına bağlı Dağlıca Köyün

de belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih ve 
1972/141-143 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı K a 
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 —• Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10630 
1 — Kars i l i İğdır ilçesinin Taşburun Bucağma bağlı Karakoyunlu 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 25/2/1972 ta-
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rih ve 1972/206-194 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı : 10658 
1 — Kayseri i l i Merkez ilçesine bağlı Himmetdede Bucağının Mer

kezi Himmetdede Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Daire
sinin 23/2/1972 tarih ve 1972/122-179 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı 
Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10651 
1 — Konya i l i Ermenek ilçesine bağlı Kazancı Bucağmm Merkezi 

Kazancı Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
17/2/1972 tarih ve 1972/95-118 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10656 

1 — Afyon i l i Emirdağ ilçesinin Davulga Bucağına bağlı Aşağı Pir i -
beyli Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 15/2/1972 
tarih ve 1972/72-94 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı riirütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10655 
1 — Afyon i l i Sincanlı İlçesinin Merkez Bucağına Bağlı Düzağaç 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 15/2/1972 tarih 
ve 1972/67-99 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURRAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10629 
1 — Gaziantep İli Merkez ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Körkün 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 25/2/1972 ta
rih ve 1972/195-185 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURB A ŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10662 
1 — Ankara i l i Altındağ ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Solfasol 

Köyünün Yıldıztepe adlı kısmının bu köyden aynlarak Ankara Belediyesi 

sınırlan içerisine alınması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1972 tarih 
ve 1972/158-164 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayıh Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10661 

1 — Ankara i l i Çubuk ilçesinin Akyurt Bucağına bağlı Kalaba Kö
yünün Akyurt Belediyesi sınırları içerisine alınması, Danıştay Üçüncü 
Dairesinin 24/2/1972 tarih ve 1972/183-181 sayılı karan üzerine, 1580 sa
yılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun gö
rülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10660 

1 — Yozgat i l i Şefaatli ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Paşaköy 
Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 25/2/1972 tarih 
ve 1972/208-196 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 •— Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10534 
1 — Sivas i l i Suşehri ilçesine bağlı Gölova Bucağmm Merkezi Göl-

ova Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 3/2/1972 
tarih ve 1972/48-46 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayıh 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10509 

1. 1971 yılı Bütçesi T K cetvelinden alınmış bulunan ikinci derece 
Mülkiye Müşavir Müfettişliği kadrolarına Mülkiye Başmüfettişlerinden 
M. Emin Dündar, M. Naci Doğançay, A l i Fevzi Alaloğlu ve Necdet Sü
mer ile 1. Smıf Mülkiye Müfettişlerinden M . Rami Tan, Cengiz Bay-
yurdoğlu, M . Necat Eldem, Şevki Pazarcı, Orhan Pirler, A. ihsan Utku, 
Bekir Öztürk, Mümtaz özgökçen ve Seyfettin Naliş'in; 

2. Açık bulunan üçüncü derece Mülkiye Başmüfettişliği kadrola
rına 1. Smıf Mülkiye Müfettişlerinden Sabahattin Durakoğlu, Yılmaz Er
gim, Adnan Darendeliler, ismail Tülek, Kemal Doğrusöz, Fazlı Güldez, 
Sabahattin Ertekin ve M. Zeki Demirkan ile 2. Smıf Mülkiye Müfettiş
lerinden Abdülaziz Muz, Bedri Nazlıoğlu, Kemal Esensoy, Nevzat Şen-
soy, Derviş Yalım, Behçet Eren, Enver Hızlan, Kadir Aydoğan, İhsan 
Dede ve ilhan Erenel'in; 

3. Açık bulunan dördüncü derece 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliği 
kadrolarına 2. Smıf Mülkiye Müfettişlerinden İbrahim önen, Nihat Po-
later, Musa Atik, Ahmet Başsoy, Osman Zeki Tuncel, Semih Sansoy, 
Rafet Üçelli, Tahsin Soylu, Yaşar Aksoy, Kâmil Demircioğlu, Lütfi 
Tuncel ve Ahmet Qzer ile 3. Smıf Mülkiye Müfettişlerinden Behçet Gü
ler, Çetin Birmek, Sait Arslanoğlu, Yurdauğur Ünal, Namık Günel, E. 
Zihni Gürsoy ve Galip Demirel'in; 
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Gerekli nitelikleri kazanmış oldukları anlaşıldığından 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 68. maddesi
nin son fıkraları gereğince atanmaları uygun görülmüştür. 

4. Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr, N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10528 
1 — Halen bu görevi ifa etmekte bulunan : 
•— Semih Beşkardeş, Rıfat Uıtku'nun 2. derece istanbul Emniyet 

Müdür Muavinliklerine; 
— Fikret Tim'in 3. derece Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Sek

reterliğine; 
—ı Yusuf Ziya Gülek, Kemal Özüm, Mehmet Karaarslan, Haşim 

Aytural, Afif Aytun ve Yusuf Ayduı'ın 3. derece Emniyet Genel-Müdür
lüğü Daire Başkanlıklarına; 

—• İbrahim Metiuer'in 3. derece Polis Koleji Müdürlüğüne; 
•—• Nihat Günay, Raşit Yavaş, Hakkı Akman, Şerafettin Gökçeöıen, 

Mehmet Ergin, Nevzat Ersöz, Kadri Ataş, Abdullah Pektaş, İsmail Bay-
kıl, Hayati Cengiz, Mehmet Gökkaya, Cemal Doğanlüar, Kemalettin 
Ertan, Mithat Savaş, Fehmi Çörtelek, Osman Akıncı, Rennan Gürman 
ve ibrahim ıSavaş'm Emniyet Genel Müdürlüğü 4. derece Şube Müdür
lüklerine; 

—• Bedii Yüken, Selahattin Kural, Selahattin Karataş, Mehmet 
Aksoy, Namık Erdöl, A . Yaşar Tuğ, Faik Kaya, ıŞ. Ferit Kansu, M . İh
san özmen, Halil Batıoğlu, Hakkı Kütük, Necmi Demirtel, Cemal Koray, 
Abdüsselâm Ersoysal, Hami Özbek, Talat Sonel, Adnan Sevimli, Adnan 
Arslan, Sahabettin Aoaröz, İbrahim Günerinç'in 4. derece Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Polis Başmüfettişliklerine; 

— N . Ziya Kunt, Nedim Sinan, Mustafa Akdoğan ve Esat Eröz-
bek'in 4. derece Polis Teftiş Kurulu Bölge Başkanlıklar ma; 

— Turhan Erman'ın 4. derece istanbul Kemalettin Eröge Polis 
Okulu Müdürlüğüne; 

— Gıyasettin Gürkaya'nın 4. derece Ankara Yusuf Kahraman Po
lis Okulu Müdürlüğüne; 

— Sebahattin Gönenç'in 4. derece İzmir Emniyet Şube Müdürlü
ğüne; 

—• Eyüp Babacan'm 4. derece Ankara Emniyet 1. Şube Müdürlü
ğüne; 

— Mehmet Oğuz'un 4. derece Ankara Trafik Şube Müdürlüğüne; 
—• Zeki Öter'in 4. derece Ankara Narkotik Şube Müdürlüğüne; 
2 — Halen münhal bulunan : 
2. derece Ankara Polis Eğitim Merkez Müdürlüğüne Kocaeli Em

niyet Müdürü Mehmet Akzambak'ın; 
—• 3. derece Ankara Polis Eğitim Merkez Müdür Yardımcılığına 

Nevşehir Emniyet Müdürü Altan Ünal'ın; 
•—• 4. derece Ankara Polis Eğitim Merkez Müdürlüğü Yardımcılık

larına istanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Öğretmen Emniyet Mü
dürü Hüseyin Kemiksiz, Ankara Yusuf Kahraman Polis Okulu Öğretmen 
Emniyet Müdürü Hilmi Balak ve istanbul Polis Okulu öğretmen Emni
yet Müdürü Alaaddin Sarp'ın; 

— 3. derece Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına aynı 
Genel Müdürlük 1. Şube Müdürü Oktay Engin'in; 

— 4. derece Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişliklerine 
Polis Enstitüsü Müdür Muavini Muhittin Yükseloğlu, Merkez Teşkilâtı 
Emniyet Müdürleri Hasan Kaya ve Fevzi Karaman'ın; 

—ı 4. derece Emniyet Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüklerine An
kara Valiliği emrinde Alaaddin Tuna, Merkez Emniyet Müdürü Hikmet 
Özsoy, Eskişehir Emniyet Müdür Muavini Tuncay Gökdağ, Ankara Yu
suf Kahraman Polis Okulu öğretmen Emniyet Müdürü Şemsettin Sayı-
ner, izmir Polis Okulu Müdür Muavini Muhsin Cellek, Genel Müdürlük 
1. Şube Müdür Muavini Cemalettin Esin, Genel Müdürlük 9. Şube Müdür 
Muavüıi Naci Tunç ve Genel Müdürlük 9. Şube Müdür Muavini Şaban 
Pınar'uı; 

—• 4. derece Ankara Emniyet Şube Müdürlüğüne aynı yer Toplum 
Zabıtası Müdür Muavini Rıza Işıkoğlu'nun; 

• 4. derece Zonguldak Emniyet Şube Müdürlüklerine Samsun Em
niyet 3. Şube Müdürü Adıl Şoray, Sivas Eğitim Şube Müdürü Hüseyin 
Gezer ve Kayseri Trafik Şube Müdürü Kadir Eren'in; 

—• 4. derece istanbul Emniyet Şube Müdürlüğüne aynı yer Trafik 
Şube Müdür Muavini Suat Giray'ın; 

•—' 4. derece Adana Emniyet Şube Müdürlüklerine Burdur Emniyet 
Müdür Muavini Şerafettin Avar ve Adana Bölge Trafik Zabıtası Müdürü 
Müfit Ulaşan'ın; 

>—• 4. derece İzmir Emniyet Şube Müdürlüklerine aynı yer Toplum 
Zabıtası Müdür Muavini Servet Kaymaz ve istanbul Bölge Trafik Zabı
tası Müdür Muavini M . Kemal Deynekçi'nin; 

—• 3. derece istanbul Toplum Zabıtası Müdürlüğüne aynı yer Top
lum Zabıtası Müdür Muavini Necat Karahasanoğlu'nun; 

3. Boşalan : 
•—• 2. derece Ankara Emniyet Müdür Muavinliğine aynı yer Emni

yet Müdür Muavini Fehmi Kurtoğlu'nun; 
— 3. derece Ankara Emniyet Müdür Muavinliğine ayna yer Toplum 

Zabıtası Müdürü Muzaffer Sırtmalı'nın; 
—• 3. derece Ankara Toplum Zabıtası Müdürlüğüne aynı yer Top

lum Zabıtası Müdür Muavini Ferdi Erzaim'in; 
— 3. derece Eskişehir Emniyet Müdür Muavinliğine aynı yer Em

niyet Müdür Muavini Ferda Ur'un, 
— 4. derece Emniyet Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne Afyon 

Emniyet Müdür Muavini M . A l i özen'in; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Ka

nunun 68 inci maddesi uyarınca naklen, terfian ve alabilecekleri kade
me aylıkları ile, 

— 5. derece istanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Öğretmen 
Emniyet Müdürlüğüne aynı derece kadrolu İzmir Bölge Trafik Zabıtası 
Müdürü Kadri Başokur'un; 

— 7. derece istanbul Toplum Zabıtası Müdür Muavinliğine aynı 
derece kadrolu istanbul 1. Şube Müdürü Ilgız Aykutlu'nun naklen; 

Atanmaları uygun görülmüştür. 
4. Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10588 
1 — Kayseri İli İncesu İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Süksün 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 16/2/1972 ta
rih ve 1972/103-110 sayılı kararı üzerine, 1580 sayüı Kanunun 7469 sa
yüı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10587 
1 —• Nevşehir İli Ürgüp İlçesinin Merkez Bucağma bağlı Başköy 

Köyünde Başdere adı ile belediye kuıulması, Danıştay Üçüncü Dairesi
nin 14/2/1972 tarih ve 1972/91-67 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Ka
nunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayılı: 10586 
1 — Konya İli Beyşehir İlçesine bağlı Gencek Bucağının Merkezi 

Gencek Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
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16/2/1972 tarih ve 1972/108-113 «ayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — ' B u karan İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. 8VNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10S90 
1 — Çorum İli Sungurlu Üçerinin Merkez Bucağına bağlı Arifega-

zil i Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 16/2/1972 
tarih ve 1972/100-106 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10589 
1 — Eskişehir i l i Sivrihisar İlçesinin Günyüzü Bucağına bağlı K a -

yakent Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
14/2/1972 tarih ve 1972/90-68 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10591 
1 — . Denizli İli Acıpayam ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Aşağı 

Dodurga ve Yukan Dodurga Köylerinin birleşerek Yukan Dodurga Köyü 
Merkez olmak üzere Dodurgalar adı ile belediye kurulması, Danıştay 
Üçüncü Dairesinin 17/2/1972 tarih ve 1972/119-123 sayılı karan üzerine, 
1580* sayılı Kanunun 7469 sayüı Kanunla değişik 7. maddesine göre uy
gun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10553 
1 — Denizli i l i Sarayköy İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Sığma 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 3/2/1972 ta
rih ve 1972/46-48 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10554 
1 — DenizU tU Tavas ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Uluköy Kö

yünde Ulukent adı ile belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
3/2/1972 tarih ve 1972/52-45 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10555 
1 — Giresun İh Merkez İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Çaykara 

Köyünün Abapıbükü Mahallesinin Giresun Belediyesi sınırlan içerisine 

alınması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 16/2/1972 tarih ve 1972/111-102 
sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 
7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — . B u karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10556 
1 —• Mardin îli Gercüş ilçesine bağlı Hasankeyf Bucağmm Mer

kezi Hasankeyf Köyünde belediye kurulması, Dnıştay Üçüncü Dairesinin 
16/2/1972 tarih ve 1972/101-101 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10557 
1 —- Kayseri İli Tomarza İlçesinin Toklar Bucağına bağlı özlüce 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 16/2/1972 tarih -
ve 1972/97-103 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayıh 
Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 —• Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10558 
1 — Adıyaman i l i Merkez ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Örenli 

Köyünün Adıyaman Belediyesi şuurları içerisine alınması, Danıştay 
Üçüncü Dairesinin 3/2/1972 tarih ve 1972/53-43 sayılı karan üzerine, 1580 
saydı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANİ 
Ç. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10556 
1 — Burdur İli Gölhisar İlçesinin Çavdır Bucağına bağlı Söğüt Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 16/2/1972 tarih ve 
1972/107-112 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10551 
1 — Sivas i l i Kangal ilçesine bağlı Alacahan Bucağmm Merkezi 

Alacahan Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
16/2/1972 tarih ve 1972/109-114 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM P- KUBAT 

Karar Sayısı: 10550 
1 — Eskişehir t l i Seyitgazi İlçesine bağlı K u k a Bucağmm Merkezi 

Kırka Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 14/2/1972 
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tarih ve 1972/89-69 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM E. KUBAT 

Karar Sayısı: 105 Jf 8 
1 — Afyon İli Bolvadin İlçesinin Merkez Bucağma bağlı Büyük 

Karabağ Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
14/2/1972 tarih ve 1972/94-74 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı- İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10547 
1 — Adıyaman İli Besni İlçesine bağlı Çakırhüyük Bucağının Mer

kezi Çakırhüyük Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesi
nin 16/2/1972 tarih ve 1972/102-100 sayılı kararı üzerine 1580 sayılı Ka
nunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10546 
1 — Kayseri İli Sarız İlçesinin Merkez Bucağma bağlı Yalakköy Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 14/2/1972 tarih ve 
1972/85-73 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla 
değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

8 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
c, SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10545 
1 — Van İli Merkez İlçesinin Gümüşdere Bucağının Merkezi Sar-

mansuyu Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
21/2/1972 tarih ve 1972/140-128 sayılı kararı üzerine 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10668 
1 — Muğla İli Bodrum İlçesine bağlı Karaova Bucağmm Merkezi 

Mumcular Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
21/2/1972 tarih ve 1972/137-146 sayüı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

uaşDakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10667 
1 — Ankara İli Keskin İlçesinin Çelebi Bucağma bağlı Köprü Kö

yünde belediye kurulmasf, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972, tarih ve 

1972/145-140 sayılı karan üzerine, 1580' sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10665 
1 — Ankara İli YenimahaUe İlçesinin Kazan Bucağına bağlı Kayı 

Köyünün Kazan Belediyesi sınırlan içerisine alınması, Danıştay Üçüncü 
Dairesinin 23/2/1972 tarih ve 1972/184-180 sayılı kararı üzerine, 1580 sa
yılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun gö
rülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10574 
1 — Aydın İli Karacasu İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Eymir 

Köyünde Selânikli adı ile belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
29/6/1971 tarih ve 1971/395-409 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7469 sayüı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10573 
1 — Kocaeli İli Karamürsel İlçesinin Yalakdere Bucağına bağlı Kız-

derbent Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
27/11/1971 tarih ve 1971/630-644 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7469 sayüı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10669 
1 — Balıkesir i l i ivrindi ilçesinin Korucu Bucağma bağlı Büyük 

Yenice Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
24/2/1972 tarih ve 1972/191-183 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 1057Z 
1 — Kars i l i Göle ilçesinin Merkez Bucağma bağlı Köprülü Köyünde 

belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 7/12/1971 tarih ve 
1971/640-652 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayüı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 —• Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10571 
1 — Kars i l i Arpaçay ilçesine bağlı Akyaka Bucağmm Merkezi 

Akyaka Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
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12/1/1972 tarih ve 1972/6-16 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10510 
1 — İsparta i l i Merkez İlçesinin Merkez Bucağına Ibağlı Kuleönü 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih 
ve 1972/126-126 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10568 
1 — İsparta İli Merkez ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Büyük Gök

çeli Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 
tarih ve 1972/127-127 sayıh karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa
ydı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10561 
1 — Malatya i l i Darende ilçesinin Kuluncak Bucağmm Merkezi Ku-

luncak Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 16/2/1972 
tarih ve 1972/99-105 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa
yılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10566 
1 — Manisa i l i Soma ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Yağcılı Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 3/2/1972 tarih ve 
Iİ9T2/45-19 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla 
değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10549 
1 — Kayseri i l i Merkez ilçesinin Erkilet Bucağına bağlı Kuşçu 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 14/2/1972 
tarih ve 1972/86-72 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
(Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10565 
1 — Kars İli Hanak ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Ortakent 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 17/12/1971 

tarih ve 1971/658-671 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10564 
1 — Denizli İli Tavas İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Uzunpı-

nar Köyünde Pmarlar adı ile belediye kurulması, Danıştay Üçüncü 
Dairesinin 3/2/1972 tarih ve 1972/54-44 sayılı kararı üzerine, 1580 sa
yılı Kanunun 7499 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10563 
1 — Sivas İli Şarkışla ilçesine bağlı Altmyayla Bucağının Merkezi 

Altınyayla Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
3/2/1972 tarih ve 1972/47-47 sayılı kararı üzerine, 15130' sayılı 'Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10562 
1 — İsparta i l i Yalvaç İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Tokmacık 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 15/2/1972 ta
rih ve 1972/65-818 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10561 
1 — Afyon İli Sandıklı İlçesine bağlı Karadirek Bucağının Mer

kezi Karadirek Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesi
nin 15/2/1972 tarih ve 1972/06^89 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Ka
nunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10559 
1 — Manisa İli Salihli İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Sart Mah

mut Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 14/2/1972 
tarih ve 1972/88-70 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa
yılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURB AŞK AJSTI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 



G E N E L G E L E R 
Ticaret Bakanlığından : 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
İthalât: (72/16) 

Liberasyon Listesinde yer alan 80.01.10 grümrü'k tarife ve istatistik 
pozisyonlu «pig tin» ham kalayın A.B.D. den ithali için vaki taleplerin 
mutad yoldan Merkez Bankasına intikalinde mezkûr taleplerin AID / 
Washington tarafmdan yayımlanan PA/PR' la r tahtında is'afi halinde 
uygulanacak esaslar aşağıda açıklanmıştır. 

1 — İşbu mddenin ithalâtı için «AID Financed Export Opportuni
ties* de ilâna gidilmeyecek ve mubayaa «General Services Administra
tion (G.S.A.) Washington D.C. U.S.A.» dan yapılacaktır. 

2 —> 16 long tondan az sevkiyat yapılmayacaktır. 
3 — ithalât CİF değeri üzerinden yapılacaktır. 
4 — Söz konusu ithalât AID yolu ile yapılacak ithalâta ait Yö

netmelik hükümleri dahilinde cereyan eder. 
5 — Merkez Bankasınca verilecek döviz tahsis mektupları ilgili

lerce, taşıdıkları tarihten itibaren bir ay içinde adı geçen Bankaya tevdi 
edilerek ithal müsaadesi istenir, 

6 — Merkez Bankasınca ithal müsaadesinin düzenlenmesini müte
akip Washington'daki (General Services Administration* (GSA) ya ta
limat verilir. 

7 — Merkez Bankasının (GSA) ya verdiği bu talimat, ithalâtçı 
adma yapılmış kati sipariş addedileceğinden, ithalâtı yapanlar ayrıca 
sipariş veremezler. Ancak lüzumlu görecekleri malûmatı (GSA) ya bil
direbilirler veya (GSA) dan isteyebilirler. 

Ticaret Bakanlığından : 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar: (72/9) 

1) 7 Temmuz 1971 tarih ve 13888 sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Türkiye Çekoslovakya Ticaret Protokoluna ek «B» Listesi 28 sıra 
numarasında kayıtlı tütün için 400 tonluk ek kontenjan tefriki ve bunun 
aynı listenin 65 sıra numıarasındaki «Muhtelif» faslından karşılanması, 

2) ıSözkonusu kontenjan mevzuu malların nıer'i İhracat Yönetme
liğinin 36 nci maddesine istinaden satışına müsaade edilmesi, 
uygun görülmüştür. 

o 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Boğazlardan transit olarak geçen gemilerden 3058 sayılı Kanun ile 
tasdik edilen Montreux Sözleşmesinin 1 numarah ekinin 1 inci paragra
fında bildirilen beher net hacim tonilâtosu üzerinden 0.075 altın frank mu
kabili 36 kuruş 39 santim olarak tahsil edilmekte bulunan Sıhhiye Resmi
nin (Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 7/8/1970 tarihli 18 
sayılı Karara Ek, 20/12/1971 tarihli 7/3561 sayılı Kararın 1 inci maddesi 
gereğince döviz kurlarında yapılan değişikliğe göre 0.075 santim altın 
Fransız Frank'ın bugünkü Türk parası karşılığı 37 kuruş 24 santim üze
rinden 28/2/1972 tarihinden itibaren hesaplanarak tahsil olunacağı ta-
mimen tebliğ olunur. 

«•• 

T E B L İ Ğ 
Maliye Bakanlığından : 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı 
Karara İlişkin Tebliğ 

Seri : VTI No : 98 
ithal edilmiş olan bir kısım malların bedellerinin transferi ile sü

releri dolduğu halde halen açık bulunan bazı döviz hesaplarının kapatıl
masında uygulanacak esaslar 17 sayılı Kararm 4 üncü maddesine isti
naden aşağıda gösterilmiştir. 

Madde 1 — Dışticaret mevzuatı hükümleri dahilinde mal mukabili 
ödeme esasına gröe alınmış veya bu ödeme şekline çevrilmiş ithal mü
saadelerine istinaden gümrüklerden çekilmiş oldukları halde, süresi içinde 
müracaat edilerek bedellerinin transferi yaptırılmamış bulunan mallarla 
ilgili olarak bu defa vaki olacak talepler : 

a) Dışticaret mevzuatına göre tesis edilen teminattan, ithalât Yö
netmeliğinde öngörülen irat kaydı işleminin yapılması, 

b) Mal bedellerinin Türk lirası karşılıklarının, müracaat tarihinde 
cari kur üzerinden, tamamen yatırılması, 

c) Alacaklı firmanın gecikmeden dolayı faiz ve teminat istemiye-

ceğine ve munzam süreye muvafakat ettiğine dair mektubun ibramı, 
d) Bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde müracaat 

edilmesi, 
şartiyle Merkez Bankasınca is'af olunur. 
Şukadar ki 11 Mayıs 1959 tarihli Türkiye'de Mukim Şahısların Borç

larına Müteallik Anlaşma hükümleri dahilinde yürütülmesi gereken mua
melelere ait transferler yukarıdaki fıkra hükümlerine tabi değildir. 

Madde 2 —17 sayılı Karar ve buna ilişkin tebliğler gereğince ihra
cat ve bilumum görünmeyen muamelelerden doğup, işbu tebliğin yayımı 
tarihine kadar mezkûr karar ve tebliğlerde yazılı süreler içinde yurda 
getirilerek yetkili bir bankaya satılmamış olan dövizlerden; 

a) Toplamı 10.000 dolara (veya muadili dahil) veya her muamele 
itibariyle 1.000 dolara kadar olanları terkin edilmiştir. 

b) Her muamele itibariyle 10.000 dolara kadar olan kısmının, bu 
dövizleri yurda getirmekle mükellef olan şahıslara açıkça kasıt isnadı 
mümkün olmayan hallerde, terkin işlemini yapmağa kambiyo mercileri 
yetkili kılınmıştır. 

Madde 3 — Bu tebliğ kapsamına giren muameleler dolayısiyle baş
lamış bulunan takibat durdurulur. 

Madde 4 — Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

İ L Â N L A R 
Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Hâkim : Cavit Gençkaya 15165 

Kâtip : Mustafa Ertuğrul 

Mahkememizin 6/7/1971 tarih ve 374 sayılı kararı ile Nevşehir 
Karapınar Köyünden davacı Ahmet Yücel'e müessir fiil ve hakaret et
mekten sanık Nevşehir Karapınar Köyünden Al i oğlu Cevriye'den doğ
ma 1940 doğumlu Derviş Yiğit'in suçunun subutuna metni C. K. nun 
456/4, 482/3, 71 inci maddeleri gereğince ceman üç ay hapis ve 250 lira 

ağır para cezasiyle mahkûmiyetine karar verilip işbu kararın sanığın 
gıyabında olduğu ve gerek PTT marifetiyle gönderilen tebligatlara ve 
gerekse adres tahkikleri hakkında yazılan müzekkerelere verilen cevap
lara göre Sanık Derviş Yiğit'in Almanya'da işçi olduğu hiç bir zaman 
izinli gelmediği açık adresi belli olmadığmdan bahisle iade edilmiş ol
duğu anlaşılmakla : 

'7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine göre 
Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci mad
desi gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra sanığa 
tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildi. 20621 
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Tokat Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No. : 1968/277 
Karar No. : 1971/664 
C. M. V. E . No. : 1968/271 
Davacı : K. H. 
Sanık : ibrahim Bengi, Mahmut oğlu, Emine'den olma, 1950 D. lu, 

Tokat Halit Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup, Ankara Hacettepe Kü-
çükkapı Sokak No: 48 de ikamet eder iken halen adresi meçhul. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 30/11/1967 
Hırsızlık suçundan sanık yukarıda açık kimliği yazılı ibrahim Ben-

gi'nin sabit olan fiilinden eylemine uyan T. C. K. nun 491/ilk, 522, 55/3 
üncü maddeleri gereğince bir ay on. gün müddetle hapis cezasiyle teczi
yesine, 26 lira 50 kuruş mahkeme masrafının sanıktan tahsiline, 3/5/1971 
tarihinde karar verilmiş ve sanığın adresinin tespit edilememesi sebebiyle 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan Resmî Gazete ile ilâ
nen tebligat yapılmasına ve ilân tarihinden itibaren on beş gün sonra teb
ligat yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 2068-1 

Esas No. : 1969/2307 
Karar No : 1970/118 
C. M . U . No. : 1969/1995 
Davacı: K. H . 
Sanık : Necmi Ülker, ismet oğlu, Şükrüye'den olma 1957 D. lu 

Sivas Yenimahalle nüfusunda kayıtlı olup, Tokat Sofular Mahallesinde 
ikamet etmekte iken adresi meçhul. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi: 30/10/1969 
Hırsızlık suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık Necmi Ülker'in 

sabit olan fiilinden hareketine uyan T. C. K . nun 491/3, 522, 54/3, 59, 
T. C. K. nun 491/3, 522, 54/3, 59, 71 inci maddeleri gereğince neticeten 
Uç ay on gün müddetle hapsine ve T. C. K .nun 40 ıncı maddesi gereğince 
tutuklu kaldığı günlerin cezasından icrayı mahsubuna, 910 kuruş mah
keme masrafının sanıktan tahsiline 2/2/1970 tarihinde karar verilmiş ve 
sanığın adresinin meçhul bulunması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine tevfikan Resmî Gazete ile ilânen tebligat icrasına ve ilân 
tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına karar 
verildiği ilân olunur. 2068-2 

Esas N o . : 1970/142 
Karar No. : 1970/444 
C. M. U . E. No. : 1970/98 
Davacı: K . H. 
Sanık : Mızrap Aktaş, Mehmet oğlu, Eliften olma, 1951 D. lu, To

kat Günevi Köyü nüfusunda kayıtlı olup, Tokat Kaleardı Mahallesinde 
ikamet etmekte iken halen adresi meçhul. 

Suç : Mütecaviz sarhoşluk ve ekmek bıçağı Ue müessir fiü. 
Suç tarihi : 27/1/1970 
Mütecaviz sarhoşluk ve ekmek bıçağı ile müessir fiil suçundan yu

karıda açık kimliği yazılı sanık Mızrap Aktaş'm sabit olan fiilinden ha
reketine uyan T. C. K. nun 456/4, 457/1, 457/2, 59, 572/1, 59, 40 ve 647 
saydı Kanunun 6 nci maddleeri gereğince ik i ay yirmi üç gün müddetle 
hapis, bir ay yirmi gün müddetle hafif hapis, tutuklu kaldığı günlerin 
cezasından mahsubuna ve cezalarının ertelenmesine, suç aleti bıçağm mü
saderesine dair Mahkememizden verilen 16/3/1970 tarihli karar sanığın 
adresinin meçhul bulunması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü
kümlerine tevfikan Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 
itibaren onbeş gün' sonra tebligat yapılmış sayılmasına karar verildiği 
ilân olunur. 2068-3 

Esas No. : 1970/2107 
Karar No. : 1970/2970 
C. M. U . No. : 1970/1690 
Davacı : K . H . 
Sanık : Mehmet Şahin, A l i oğlu Cennet'ten olma, 1949 D. lu, Darende 

Balaban - Çınar Köyünden olup, adresi meçhul. 
Suç : Dilencilik 
Suç tarihi : 16/10/1970 
Dilencilik suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık Mehmet Şa-

hin'in sabit olan fiilinden hareketine uyan T. C. K. nun 544 üncü mad
desi gereğince ongun hafif hapis cezasiyle tecziyesine ve T. C. K , nun 

40 mcı maddesi gereğince tutuklu kaldığı günlerin cezasından icrayı mah
subuna, 18/12/1970 tarihinde karar verilmiş ve sanığın adresinin meçhul 
bulunması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan 
Resmî Gazete ile Uânen tebligat yapılmasına ve ilân tarihinden itibaren 
onbeş gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2068-4 

(Samandağ Sulh Hukuk HâkimUğüıden : 

1971/4 
Davacı Çiğdede MahaUesinden Yusuf kızı Zehra AhrezoğuUarı ta-, 

rafından Antakya Gül Mahallesinden olup adresleri meçhul bulunan Ni -
kola oğlu Rizkullah Avadoğlu, Nikola kızı Mari Avadoğlu aleyhlerine 
açılan taksim ve izaleyi şüyu davasının yapUmakta olan duruşmasında : 

Davalı Rizkullah ve Mari Avadoğlu'nun adresleri meçhul olduğun
dan zabıtaca yaptırılan tahkikattan anlaşılmakla adlarına ilânen dave
tiye tebliğine ve duruşmanın 7/4/1972 Cuma günü saat 9.00 a bırakıl
masına karar verilmiş olmakla muayyen gün ve saatte duruşmada hazır 
bulunmaları veya kendüerini kanunî bir vekille temsil ettirmeleri, aksi 
halde haklarında ilânen gıyap karan tebliğ edileceği davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 2071 

Tokat Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas : 1970/235 
Karar : 1971/441 
Ceza Hâkimi: Sabih Kanadoğlu 
Z. Kâtibi: Şinasi Sönmez 
Davacı: K . H . 
Müşteki: Kadir Erdem IsmaU oğlu 1328 doğumlu Hafik'in Adamlı 

Köyünden. 
Mağdure : Hemengül Erdem, Kadir kızı 1953 doğumlu, Hafik'in 

Adamlı Köyünden. 
Sanık : Yakup Ersoy, Veli ve Gülüzar'dan olma, 1942 doğumlu, To

kat'ın Dodurga Köyünden olup halen Ankara Akdeniz Caddesi Aşıyan 
Apartmanı, No: 12 de ikamet eder, evli iki çocuklu, okur yazar, kapıcı, 
sabıkasız. 

Suç : Reşit olmayan mağdureyi alıkoymak, cinsi münasebette bulun
mak, kızlık bozmak. 

Suç tarihi : 13/4/1970 
Karar tarihi: 26/11/1971 
Yukanda açık hüviyeti ve suçu yazılı sanık Yakup Ersoy'un gıya

bında Mahkememizden T. C. K . nun 416/Son, 80, 418/2, 59, 430/2, 59 uncy 
maddeleri gereğince on üç ay hapis cezasma dair 26/11/1971 gün ve 
1971/441 sayılı hüküm sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından 
hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri 
gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine aynı kanunun 31 inci maddesi 
gereğince 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, karar verildiği 
ilân olunur. 2066 

Esas : 1971/189 
Karar : 1971/416 
Ceza Hâkimi: Sabih Kanadoğlu 15344 
Z. Kâtibi: Şinasi Sönmez 
Davacı : K. H . 
Müşteki: Abdurrahman Temel, A l i oğlu 1945 doğumlu7 Tokat'ın 

Suiçmez Mahallesinden 
Sanık : Bekir Kara, Süleyman ve Hüsne'den olma, 10/5/1934 do

ğumlu, evli altı çocuklu, Okur yazar, sabıkasız, Tokat'ın Içmesu Mahal
lesinden. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 21/1/1971 
Karar tarihi: 8/11/1971 
Hırsızlık suçundan sanık yukarıda açık hüviyeti yazılı Bekir Kara 

hakkında Mahkememizden 8/11/1971 gün ve 1971/416 sayılı ilâmı ile 
T. C. K. nun 193/2 nci maddesi gereğince altı ay süre ile hapsine dair ve
rilen gıyabî hüküm sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından 
hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri 
gereğince Resmî Gazete ile Uânen tebliğine, aynı kanunun 31 inci mad
desi gereğince 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar veril
diği ilân olunur, ~ 2067 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden : 

I — Eksiltmeye konulan iş : Havsa - Uzunköprü - Keşan yolu Km. 
0+000-36+400 arasında sanat yapıları ve drenaj işleri olup, keşif bedeli 
640.000,00 liradır. 

H —• Eksütmesi 7 Nisan 1072 Cuma ıgünü saat 11,— de Küçük-
yah'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Şartna
meleri istanbul'da Bölge Müdürlüğünde, Ankara'da Malzeme Müdürlü
ğünde görülebilir. 

III — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1972 yuma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, şir

ketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü 
gereğince 29.350,00 liralık geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mektup 
olarak verildiği takdirde mektuplarm müddetsiz veya son müracaat gü
nünden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 
gün 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları) 

b) isteklilerin en geç 3 Nisan 1972 Pazartesi günü mesai saati 
sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri. (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) Dilekçe
lerine : 

1 —• Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) 
grubundan ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi 
ile, 2 — eksiltme dosyasındaki örneğine uygun malî durum bildirisi, 3 — 
Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu, 
4 — Müteahhidin iş hakkındaki tasarılarını ve işte kullanacağı maki-
na ve teçhizat bildirisini, (Bildiride gösterilen ana inşaat makinalarmm 
sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin 

•düecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunmamaları) 5 —• İstekli
lerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması ha
linde şirket sirkülerini, 6 —> Müteahhidin elinde henüz bitirilmemiş du-
rumd'kı bütün işleri gösterir bildiriyi, 7 — isteklilerin iş yerini görüp 
tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontroUukıtan alınmış tasdikli bir 
belgeyi, 8 —• Teknik personel bildirisini, 
eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 

işt irak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez. 2 - 4 - 6 - 8 
No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafmdan imzalanması şarttır, 
vekâleten imza edilenler geçerli sayümaz. 

IV —• isteklilerin 2490 sayılı Kanunun 31. ve müteakip maddeleri 
ile eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını eksütme günü saat 10,— a kadar makbuz mukabi
linde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz 2004/4-1 

Konya Asliye Üçüncü Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/388 
Naciye Şengezer tarafmdan Konya Beyhekim Mahallesi Devrim 

ilkokulu karşısı Gedik Ap. Kat 1 de Oktay Çeter aleyhine açılan boşan
madan sonra doğan çocuğun velayetinin kendisine verilmesine ve 400 
lira aylık iştirak nafaka davası dolayısiyle ilânen yapılan tebligata rağ
men duruşmaya gelmiyen davalı 21/4/1972 Cuma. saat 9 da da duruş
maya gelmediği takdirde gıyabında duruşma yapılacağı gıyap kararı 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2070 

No. 

Afyon Terakki Servet Bankası A. Ş. 31 Aralık 1971 bilançosu 
A K T Î F P A S l F 

Türk Lirası No. 

1 — ödenmemiş sermaye 
2 — Kasa 
3 — Kanunî karşılıklar 

a. Munzam karşılıklar 
b. Diğer kanunî tahvil 

4 —' Bankalar 
5 — Tahvil ve hisse senedi cüzdanı 

Tasarruf Bonoları 
6 —ı Krediler 

a. Senedat 
fo. Avans 

7 — Sabit kıymetler 
8 — Tas Olac. alacaklar 

Nazım hesaplar 

87,818,11 
113.100,— 

1.033.395,— 
7.900,— 

Yekûn 

341.150,— 
42.800,49 

200.918,11 

11.930,20 
12.800,— 

1.041.295,— 

13.736,87 
16.861,17 

1.681.491,84 
526.883,80 

1 —• Sermaye 
2 — İhtiyat akçeleri 

a. Kanunî ihtiyatlar 
b. özel ihtiyatlar 

3 — Karşılıklar 
4 —. Mevduatlar 

Vadeli 

Tasarruf - 120.850,— 
Ticari 
Bankalar 
Talep Olm. kıymet T. 
Muhtelif alacaklılar 
Kâr 

Nazım hesaplar 
a. Teminat mektupları 
b. Teminat Mekt. Lim. harici 
c. Tahsil senetleri 
d. Muhtelif kıymetler 

64.755,13 
48.221,44 

Vadesiz 

194.788,23 
146.832,60 

889,65 

Yekûn 

291.014,80 
223.247,— 

387,— 
12.235,— 

Türk Lirası 

l.OOO.OOO,— 
112.976,57 

10.244,37 
463.360,48 

27.656,80 
6.652,93 

60.600,69 

1.681.491,84 
526.883,80 

Umumi yekûn 2.208.375,64 Umumî yekûn 2.208.375,64 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Verilen faiz ve komisyonlar 
Amortisman ve karşılıklar 
Diğer masraf ve zararlar 
Safi kâr 

Afyon Terakki Servet Bankası A. Ş. 
BORÇLU HESAPLAR 

Türk Lirası 

50.768,83 
2.987,89 

14.377,53 
970,74 

25.241,35 
«0.600,69 

31 Aralık 1971 kâr ve zarar hesabı 
ALACAKLI HESAPLAR 

Alman faiz ve komisyonlar 
Tahvil ve bono gelirleri 
Banka hizmetleri karşılığında alman komisyon 
Muhtelif kârlar 

Türk Lirası 

123,789,58 
6,260,— 

19.077,51 
5.819,94 

Umumî yekûn 154.947,03 
Umumî yekûn 154.947,03 

1961 
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Mengen Belediye Başkanlığından : 

Mengen Belediyesi Personelinin Gizli Tezkiye Yönetmeliğidir 

Görevi 1. Derece Amiri 2. Derece Amiri 

Heâap işler1! muhasibi 
Kâtip ve zabıta memuru 
Belediye fen elemanı 
Tahsildar 
Temizlik işçileri 
Odacı 
itfaiyeci 

İşietme muhasibi 
Baş makinist 
Makinist yardımcısı 
Su makinisti 
Tahsildar 
Şoför 
Fen Memuru 

Belediye 
Belediye 
Belediye 
Belediye 
Belediye 
Belediye 
Belediye 

Başkanı 
Muhasibi 
Başkanı 
Muhasibi 
Muhasibi 
Muhasibi 
Muhasibi 

Elektrik işletmesi 
Belediye Başkanı 
Fen Elemanı 
İşletme Muhasibi 
İşletme Muhasibi 
İşletme Muhasibi 
İşletme Muhasibi 
Belediye Başkanı 

Kaymakam 
Belediye Başkanı 
İmar İs. Bak. Müs. 
Belediye Başkanı 
Belediye Başkanı 
Belediye Başkanı 
Belediye Başkanı 

Kaymakam 
Belediye Başkanı 
Belediye Başkanı 
Belediye Başkanı 
Belediye Başkanı 
Belediye Başkanı 
Kaymakam 

Birinci tezkiye amirleri gizli tezkiye varakalarmdaki sorular üze
rinde ilgili memurlar hakkında edindikleri kanaatlarını hanelerine dik
katle yazıp imza ederler. Her yılın Ocak ayı başında hazırlanan tez-
kize varakaları ilk hafta içinde ikinci tezkiye amirine tevdi eder. İkin
ci tezkiye amiri de mahsus hanelerine muhtelif veya tamamlayıcı ka
naatlarını maddenin mahsus sütununa yazarak imza eder. 

Memur ve hizmetlilerin terfi ve sicilleri üzerine emekliye şevk
lerinde çok müessir olan gizlf tezkiye varakalarını doldurmaya yetkili 
amirler tetkik ve tahkik ile sabit veya aşırı görülen ahvale nazaran 
beyan ve memur ile hizmetlilerin iyi veya fena temayüllerinin mes
lek ve görevlerine bağlılıklarını iktidar ve ruhi vasıflarının tayin ve 
tespitinde çok dikkat ve itina etmelidirler. Tezkiye amirleri, tezkiye 
varakalarım kendi el yazıları ile doldurmaya mecburdurlar. Birinci tez
kiye amiri gizli tezkiye varakalarmdaki sorular ilgili memur hakmda 
edindikleri kanaatlarını mahsus hanelerine dikkatle yazıp ayrı ayrı 
imza eder. İkinci tezkiye amiri eğer varsa muhalif veya tamamlayıcı 
kanaatlarını ilgili maddenin sütununa yazarak imza ederler. 

Gizli tezkiye varakalarına aynı yıl içinde çekilmiş 4,5X6 ebadında 
fotoğraf yapıştırılır. Tezkiye varakalarına eklenmesi lâzım gelen ra
porlar Belediye Tabiplerince tanzim olunur. Belediye tabiplerinin bu
lunmadığı halde raporu Hükümet Tabibi tanzmim eder. 

Bu Yönetmeliğe göre doldurulacak gizli tezkiye varakalarını giz
liliğin muhafazası için birinci tezkiye amirince doldurulan tezkiye va
rakalarının ikinci tezkiye amirine kapalı zarf içerisinde ve zarf üze
rine (Zata mahsus) ibaresi yazılmak suretiyle ikinci bir zarfa kaya
rak gönderilmesi lâzımdır. 

Tezkiye varakaları Başkanda diğeri ise sicil amirinde muhafaza 
edilecektir. İşbu Yönetmelik Resmî Gazetede yayınlanmasını müteakip 
yürürlüğe girer. 

İşbu Yönetmelik hükümlerini Mengen Belediye Başkanı yürütür. 
2112 

istanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1,971/684 
K . No : 1972/36. 
Hâkim : Nevzat Ersan 10468 
Başkâtip : Hüseyin Kaymakçı 
Davacı : Kamu hakları 
Maznun : Sefer Karataş, Kadınhan'm Sarayyanı Köyünden olup, 

aynı yerde oturmakta iken ikametgâh adresi meçhul Mehmet oğlu, 1944 
doğumlu marangoz. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 5/6/1971 
Tevkif tarihi : 6/6/1971 
Tahliye tarihi : 13/7/1971 
istanbul'da Lunaparkta sandalyanın üzerinde bulunan Güler Ay-

doğan'a ait çantayı bırakılan yerden çalmaktan maznun Sefer Kara-
taş'm köyden ayrıldığı ve meçhul adreste bulunması sebebiyle T.C.K. nun 
491/ilk, 522, 525 inci maddeleri uyarınca (6) ay hapis ve (6) ay müd

detle emniyeti umumiye nezareti altmda bulundurulmasına dair verilen 
25/11/1971 tarih ve 1426 sayılı gıyabî kararın tebliği mümkün olama
dığından hüküm özetinin 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 31 inci maddeleri 
gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 
onbeş gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılacağına 7/3/1972 tarihinde 
karar verilmekle ilân olunur. 2131/5 

Nazilli Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1970/479 
K . No : 1971/286 
Geceleyin bina dahilinden hırsızlık suçundan Mahkememizin 

20/9/1971 tarihli ilâmı ile T. C. K. nun 491/4, 522, 54/3 ve 647 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesi gereğince üç ay hapis cezası ile 'mahkûmiyetine 
ve cezasının teciline karar verilen Mehmet oğlu Hatice'den 1/1/1958 
doğumiu Osman Zeki Tenli hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen sanığa hük
mün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 2053 

E. No : 1970/175 
K . No : 1970/271 
Vazifeli memura ifa ettiği vazifeden dolayı hakaret suçundan Mah

kememizin 7/9/1970 tarihli ilâmı ile T. C. K . nun 266/1 ve 647 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesi gereğince bir ay hapis ve yüzelli lira ağır para 
cezası ile tecziyesine, cezasının teciline karar verilen İbrahim oğlu A l i -
me'den 1945 doğumlu Mehmet Ekeroğlu hakkındaki gıyabi ilâm bü
tün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğin
den 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı ge
çen sanığa hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 
15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

2054 

E. No : 1969/91 
K . No : 1969/283 
Yankesicilik suretiyle hısızlık suçundan Mahkememizin 17/10/19619 

tarihli ilâmı ile T. C. K. nun 4:92/7, 522, 54/3, 40 ıncı maddeleri ge
reğince dört ay hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilen Hüseyin 
oğiu Naciye'den 1/4/1956 doğumlu Nurettin Taşlı hakkındaki gıyabî 
ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince 
adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tari
hinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

2055 

Batman Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1969/180 
Karar No : 1989/95 
Karar tarihi : 19/7/1969 
Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık İsmail oğlu 1940 D. lu 

Eskişehir Karapınar Mahallesi nüfusunda kayıtlı Nuri Peksoylu'nun ey
lemine uyan 6085 sayılı Kanunun 232 sayılı Kanunla değişik 58 inci 
maddesinin (A) bendi uyarınca otuz lira hafif para cezasiyle tecziye
sine dair karar, sanığın adresi tespit edilemediğinden ilânen tebliğine 
ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı tak
dirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği ilân olunur. 2059 

Esas No : 1968/484 
Karar No : 19'68,/480 
Karar Tarihi : 28/11/1968 
Davacı : K. H . 
Sanık : İsmail Eryılmaz, Abdulkadir oğlu 1947 D. lu Mardin Ça

buk Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup Mardin Şar Mahallesinde ikamel 
eder. 

Suç : Karayolları Trafik Kanununa muhalefet 
Suç tarihi : 11/11/1968 
Sanığın subut bulan müsnet suçtan hareketine uyan 6085 sayıl 

Kanunun 232 sayılı Kanunla değişik 518 inci maddesinin A bendi uya 
rmca otuz lira hafif para cezasiyle tecziyesine dair yukarıda tarih v; 
numarası yazılı karar, sanığın adresi meçhul olduğundan ilânen tebli 
ğine ve ilân tarihinden on beş gün zarfından kanun yoluna başvurma 
dığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebli; 
olunur. 2060 
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Ankara Yedinci Suih Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1971/324 
K. No : 1971/652 
Emirlere riayetsizlik suçundan Mahkememizin 21/6/1971 tarihli 

ilâmı ile T. C. K. nun 526/1 inci maddesi gereğince yirmibeş lira ha
fif para cezası ile hükümlü Lütfü oğlu, 1948 doğumlu, İsmail Tongür 
hakkındaki gıyabî ilâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 
uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, 
hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba teb
liğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 2132 • 

Tirebolu Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Müessir fiilden Mahkememizin 20/1/1972 tarih ve 1970/209 esas 
1972/15 sayıh ilâmiyle T. C. K. nun 456/1, 59, 647 sayılı Kanunun 4 ve 
5/3 üncü maddelerine tevfikan 1.500 lira ağır para cezasına hükümlü Ti
rebolu Halaçlı Köyünden HaUl kızı Fatma'dan doğma 1951 doğumlu Necla 
Göbel bunca aramalara rağmen bulunamadığından gıyabî hüküm tebliğ 
edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince 
adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, neşir tarihinden itibaren 
15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

2127 

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinden : 

E. No : 1971/66 
K. No : 1971/191 
Maznun : Cindi özgül, Mehmet oğlu 1933 doğumlu Hınıs Kazası 

AJagöz Köyünden 
Suç : Adam öldürmek 
Suç tarihi : 14/9/1967 
Tutuk tarihi : 18/9/1967 
Tahliye tarihi : 13/2/1971 
Hüküm özeti : Maznunun T. C. K . nun 448, 463, 51/1, 59, 40, 3i , 33 

üncü maddeleri gereğince yedi yıl altı ay ağır hapsine, müebbeden kamu 
hizmetlerinden men, ceza infaz süresince kısıtlılık halinde bulundurul
masına tutukta geçen günlerin cezasından icrai mahsubuna, suç eşya
larının zoralımına, 4000 lira manevî tazminatın, 400 lira nispi 750 lira 
maktu ücreti vekâleti üe 90 lira nispi harç ve 173 Ura 75 kuruş masra
fın diğer mahkûmiyetlerine karar verilen maznunlarla birlikte tahsili ile 
müdahillere verilmesine 4/10/1971 günü karar verilmiştir. 

Adresi meçhul kaldığından adına tebligat yapılamayan maznun 
Cindi Özgül'e 7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve 31 maddeleri gereğince ilâ
nen tebligat yapılmasına, neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin 
yapUmış sayılmasına dair işbu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 2130 

istanbul Dördüncü Ağır Ceza Hâkimliğinden : 

1967/398 
Sahtekârlıktan sanık Bektaş oğlu, Elmıas'dan olma, 339 doğumlu 

Abbas Yılmazoğlu hakkında yapılan duruşma sonunda : 
Sanığın hareketine uyan TCK. nun 342/1 ile iki sene ağır hapsine 

ve 780 SK. nun l / B ve OK. nun 97 Ue de işbu mahkûmiyetinin tamamen 
ortadan kaldırılmasına dair 25/12/1969 Ta. de gıyabında verilen karar 
bulunamaması hasebüe ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

işbu hüküm aleyhine neşir tarihinden itibaren 15 gün zarfında ka
nunî yollarına müracaat edilmediği takdirde kesinleşeceği ilân olunur. 

2131-1 • 
istanbul Altıncı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No ; 1969/251 
K . No : 1970/1312 
Hâkim : S. Süheyl Deliorman 10724 
Başkâtip : Mustafa Arıcı 2568 
Davacı : K. H. 
Maznun : A l i Tecirli, Salih oğlu 1945 doğumlu 
Suç : Kavgada bıçak teşhiri 
Suç tarihi : 27/2/1969 

-Sanık A l i Tecirll'nin sabit olan fiil ve hareketine uyan T. C. K . nun 
466/1. 647/4-1. 6 maddeleri gereğince 300 lira ağır para mahkûmiye
tine dair 23/11/1970 tarihli gıyabî karar sanığm adresi meçhul kaldı
ğından uzun aramalara rağmen bulunamadığı gibi tebliği de mümkün 
olamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri 
gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ilânın yapıldığı tarihten i t i 
baren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayUmasına karar verildiği 
ilân olunur. 2131-2 

istanbul Dokuzuncu Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1970/222 
Müteferrik No : 1972/42 
Hâkim : E. Hilmi Göker 8742 
Kâtip : Ayfer Girgin 
6136 sayılı Kanuna muhalefet ve tabanca ile yaralamaktan sanık 

Al i ihsan oğlu, Satı'dan 1948 doğumlu, Erol Başalan hakkında 9. As
liye Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda : 

Gereği düşünüldü : Sanığa müsnet 6136 sayılı Kanuna muhalefet 
ve yaralama fiili usulen sabit olmakla hareketine uyan 6136 sayılı Ka
nunun 13, T. C. K. nun 456/4, 457, 62 ve 71 inci maddeleri gereğince 
tabanca taşımaktan altı ay hapis ve ikiyüz lira ağır para cezası ile 
yaralamıaktan bir ay yirmi üç gün müddetle hapsine 24/2/1971 tarih ve 
222/S5 sayılı karar ile temyizi kabil olmak üzere karar verilmiş is s ds, 
gıyapta olan hükmün tebliği hususunda gerekli işlem yapılmaşsa da 
adres meçhul olduğundan tebligat yapılamamış olmakla ahiren tekar-
rur eden 9/10/1964 günlü ve 1/320.444 sayılı Kanunun 28, 29, '30' ve 31 
inci maddeleri gereğince işbu karar hülâsasının tebliğ yerine kaim ol
mak üzere Resmî Gazete'de neşrine, ayrıca mahkeme divanhanesine 
asılmak suretiyle ilânına, evrak üzerinde, karar verildi. 

2131/3 • 
istanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

1971/1453 
Davacı : K. H 
Sanık : Osman Okumuş, B. Osman, 1934 doğumlu, Konya Beyşehir 

Saray Köyü halkından olup, adresi bulunamıyor, bekâr, sabıkasız. 
Suç: Karaborsa sinema bileti satmak. 
Suç tarihi : 19/12/1971 
,Sanığm suçu sabit görülerek T. C. K . nun 526 nci maddesi gere

ğince 260 lira hafif para cezasına ve ;36 nci madde gereğince sinema 
biletlerinin müsaderesine gıyapta verilen hüküm sanığa tebliğ edileme
diği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine 
tevfikan Resmî Gazete'de ilânının yaptırılmasına, 31 inci madde gere
ğince, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün son.-a ilânın yapılmış sayılmasına 
ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına 7/3/1972 tari
hinde karar verilmiştir. 

ilânen tebliğ olunur. 2131/4 

Ankara Onuncu Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1971/991 
K . No : 1971/1249 
Huzuru bozmak suçundan Mahkememizin 26/10/1971 tarihli ilâmı 

ile C. K. nun 547 nci maddesi gereğince 15 lira hafif para cezası ile 
hükümlü İbrahim oğlu, 1948 doğumlu Hayrettin Üçok hakkındaki gı 
yabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi ge 
reğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkra
sının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiç 
sayılacağı ilân olunur. 2133 

E. No : 1971/849 
K . No : 1971/1063 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 20/9/1971 

tarihli ilâmı ile C. K. nun 565/1, 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddeler 
gereğince 8 lira hafif para cezası ile hükümlü Hüseyin oğlu, 1940 do 
ğumlu Hüseyin Emircan hakkındaki gıyabî ilâm kendisine tebliğ edi 
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu madesi gere 
ğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasını 
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla 
cağı ilân olunur. 2134 
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İzmir Levazım Amirliği ı No. lu Satın Alma K o m Başkanlığından : 

Levazım Amirliği ihtiyacı için müteahhit namı hesabına 50 ton pa- -
tates açık eksiltme usulü ile alınacaktır. Muhammen bedeli 87.500 lira olup 
geçici teminatı 5.625 liradır. 

Eksiltme 5 Nisan 1972 Çarşamba günü saat 10.00 da Komisyonda ya
pılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Ankara, istanbul Levazım Amirliğinde ve 
Komisyonda görülebilir. 2154/4-2 • 

Çorum Ortaköy Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E . No : 1970/68 
K . No : 1971/23 
Mahkememizce verilen 11/6/1971 tarih, 1970/68 esas, 1971/23 karar 

sayılı ve 10/5/1970 tarihinde işledikleri zina suçundan dolayı T. C. K . nun 
440/1, 80, 40 mcı maddeleri mucibince 7 ay hapis cezasma dair gıyabın
da hüküm verilen Çorum - Ortaköy İlçesi Büyükkışla Köyü nüfusunda ka
yıtlı Mehmet Esma'dan olma 1945 doğumlu Gülüzar Çetiner ve T. C. K. 
nun 440/2, 80,40 mcı maddeleri mucibince 7 ay hapis cezasma dair gıya
bında hüküm verilen Çorum - Ortaköy İlçesi Büyükkışla Köyü nüfusunda 
kayıtlı Musa oğlu Fatma'dan olma 1945 doğumlu Halil özbolat'ın adres
lerine çıkarılan tebliğnameleri bulunamadıklarından iade edildiği ve bun
ca aramalara rağmen açık adresleri tespit edilemediğiden, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 31 inci maddelerine göre hüküm 
özetinin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan üân 
tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilân olunur. 

2120 

Kartal 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/1027 
Davacı Dursun Yavuz vekUi Avukat Refet öder tarafından davalı, 

ist. Levent Gültepe Yahya Kemal Caddesi No. 53 de mukim iken halen 
adresi meçhul Hüseyin Yavuz aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik sebe
biyle boşanma davasının yapılan duruşması sırasında : 

Davalı hakkındaki dava dilekçesi ve davetiye 8/2/1972 günlü du
ruşma için ilânen tebliğ olunduğu halde duruşmaya gelmediğinden hak
kında gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiştir. Duruşma günü olan 
10/4/1972 günü saat 9.45 deki duruşmaya bizzat kendiniz veya bir vekil 
göndermeniz, aksi halde hakkındaki duruşmanın gıyabında devam oluna
cağı husus gıyap kararı makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2124 

Görele Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/144 
Davacı Fehmi Alarçin Mahkememize açtığı taksim davasında adresi 

meçhul olan Sofulu Köyünden Salih kızı Saliha Alarçin'in adresi meçhul 
olduğundan ilânen davetiye tebliğ edildiğinde 7/2/1972 tarihli celsede 
hazır bulunamadığından ilânen gıyap karan çıkarılmasına karar verildi
ğinden duruşmanın bıraküdığı 25/4/1972 tarihinde gelmediğinden! Saliha 
Alarçin'in gıyabında duruşmaya devam olunacağı ilân olunur. 

ai2« 

Yeşilyurt Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Yeşilyurt Hıroğlu Mahallesi 257 hane, 1-4 cilt ve 69 sahifede ka
yıtlı Hasan Hüseyin Karga Ue Kadriye Karga'mn boşanmalarına 
21/1/1972 tarih ve 1971/122-2 sayı Ue karar verildiği Uân olunur. 

2119 

Fethiye Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1970/11 
IK. No : 1971/918 
Hırsızlık suçundan sanık Antalya İli Kaş İlçesi, Ovagelmiş Köyün

den, Kaya oğlu, 1943 doğumlu, Erdoğan Kocakaya'nın ik i ay hapis ce
fası Ue hükümlülüğüne ve bu kadar süre emniyeti umumiye nezareti al
lında bulundurulmasına dair verilen hüküm »anığın adresinin tespit edi

lememesi nedeniyle tebliğ edUemedlğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28, 2» ve Sİ inci maddeleri gereğince Uânen tebliğine, tebligatın 
Uân tarihinden 15 gün sonra yapılmış sayılacağına karar verildiği ilân 
olunur. 2128 

Turhal Asliye Ceza HâkimUğinden : 

Turhal Asliye Ceza Mahkemesinin 25/5/1971 tarih ve 168/155 sa
yılı karariyle TOK. nun 492/6, 522, 55/3 üncü maddelerine göre beşay 
ongun hapis cezasma mahkûm edüen Turhal'ın Dere Mahallesinden Hü
seyin oğlu Dudu'dan olma 1954 doğumlu Fehmi özgül'ün gıyabında ve
rilen karar tebliğ edUemediği, ve adresi de tespit olunamadığı cihetle 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inci maddelerine göre kara-
nn Resmî Gazeteyle tebliğine karar verilmekle karar özeti ilânen tebliğ 
olunur. 2129-1 

Turhal Asliye Ceza Mahkemesinin 2/12/1969 tarih ve 41/242 sa-
yıü karariyle 6136 S. K . nun 13 üncü maddesine göre altı ay hapis ve 
ikiyüz lira ağır para cezasma mahkûm edilen Turhal UTutepe Köyünden 
Mustafa oğlu Fadik'ten olma 1947 doğumlu Bayram Ataman'ın gıya
bında verilen karar tebliğ edUemediği ve adresi de tespit olunamadığı 
Cihetle 7201 sayüı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inci maddelerine 
göre kararın Resmî Gazeteyle tebliğine karar verilmekle karar özeti ilâ
nen tebliğ olunur. 2129-2 

Turhal Asliye Ceza Mahkemesinin 8/9/1970 tarih ve 3/244 sayılı 
karaniyle T.C.K. nun 492/1, Son, 522, 55/3 maddelerine göre bir ay on
gun hapis cezasma mahkum edilen Turhal Pazar Nahiyesi Seyitali Ma
hallesinden Lütfi oğlu Rabiye'den olma 1954 doğumlu Hüdayi Polat'm 
gıyabında verilen karar tebliğ edUemediği, ve adresi de tespit Olunama
dığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inci maddele
rine göre kararın Resmî Gazeteyle tebliğine karar verilmekle karar özeti 
ilânen tebliğ olunur. 2129-3 

Turhal Asliye Ceza Mahkemesinin 24/2/1972 tarih ve 209/44 sayıü 
karaıyle 506 sayılı Kanunun 140/B maddesine göre ikiyüz lira ağır para 
cezasma mahkum edUen Turhal'ın Kova Mahallesinden Hasan oğlu Hav
va'dan 21/2/1933 doğumlu Mehmet Büyüklü'nün gıyabında verilen ka
rar tebliğ edilemediği ve adresi de tespit olunamadığı cihetle 7201 sayılı 
TebUğat Kanununun 28, 29 ve 31 inci maddelerine göre karann Resmî 
Gazeteyle tebUğine 'karar verilmekle karar özeti ilânen tebliğ olunur. 

2129-4 

Turhal Asliye Ceza Mahkemesinin 20/4/1971 tarih ve 156/103 sa
yüı karanyle TOK. nun 491/4, 522, 525 inci maddelerine göre dört ay 
hapis dört ay emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma cezasına 
mahkûm edüen Amasya İli Uygur Köyünden Mehmet oğlu Şehriban'dan 
olma 1931 doğumlu Halis özdemir'in gıyabında verilen karar tebliğ edi
lemediği ve adresi de tespit ölunamdığı cihetle 7201 saydı Tebligat Ka
nununun 28, 29 ve 31 inci maddelerine göre 'karann Resmî Gazeteyle 
tebUğine 'karar verilmekle karar özeti Uânen tebüğ olunur. 

2129-5 

Turhal Asliye Ceza Mahkemesinin 10/11/1970 tarih ve 273/333 sa
yılı karariyle tabancayla yaralamaya tam teşebbüs ve 6136 sayüı Kanu
nun 13, TCK. nun 456/4, 62, 457/1, 51/2, 71 inci maddelerine göre altı 
ay yirmi altı gün hapis ikiyüz lira ağır para cezasına mahkûm edilen 
istanbul Kadıköy Osmanağa Mahallesinden Mehmet oğlu 1945 doğumlu 
Hatice'den olma Erkan Sapçı'nm gıyabında verilen karar tebliğ edileme
diği ve adresi de tespit olunamadığı cihetle 7201 sayılı TebUğat Kanu
nunun 28, 29 ve 31 inci maddelerine göre kararın Resmî Gazeteyle tebli
ğine karar verilmekle karar özeti Uânen tebliğ olunur. 2129-6 

Turhal Asliye Ceza Mahkemesinin 27/1/1971 tarih ve 343/24 sa
yılı karariyle 6136 saydı Kanunun 15, TCK. 55/3 maddelerine göre dört 
»y hapis yüzalıtımış altı Ura altmış kuruş ağır para cezasma mahkûm 
•dilen Tokat İU Yatmış Köyünden Bekir oğlu 20/10/1953 doğumlu Me
tin Çelebi'nin gıyabında verilen karar tebliğ edilemediği ve adresi de 
tespit olunamadığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 
inci maddelerine göre kararm Resmî Gazeteyle tebliğine karar veril
mekle karar özeti ilânen tebliğ olunur. 2197-7 
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Ankara 6. icra Memurluğundan : 

1971/501 
Tasfiye halinde Raybank T. A. Ş. vekili Avukat Muhittin Özşuca'ya 

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/9/1970 tarih ve 1969/313 E. 
ve 1970/760 K. sayıh ilâmiyle 5.626,— TL. sına borçlu : istanbul Barosu 
avukatlarından A l i Harputlu'nun istanbul Barosunda bulunamadığı ve 
şimdiki iş yeri ve ikametgâh adresi belli olmadığından hakkındaki icra 
emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilân tarihinden itibaren 22 gün içinde istenilen borcu ödemeniz 
32 nci madde gereğince borcu ödemez, teminat vermez, tetkik merciinde, 
Yargıtay'dan veya mahkemenin iadesi yoliyle mahkemeden icranın geri 
bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebrî icra yapıla
cağı, 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız 
hapisle cezalandırılacağınız, ilâm hükmüne muhalefetin ayrıca 343 üncü 
maddesinde cezayı gerektireceği icra emri yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 2101 

1971/4758 
Tasfiye halinde Raybank T. A. Ş. vekili Avukat Muhittin Özşuca'ya 

9/8/1962 tarihli bono ile 4.166,20 TL. sına borçlu : Ankara Bahçelievler 
7. Cadde No. 29 da Hüseyin Sami Çiçekçi ve Cevat Karagülün adresleri 
meçhul olduğundan haklarındaki ödeme emrinin ilânen tebliğine karar 
verilmiştir, işbu ilân tarihinden itibaren 22 gün içinde borcu ve takip 
masraflarını ödemeniz, borcun bir kısmına veya tamamına ve senet al
tındaki imzaya itirazınız varsa yazılı veya sözlü olarak bu süre içinde 
icra dairesine bildirmeniz, imzayı ret ettiğinizde mercide yapılacak du
ruşmada hazır bulunmanız, bulunmazsanız itirazınınzm muvakkaten kal
dırılacağı, yine bu müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında 
bulunmazsanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez ve itiraz edil
mezse cebrî icraya devam edileceği itiraz ettiğiniz takdirde itirazla bir
likte tebliğ giderlerini ödemeniz aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız 
ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2102 

1971/4759 
Tasfiye halinde Raybank T. A. Ş. vekili Avukat Muhittin Özşuca'ya 

18/9/1962 ve 9/6/1962 ve 22/6/1962 tarihli bonolarla 18.207,— TL. sına 
Ankara Yenişehir Selanik Caddesi Emre Apt. No. 7 de Yıldız Komanditi 
ile Dimas Tavukçis ve bu paradan 5.207,— TL. sına borçlu şirket ortak
larından Fuat Uğurkan ve bu paradan 4.000 TL. sına borçlu şirket ortak
larından Hüseyin Sami Çüçekçi'nin adresleri meçhul olduğundan hakların
daki ödeme emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

işbu ilân tarihinden itibaren 22 gün içinde borcu ve takip masrafla
rını ödemeniz, borcun bir kısmına ve tamamına ve senet altındaki imzaya 
itirazınız varsa yazılı veya sözlü olarak bu süre içinde icra Dairesine bil
dirmeniz, imzayı ret ettiğinizde mercide yapılacak duruşmada hazır bu
lunmanız, bulunmazsanız itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı yine bu 
süre içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmazsanız hapisle 
cezalandırılacağınız, borç ödenmez ve itiraz edilmezse cebrî icraya devam 
edileceği, itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini öde
meniz aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ödeme emri yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2103 

1970/9299 
Tasfiye halinde Raybank T. A . Ş. vekili Avukat Yüksel Türe'ye 

7/7/1959 tarihli ortaklığa iştirak taahhütnamesiyle 8.528,13 TL. sı faiz 
ve masraflarına borçlu TCDD idare Meclisi Üyelerinden olup Ankara Ye-
şilırmak Sokak No. 15/4 de oturan Reşat Tuncel'in bu adresinden ayrıl
dığı ve yeni adresi tespit edilemediğinden hakkındaki ödeme emrinin ilâ
nen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilân tarihinden itibaren 22 gün içinde borcu ve takip masraf
larını ödemeniz, borcun bir kısmına ve senet altındaki imzaya itirazınız 
varsa yazılı veya sözlü olarak bu müddet içinde icra Dairesine bildirme, 
niz, imzayı ret ettiğinizde mercide yapılacak duruşmada hazır bulunma
nız, bulunmazsanız itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, yine bu müd
det içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmazsanız hapisle ce
zalandırılacağınız, borç ödenmez ve itiraz edilmezse cebrî icraya devam 
edileceği, itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini de 
ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayüacağınız ödeme emri yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2113 

1970/9301 
Tasfiye halinde Raybank T. A. Ş. vekiü Avukat Yüksel Türe'ye 

21/12/1959 tarihli ortaklığa iştirak taahhütnamesiyle 1.077,56 TL. sı faiz 

ve masraflara borçlu : Ankara TanyeU Sokak 30/5 de Nejat Tunca'nm bu 
adresten ayrıldığı ve ikametgâhı meçhul olduğundan hakkındaki ödeme 
emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir, işbu ilân tarihinden itibaren' 22 
gün içinde borcu ve takip masraflarını ödemeniz, borcun bir kısmına ve
ya tamamına ve senet altındaki imzaya itirazınız varsa yazılı veya sözlü 
olarak bu müddet içinde İcra Dairesine bildirmeniz, imzayı ret ettiğiniz
de mercide yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, bulunmazsanız itira
zınızın muvakkaten kaldırılacağı, yine bu müddet içinde 74. madde gere
ğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle cezalandırılaca
ğınız, borç ödenmez ve itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceği, 
itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebüğ giderlerini ödemeniz aksi 
halde itiraz etmemiş sayılacağınız ödeme emri yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 2114 

1970/9325 
Tasfiye halinde Raybank T. A. Ş. vekili Avukat Yüksel Türe'ye 

22/9/1959 tarihli ortaklığa iştirak taahhütnamesi ile 1.122,08 TL. sı faiz 
ve masraflarına borçlu : Eskişehir TCDD. Cer Atelyesinde Dökümcü iken 
bu görevinden ayrılan ve adresi bilinemeyen Fevzi Tunalı'nın hakkındaki 
ödeme emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilân tarihinden itibaren 22 gün içinde borcu ve takip masraf
larını ödemeniz, borcun bir kısmına ve tamamına ve senet altındaki im
zaya itirazınız varsa yazılı veya sözlü olarak bu müddet içinde İcra Dai
resine bildirmeniz, imzayı ret ettiğinizde mercide yap lacak duruşmada 
hazır bulunmanız, bulunmazsanız itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı 
yine bu müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmazsanız 
hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez ve itiraz edilmezse cebrî icra
ya devam edileceği, itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ gider
lerini ödemeniz aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ödeme emri ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2115 

• 
Altındağ Birinci Asüye Hukuk Hâkimliğinden : 
Davacı İhsan Topalsoy tarafmdan davalı Gülçin Topalsoy aleyhine 

açılan boşanma davasının yapılan muhakemesi sonunda jereği düşünüldü : 
istanbul, Şişli, Osmanbey, Tavukçu Fethi Sokak Zet Palas No. 26/1 

de annesi Güzide Onikililer yanında mukim daavcı Gülçin Topalsoy'a ilâ
nen davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya icabet etmemiş bulunduğun^ 
dan bu kere gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşmanın talik edildiği 4/4/1972 günü saat 11.00 de duruşmada 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde 
duruşmanın gıyabında devam edeceği cihetle işbu ilânı gıyap kararı ye
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 2116 

• 
Çorum Asliye ikinci Hukuk Hâkimliğinden : 
1970/553 
Çorum'un Yeşildere Köyünden Satı Kaya vekili Avukat Fevzi Bilan 

tarafından, Kars'ta Necati Sarsmaz (Yılmaz) aleyhine açılan evliliğin 
iptali davasının yapılan muhakemesinde : 

Aramalara rağmen tebligata salih adresi tespit olunamıyan davalı 
Necati Sarsmaz (Yılmaz) a ilânen davetiye tebliğ olunmuş ve 9/3/1972 
tarihli celsede, ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Ve nüfus 
kayıtlarının celbine de karar verilmiştir. 

Duruşma 7/4/1972 Cuma günü saat 9.00 a talik olunmuştur. Mez
kûr günde davalı gelmediği veya bir vekil de göndermediği takdirde, du
ruşmanın gıyabında geçeceği, gıyap tebliğ yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebüğ olunur. 2123 • 

İmroz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/9 
Davacı Yorgi Dülgeri vekili Avukat Burhan Cahit Altan tarafından 

davalı Ispiro Metaksi aleyhine açılan istimlâk bedeline istihkak ve tedbir 
davasının yapılan duruşması sonunda : 

T. C. imroz Ziraat Bankası Şubesi Müdürlüğüne 5/11/1965 tarih ve 
193947 sayılı makbuzla yatırılmış bulunan 5.124 lira 46 kuruş istimlâk be
delinin davacı Yorgi Dülgeri'ye ödenmesine İmroz Asliye Hukuk Mahke
mesinin 25/2/1972 tarih ve 1972/22 sayılı kararıyla karar verilmiştir. 

İlânın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilmediği tak
dirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur. 2121 
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Gaziantep 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1970/700 
K . No : 1971/180 

28/9/1070 tarihinde hırsızlık suçundan sanık Adana İli Hürriyet 
Mahallesi Hane: 172 de kayıtlı olup halen Adana Denizli Mahallesi 
'540 Sokak 14 sayılı evde oturur Halil oğlu Sakine'den doğma 1/4/1937 
D. lu Abdulkadir Atasoylu hakkında yapılan duruşma sonunda : 

(Sanığın suçu sabit olduğundan C. K . nun 492/1, '522, 525 inci 
maddeleri gereğince 8 ay müddetle hapis ve ceza müddetine muadil 
emniyeti umumiye nezareti altmda bulundurulmasına mahkûm edilmiş 
ve bütün aramalara rağmen bulunamamıştır. 

Bu sebeple 7201 sayılı Tebligat Kanununun 26 - 29 uncu maddeleri 
gereğince ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince 
ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edümiş sayılacağı ilân 
olunur. 2061 

Millî Aydın Bankasının 31 Aralık 1971 tarihli bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 
No. 

I 
II 

i n 
rv 

v 

VI 

VII 

ödenmemiş sermaye 
Kasa 

Serbest 

T. C. Merkez Bankası 
Kanunî karşılıklar kasası 
Munzam karşüıklar mukabili Kıy. 
Diğer kanunî karşılıklar kasası 

Bankalar 
Tahviller ve hisse senetleri C. 
Tahviller 

Senetler cüzdanı 
Sair müşteriler 

Avanslar 
Borçlu cari hesaplar 
Sair müşteriler 

X Ziraî krediler 
X I İştiraklerimiz 

XTI Sabit kıymetler 
Muhtelif borçlular 
Diğer aktifler 
İlk tesis masrafları 
Zarar 
Geçen yıldan devreden zarar 
Bilanço yık zararı 

Bloke 

1.065.219,87 
1.168.355,25 

2.141,-^ 

7.422.419,30 

553.182-

Yekûn 

Türk Lirası 

275.807,14 

2.233.575,12 

1.994.936,40 
2.141,— 

7.422.419,30 

553.182,—, 

182.000,— 
70.043,90 
24.482,68 

778.793,84 
11.702,37 

13.495.083,75 

No. 

I 
H 

III 
IV 
V 

v n 
V I H 

IX 
X 

X I 

Sermaye 
İhtiyat akçeleri 
Kanunî ihtiyatlar 

Karşılıklar 
Tedavüldeki tahvUlerimiz 
Taahhütlerimiz 

Vadesiz 

T. C. Merkez 
Bankasına 
Avanslar ve 
Rees. Etti. 
senetler 

VI Mevduat 
Vadesiz 

Resmî Mev. 

Ticarî Mev. 384.323,33 

Bankalar Mev. 6.547,48 

Tas. Mev. 3.036.704,61 

1.100.726,14 

VadeU 

259.961,48 

Vadeli 

500.000,-

259.961,48 

500.000,— 

384.323.33 

6.547,48 

1.429.622,07 4.466.326,68 

Tediye emirleri 
Muhtelif alacaklüar 
Talep olunmamış kıymetler 
Diğer pasifler 
Kâr 
Geçen yıldan devreden 
Bilanço yılı k â n 

Nâzım hesaplar 
Cirolarımız 

2.668,75 
258.451,58 

Yekûn 

350.000,-

Türk Lirası 

5.300.000— 
1.100.726,14 

259.961,48 

5.357.197,49 

862.518,12 

353.560İ19 
261.120,33 

13.495.083.75 
6.091.531,22 

Nâzım hesaplar 

Umumî yekûn 

6.091.531,22 

19.586.614,97 

Merkez Bankasına 350.000,— 

Diğer 
Kefaletlerimiz 1.069.713,60 
İştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
İştiraklerimiz ve Mües. Ke. 

Sair müşteriler 1.069.713,60 

Diğer nâzım hesaplar 4.671.817,62 

Umumî yekûn 
19.586.614,97 

No. 

Millî Aydın Bankasının 31 Aralık 1971 kâr ve zarar hesabı 
BORÇLU H E S A P L A R Türk Lirası No. A L A C A K L I H E S A P L A R 

I Personel masrafları 
n Vergi ve harçlar 

m Verilen faiz ve komisyonlar 
D7 Kambiyo zararları 
V Tasarrufu teşvik ikramiyeleri 

VI Amortisman ve karşılıklar 
VII Müessese ve teşebbüslerimiz zararları 

V H I Diğer masraf ve zararlar 
I X Kâr 

802.028,09 
5.215,61 

708.630,75 

12.000',— 
6.503,15 

I Alınan faiz ve komisyonlar 
H Tahviller ve hisse senetleri gelirleri 

I H Banka hizmetleri karşılığında alman faiz ve K. 
D7 Kambiyo kârları 
V İştiraklerimiz kârları 

VI Müessese ve teşebbüslerimiz kârları 
199.32617 VII Muhtelif kârlar 
261.120,33 V I H Geçen seneden müdevver kâr 

Türk Lirası 

1.780.844,83 
92.133,82 
12.980,40 

- y ı 
25.822,--

» 

80.374,30 
2.668,75 

Yekûn 1.994.824,10 Yekûn 1.994.824,10 

2005 
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Yahşihan Belediye Reisliğinden : 

1 — 2490 saydı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 104.979,45 lira 
keşif bedelli ve 6.498,97 lira geçici teminatlı kanal işi kapab zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 — İhale 14 Nisan 1972 Cuma günü saat 15,00 de Belediye binasın
da Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin 1972 yılı ticaret odası vesikası ile C grubundan (mü
teahhitlik karnesi ile ihaleden Uç gün evvel Belediye Reisliğine müraca-
atle ihaleye giriş belgesi almaları. Bunun için son müracaat tarihi 11 
Nisan 1972 Salı günü saat 17,00 dir. 

4 — 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi uyarınca hazırlanacak tek
lif mektupları ihale günü saat 14,00 e kadar Belediye Başkâtipliğine 
makbuz karşılığında vermeleri. 

5 — Keşif ve şartnameler hergün mesai saatleri dahilinde Beledi
yede bedelsiz olarak görülebilir. 

6 — Teminatlarım nakit olarak yatırmak isteyenler ihale 'günü saat 
13,30 a kadar Belediye veznesine yatırmaları. 

7 — Postada gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
Keyfiyet ilgililere ilân olunur. 2210 / 4-1 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından' : 
Dışkapı - A N K A R A 

Fakültemiz 1972 malî yılı içerisinde kullanılacak olan laboratuvar 
malzeme ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 174 kalem laboratuvar malze
mesi 270.000,— TL., tahminî bedel üzerinden kapalı zarf usulü eksiltme 
ile satm alınacaktır. 

Katî teminat miktarı : 54.000,— TL. dır. 6/4/1972 Perşembe günü 
saat 15.30 da ihale yapılacaktır. Teklifler ihale saatinden bir saat onca 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Satın Alma Komisyonuna teslim 
edilecektir. 

Gerekli şartname 30/3/1972 tarihinden 5/4/1972 tarihine kadar 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Levazım Bürosundan 15,— TL. sı 
karşılığında temin edilebiür. 2107 / 4-1 • 

İller Bankasından : 

Elektrik tesisatı yaptırılacaktır 

Keşif Geçici Malî İhale evrakı 
bedeU teminat yeterlik satış bedeli 

Kasaba Adı Lira K r . Lira Kr . Lira Kr. Li ra Kr. 

Emirhisar (Denizli) 349.877,— 17.745 — 35.000,— 50,— 
Gazi (Adana) 583.902,— 27.106 — 56.750 — 100,— 
Güzelbahçe (İzmir) 685.229,— 31.160 — 64.900,— 100,— 
Kaynaşlı (Bolu) 345.285,— 17.561,— 34.550 — 50,— 
Selendi (Manisa) 814.136,40 36.316,— 75.150 — 100,— 
Seydişehir (Konya) 1.080.084,— 46.153 — 94.050,— 125,— 

1 — Yukarıda adı yazılı tesislerin yapımı işi kapalı zarf usulü ve 
birim fiyat esası ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Teklif zarfları 14/4/1972 günü saat 15.00 de Ankara'da İller 
Bankası Satm Alma Komisyonunda açılacaktır. 

3 — Teklif mektuplarının 14/4/1972 günü saat 12.00 ye kadar İller 
Bankasına teslimi gerekmektedir. 

4 —• Teklif vereceklerin yeteriik belgesi almak için 7/4/1972 günü 
saat 17.00 ye kadar Bankaya dilekçe vermeleri ve dilekçelerine yüklenici 
karnelerini, şimdiye kadar yaptıkları işlere ait belgelerin listesini, örne. 
ğine göre teknik personel beyannamesini, halen taahhütleri altında bulu
nan işleri gösterir taahhüt beyannamesini ve tutarı yukarıda yazılı malî 
yeteriik belgesini eklemeleri lâzımdır. 

5 —• Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından işleri ihale 
edip etmemekte veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 

2156 /1-1 

Ankara Lv. A. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktan, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (Bir) 
kalem (Bakım onarım) maddesi (Pazarlık) suretiyle satın alınacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. İsteklile
rin belli gün ve saatte gelmeleri, 

Cinsi : Santral cihazı ile bu cihaza bağlı ilgili malzemenin komple 
bakım onarımı (Senelik), Miktarı : 1 adet, M . BedeU : 9.999,— TL., K . 
Teminatı : 1.500,—TL., İhale Günü, ISaati : 21/3/1972 Sah saat: 10.30. 

2138/1-1 » 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

M U H A M M E N 
MAHİYETİ Miktarı Fiyatı A y Tutarı 

İnsan asansörü bakımı işi 2 adet 150,— 11 3.300,— 
Yük asansörünün bakımı işi 1 adet 200,— 11 2.200,— 

5.500,— 

1 —• Mahiyeti ve fiyatı yukarıda yazılı bakım işi açık eksütme usu-
liyle yaptırılacaktır. 

2 — Eksiltmesi 5 Nisan 1972 Çarşamba günü saat 15.00 de Genel 
Müdürlük binasında Satm Alma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminatı 412,50 lira olup şartname hergün Komis
yonda görülebilir. 

4 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminat ve şirketlerin faa
liyet belgeleri ile birlikte Komisyonda bulunmaları ilân olunur. 

2019/4-1 • 
Siverek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Siverek Camiikebir Mahallesinden Mehmet Emin Erkmen 
tarafmdan davalılar Hakkı Celes ve Fetiye Uysal aleyhlerine açılan taz
minat davasmm yapılan duruşmasmda : 

Davalıların adresleri meçhul bulunduğundan ilânen tebligat yapıl
masına karar verilmiştir. 

Duruşmanın atılı bulunduğu 22/3/1972 günü saat 9,00' da Mahkeme
mizin 1970/142 esas sayılı dosyasına müracaatları veya bir vekille temsil 
ettirmeleri davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2196 

• 
Kırıkhan Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden : 

Satm alınacak ve 
pişittirilecek yiye
cek maddesinin 

Miktarı Tah. tutarı G. Tem. İ H A L E 
C i n s i Kg . Li ra Kr. Lira Kr . Günü Saati 

Ekmek pişirme işi 60.000 22.500,— 1.687,50 4/4/1972 14,30 
Kemiksiz koyun eti 3.500 70.000,— 5.250,— 4/4/1972 15,00 
Kemiksiz dana eti 5.000 80.000,— 6.0O0,— 4/4/1972 15,30 
Nebati margarin 1.000 8.750,— 656,25 4/4/1972 16,00 

1 — Yukarıda cinsi, miktarı, tahmini tutan, geçici teminatı, ihale 
gün ve saati belirtilen dört kalem yiyecek maddesi kapalı zarf usulü Ue 
ihaleye çıkarümıştır. 

2 — İhale Kırıkhan Yatılı Bölge Okulunda yapılacaktır. 
3 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanun -gereğince lüzumlu belgelerini 

ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığı 
teslim etmeleri, 

4 —• Buna ait şartnameler çalışma saatleri içerisinde Kırıkhan Ya
tılı Bölge Okulu il e Hatay Millî Eğitim Müdürlüğünde görülebilir. 

5 —• Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 2209/4-1 

• 
'Samsun Askerî Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

1. Samsun Garnizonu ihtiyacı için aşağıda cins, miktar, tahminî 
bedel ve geçici teminatı yazıh bir kalem yiyecek maddesi 2490 sayılı 
Kanunun 40 nci maddesi gereğince pazarlıkla satm alınacaktır. 

2. İhalesi 24 Mart 1972 Cuma günü saat 10.00 da Samsun Merkez 
Komutanlığı binasındaki Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3. Evsaf ve şartnamesi Ankara, istanbul Levazım Amirlikleri Ue 
Komisyonumuzda mesai saatlerinde göriilebüir. 

Cinsi : Kaşar peyniri, Miktar ı : 3 ton, Tahminî bedeli : 63.000,00 TL., 
Geçici teminatı : 4400,00 TL. dır. 2223 /1-1 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Van DSt X V n . Bölge Müdürlüğü hudutları içersinde bulunan 
Muş - Armcık sol sahil sulaması inşaatı işi kapalı zarf usulü Ue ihaleye 
çıkarılmıştır. 

2 — inşaatın muhammen keşif bedeli (33.000.000,—) Ura olup, 
geçici teminatı (1.003.750,—) Uradır. 

3 — MüteahhitUkçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uy
gun olarak şantiyede çalışır vaziyette; 

2 adet ekskavatör (1 ve 1,5 Yd3 lük), 1 adet dozer, 1 adet loder 
(Yükleyici), 1 adet greyder, 2 adet keçiayağı süindir ve çekicisi, 1 adet 
kompresör, 6 adet vibratör (2 si satıh), 6 adet betoniyer (250 ve 500 
Lt. Uk) ve kafi miktarda motopomp, arazöz ve kamyon bulundurula
caktır. 

4 — ihale 28/3/1972 Salı günü saat (15) de Yücetepe Mahallesi 1. 
Cadde Gülhane - Ankara DSl Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığı ka
tında toplanacak olan DSl Merkez Eksiltme Komisyonu tarafmdan ka
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri (100,—) lira mukabilinde 4 üncü mad
dede yazılı adresten 13/3/1972 tarihinden itibaren temin edUebilir. 

6 — istekli şahıs veya şirketlerin D S l Proje ve İnşaat Dairesi 
Başkanlığına 22/3/1972 Çarşamba günü saat (17,00) ye kadar bir di
lekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilek
çeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış mütahhitlik karnesi, 
(B) grubundan en az (33.000.000,—) liralık. 

b) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, 
e) Makina ve teçhizat beyannamesi 
d) Teknik personel .beyannamesi, 
e) 3 üncü maddede istenüen iş makinalarmı iş programına uygun 

olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulunduracağına dair usulü veç
hile tanzim edilmiş bir taahhütname, 

f) işi alacak müteahhit veya bu işte çalıştıracağı şantiye şefinin 
DSl X V H . Bölge Müdürlüğünden işyerinin görüldüğüne dair alacağı 
'belge. 

7 —• Isteklüer iştirak belgesi alıp almadıklarım 24/3/1972 Cuma 
sabahından itibaren DSl Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat 
ederek öğrenebilirler. 

8 — 22/3/1972 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerim almamış 
olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif 
zarflarını 28/3/1972 Salı günü saat (14.45) e kadar 4 üncü maddede be-
lirtüen adreste DSl Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabi
linde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapüacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler 
kabul edilmez. 1662/ 2-2 • 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Urfa E t Kombinası sel 
kanalı ve fosseptik işini birim fiyatı esası üzerinden, kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye çıkarmıştır. 

2 — Bu işin takribi keşif bedeli 550.000,— TL. (Beşyüz elli bin) 
lira olup geçici teminatı 25.750,— TL. dır. 

3 — Eksiltme Ankara'da Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
binasında 3/4/1972 Pazartesi günü saat 16,00 da yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale dosyası 1/4/1972 tarihine kadar mesai saatleri 
içinde tetkik edUebilir. 

5 — Eksiltmeye girebümek için iştirak belgesi alınması şart olup; 
A - IstekUlerin; 
a) «B» grubundan 550.000,— TL. müteahhitlik karnesi, 
fo) Ticaret odası vesikası, 
c) Teknik personel bildirisi, 
d) ihale tarihinde üzerinde bulunan işlere ait taahhüt bildirisi, 
e) Banka referans mektubu, 

ile 27/3/1972 Pazartesi gününe kadar Genel Müdürlüğümüz inşaat Mü
dürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 

B) İştirak belgesi 31/3/1972 tarihinden itibaren Genel Müdürlü
ğümüz İnşaat Müdürlüğünden alınabilecektir. 

6 — istekliler usulüne uygun teklif mektuplarını 25.750,— TL. Uk 
geçici teminatlarım Kurumumuz Merkez Muhasebe-Müdürlüğü veznesine 

yatırdıklarına dair makbuzla birlikte 3/4/1972 Pazartesi günü saat 15,00 e 
kadar Genel Müdürlüğümüz Umumî Evrak Şefliğine vermiş olmaları 
şarttır. 

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

8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna bağlı olmayıp ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya işi ihaleye giren müteahhitlerden dilediğine vermekte 
serbesttir. 2206 

Yüksek öğrenim- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilâtının ihtiyacı 
olarak 26 kalem muhteUf ampul ve elektrik malzemesi satm alınacaktır. 

2 — Bu işin tahmini bedeli 90.915,— TL. ve geçici teminatı 3.637,— 
TL. dır. 

3 — ihale 31/3/1972 Cuma günü saat 15,00 de Ankara - Kurtuluş 
Kıbrıs Caddesi No. 4 adresindeki Genel Müdürlük binasında teşekkül ede
cek İhale Komisyonu tarafmdan kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartlaşma ve ekleri hergün mesai saatleri dahilinde, 
Ankara - Kurtuluş Kıbrıs Caddesi No. 4 adresindeki Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Teklif mektuplarının en geç ihale saatinden bir saat önce İhale 
Komisyonuna verilmesi zaruridir. 

6 — Satın alınacak malzemeler, Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış 
bulunan dağıtım listesindeki esaslar dahilinde, firmaca ihtiyaç yerlerine 
teslim edilecektir. 

7 — Kurumumuz, 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi ya
pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

Keyfiyet ilân olunur. 2205 / 3-1 • 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

i l i : Eskişehir, i lçesi: Merkez, Köyü veya mevkü : Yusuflar, Made
nin cinsi : Lületaşı, Ruhsatnamenin tarihi : 23/7/1964, Numarası : AR. 512 

Hudutları: 

Kuzeyi : Turgutlar Köyü Camii 
Doğusu : Turgutlar Köyü Camiinden Yusuflar (Akçin) Köyü Camiine 

oradan Muhacir Akçayır (Hayriye Yeni Akçayır) Köyü Camime kırık hat. 
Güneyi : Muhacir Akçayır (Hayriye Yeni Akçayır) Köyü Camiinden 

Yürük Akçayır Köyü Camiine doğru hat. 
Batısı : Yürük Akçayır Köyü Camimden Turgutlar Köyü CamUne 

doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Lületaşı madeni 

için Abdullatif Siyahi ve Ortağı Komandit Şti. uhdesine 10 yıl müddetle 
işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

itiraz olanların bu ilânın gazetede Uk yayınladığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edil-
miyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince Uân 
olunur. 2197 / 2-1 

— m 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Divriği Madenleri Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemizin 1972 yılında 3500 çuval ekmeklik una ihtiyacı 
olup kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — istekliler, şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı teklif mek
tuplarını en geç 24 Mart 1972 Cuma günü saat 14.00 e kadar Müessese
mizin Muhaberat Şefliğine vereceklerdir. 

3 — Geçici teminat: 12.500,— liradır. 
4 — Şartname; Divriği - Erzincan - Sivas - Havza - Yozgat - Yer

köy - Polatlı - Konya belediye başkanlıklariyle Müessesemizde ve Anka
ra'da Karanfil Sokak No : 30/7 Demir Çelik irtibat Bürosunda görüle
bilir. 

5 — Müesseemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kıs
men veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

Hân olunur. 2170 / 1-1 



— 29 — 

Çocuk Islahevi Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Çocuk Islahevinin 1972 yılı ihtiyacından olan muh
telif yiyecek, temizlik ve yakacak maddeleri ihale suretiyle satm alı
nacaktır. 

2 — Satm alınacak malların cinsi, miktarları, fiyatı, tutarı ve ge
çici teminatları ile ihalenin hangi gün ve saatte yapaılacağı aşağıda 
gösterilmiştir. 

S — Eksiltmenin 5/4/1972 Çarşamba günü saat 15.000 de An
kara Çocuk Islahevi Müdürlüğünde Satm Alma Komisyonunda icra olu
nacaktır. 

4: — Bu işe ait şartnameler her gün -mesai saatleri dahilinde An
kara Çocuk Islahevinde bedelsiz olarak görülebilir. 

5 — Satın alınacak her kalem malın indirimi birim fiyatları ayrı 
ayrı kapalı zarfta gösterilecektir. 

6 — Kapalı zarfın ihale gününden bir saat öncesine kadar (Temi
nat mektupları ve kanunî belgeleri ile birlikte) Ankara Çocuk Islah-
evindeki Komisyon Başkanlığına verilmesi. 

7 — İsteklilerin teminatlarını Altındağ Malmüdürlüğüne yatırmaları 
ilân olunur. 

Muhammen 
Miktarı Fiyatı Tutarı Teminatı 

Malm cinsi Kilo L. Kr. Lira Kr. Lira Kr. ihale usulü 

leri lâzım geldiği bu müddetin hitamından1 sonra vukubulacak itirazların 
kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gere. 
ğince ilân olunur. 1740 / 2-2 

Nebatî margarin 5000 
Zeytin tanesi 2500 
Toz şeker 6000 
Çay (inhisar malı) 150 
Kuru fasulya 3000 
Kuru barbunya 2000 
Kuru nohut 200O 
Bulgur 3000 
Un (En iyisinden) 500 
Arpa şehriye 750 
Makarna 2000 
irmik 500 
Kırmızı mercimek 500 
Kırmızı toz biber 50 
Kuru üzüm 1000 
Patates 7500 
Tuz yemeklik 2000 
Deterjan toz sabun 1000 
Çamaşır sodası 500 
Odun (Meşe-gürgen) 400O0 

8 — 
9 — 
3,90 

36 — 
5 — 
6,— 
8, — 
2,50 
2,50 
3,— 
3,50 
3,50 
5,50 
9, — 
6,— 
1,20 

30 
6,— 
1,75 

33 

40 000,-
22.500,-
234O0,-
5.250,-

15.000,-
12.000,-
10.000,-

7.50O,-
1.250,-
2.250-
7.000,-
1.750-
2.750,-

450,-
6.000,-
9.000,-

600,-
6.000-

875,-
13.200,-

3.000,— 
1.687,50 
1.755,— 

393.75 
1.125,— 

900,— 
750,— 
562.50 
93,75 

168,75 
525,— 
131,25 
206.25 

33,75 
450,— 
675 — 

45,— 
450.— 
65,62,5 

990 — 

Kapalı zarf 

2002 /*-2 

istanbul Lv. Amiriiğl Sirkeci - Demirkapı 1 No. lu Sat. A l . Kom. 
Başkanlığından 

Hava Birlikleri ihtiyacı olan aşağıda yazdı kuru fasulye, 51 inci 
madde gereğince açık eksiltme usulü ile satm alınacaktır. Şartnameleri 
Ankara ve izmir Lv. Amirlikleri ile Sirkeci - Demirkapı'daki Komis
yon'da görülebilir. 

Cinsi : Kuru fasulye, Miktarı : 14000 kilo, Tahminî tutarı : 59.500 
lira, Geçici teminatı : 4.225 lira, ihale gün ve saati : 27 Mart 1972 Pa
zartesi saaıt 11.00 de. 1660 / 4-4 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

İU : Yozgat, ilçesi : Sorgun, Köyü veya Mevkii : Kaplıca, Made
nin Cinsi : Maden Kömürü, Ruhsatnamenin Tarihi : 14/3/1963, Numara
sı : 62/371. 

H U D U T L A R I : 
Kuzeyi : Sorgun Kazası Salih Paşa Camiinden Mükeremin Köyü 

Camiine çekilen düz hat. 
Doğusu : Mükeremin Köyü Camiinden Cihan Şarh Köyü Camiine çe

kilen düz hat. 
Güneyi : Cihan Şarh Köyü Camünden Haliloğlan Pınar Çeşmesine 

oradan da Küçük Köhne Köyü Camiine çekilen, kırık hat. 
Batısı : Küçük Köhne Köyü Camiinden hudut başlangıcı olan Sorgun 

Kazası Salih Paşa Camühe çekilen düz hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş maden kömürü 

madeni için Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A. Ş. uhdesine 15 yıl müd
detle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtiraz olanların bu ilânın Resmî Gazete'de ilk yayınlandığı tarihten 
İtibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyleme-

Türkiye Halk Bankası A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Basılı kâğıt yapılacaktır 

1 —• 1.165.000,— lira muhammen bedelli 135 kalem basılı kâğıt yap
tırılması işi, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — 50.350,— lira geçici teminatı olan bu işe ait şartname, Anka
ra'da Genel Müdürlüğümüz Levazım Müdürlüğüden, istanbul'da istanbul 
Şubemizden, izmir'de izmir Şubemizden 50,— lira. bedel mukabUinde te
min edilebilir. 

3 — Eksiltme 23/3/1972 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara'da 
Genel Müdürlük binamızda toplanacak iSatm Alma Komisyonumuzda ya
pılacağından, tekliflerin ayna gün saat 15.00 e kadar mezkûr Komisyona 
makbuz mukabilinde verilmesi gerekir. 

4 — Her ne sebeple olursa olsun beUrtüen zamanda verilmeyen tek
lif mektupları nazarı dikkate alınmayacaktır. Postada vaki gecikmeler 
kabul olunmaz. 

5 — Geçici teminat mektuplarının veya Bankamız veznesine nakit 
yatırılmışsa makbuzunun kapalı teklif zarfına konulması lâzımdır. 

6 — ihaleye iştirak edecek firmaların kendi adlarına tescilli ve söz 
konusu işimizi yapabilecek kapasitede matbaaları olması ve bir defada 
en az 500.000,— liralık (Malzeme dahil) benzeri bir matbua baskısını ya
pıp teslim etmiş olması şarttır. Bu hususları tevsik edici belgeler kapalı 
teklif zarflarına konulacaktır. 

7 — Bankamız, 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanununa 
tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi düediğine vermekte 
serbesttir. 

No t : 3/3/1972 tarihinde eksiltmesi yapılmak üzere evvelce ilân edi
len bu işe ait ihale iptal olunmuştur. 1883 / 3-3 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — 1972 malî yılı içerisinde Idaremizce peyderpey yaptırılacak, 
tahminen (30.000) liralık, Ozalit teksir ve fotokopi çekme işleri kapalı 
zarf usulü Ue ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — ihaleye ait şartname Genel Müdürlüğümüzde mesai saatleri 
dahilinde Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesinde görülebUir. 

3 — Firmalar tekliflerini 1200 liralık nakit veya teminat mektup
tan ile birlikte 24/3/1972 günü saat 15.00 kadar kapalı zarf usulüne 
göre hazıriiyacaklan teklif mektuplarını ihale komisyonuna vermiş ola
caklardır, ihale 24/3/1972 günü saat 16.00 da yapılacaktır. 

4 — Genel Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya düe
diğine yapmakta serbesttir. 

İlân olunur. 1933 / 2-2 

Gölcük Deniz Teknik Satm Alma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Müteahhit namı hesabına açık eksiltme ile 72 ton Patates 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli: 118.800,— lira olup, geçici temi
natı : 7.190,— liradır. 

2 — Eksiltmesi 30 Mart 1972 Perşembe günü saat 15.00 de Ko
misyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri M . S. B. Ankara, 
istanbul Levazım Amirlikleri ile Komisyonumuzda görülebUir. 

2104/4-2 

Gebze Asliye Hukuk Hâkirnliğinden : 

1970/424 
Davacı Mustafa özcan tarafmdan davalı Naüe özcan aleyhine açı

lan boşanma davasmm yapılan açık duruşmsınd. 
Dvalmm bir çok aramalara rağmen bulunamamış olup adresi meçr 

hul kalmış bulunduğundan duruşma günü olan 6/4/1972 Perşembe saat 
10 da duruşmaya gelmediği takdirde gıyap karan çıkarılacağı davetiye 
yerine kaim olmak üzere üân olunur. 2069 
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İsparta Asker! Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

İsparta ve Burdur Garnizonları ihtiyacı için aşağıda cinsi ve mik
tarları yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
uyannca kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır, ihaleye gireceklerin 
geçici teminat makbuzları veya banka mektuplan ile teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza vermeleri bu 
işe ait evsaf ve şartnameler Ankara, İzmir Levazım Amirlikleri Ue 
Komisyonumuzda görülebiUr. Postadaki gecikmeler kabul edümez. 

T. fiyatı G. teminatı I H A L E 
Garnizonu Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü ve saati 

İsparta Taze soğan 40.000 Kg. 2,— 5.250,— 6/4/1972 10.30 
Burdur Taze soğan 25.000 Kg. 2 — 3.T50,— 6/4/1972 11.00 
İsparta Marul 18.000 Kg. 2,— 2.700 — 6/4/1972 15.00 
Burdur Marul 10.000 Kg. 2,— 1.500 — 6/4/1972 15.30 
İsparta Ispanak 32.000 Kg. 2 — 4.450 — 7/4/1972 10.30 
Burdur Ispanak 24.000 Kg. 2 — 3.600 — 7/4/1972 11.00 
İsparta Yoğurt 70.000 Kg. 2,50 10.000,— 7/4/1972 15.00 
Burdur Yoğurt 50.000 Kg. 2,50 7.500,— 7/4/1972 15.30 

1985 /4-4 

Elazığ Garnizon Komutanlığı Satm Alma Komisyonu Başkanlığın
dan 

Aşağıda cinsi, tahminî fiyatı, miktarı, muhammen bedel ve geçici 
teminatı yazılı askerî madde taşıma işi kapalı zarfla eksiltmesi hizasın
daki gün ve saatte Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonumuzda, Ankara ve istanbul Levazım Amir
liklerinde görülebiUr. isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşüığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken, mektuplar kabul edü
mez. 

Cinsi : Muhteüf askerî madde taşıması, Tahmini fiyatı : Tonu 25 
lira, Miktar ı : 3000 ton, M . bedeli: 75.000,— TL., G. teminatı : 5.000,— 
TL., İhale günü : 17 Nisan 1972 Pazartesi günü saat 10.30 da. 

2022/4-3 

Manisa As. Sat. A l . Kom. Başkanlığından : 

Aşağıda cins ve miktarlan yazılı dört kalem yiyecek maddesi hiza
larında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Dört kalem yiyecek maddesi toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
cins, cins ve ayn ayn isteklilere de ihale edUebilir. Evsaf ve şartnameleri 
Ankara ve İzmir Levazım Amirlikleri ile Komisyonda görülebilir. Teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi şarttır. 
Postada vaki gecikmeler muteber değildir. 

C i n s i 

vlakarna 
Vrpa şehriye 
îeyaz peynir 
3iyah zeytin tanesi 

Miktarı 
Kg. 

138.000 
20.000 
60.000 
18.000 

M . bedeli 
Lira Kr. 

G Tem. 
Lira Kr. 

t H A L E 
Günü Saati 

400.200,— 19.760,— 
58.000,— 4.150,— 

720.0OO,— 32.550,— 
108.000,— 6.650,— 

3 Nisan 1972 16.00 
3 Nisan 1972 16.00 
4 Nisan 1972 16.00 
4 Nisan 1972 16.00 

1948 /4-4 

Siirt Askerî Satm Alma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedeli, geçici teminatı ve iha-
gün ve saati yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf ile satm alınacaktır. 

Evsaf ve şartnameleri mesai saati içinde Komisyonumuzda, An
kara ve istanbul Levazım Amirliklerinde görülebilir. 

TaliplUerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacaklan teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri Fos-
tadaki vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

C i n s i Miktan 
M . bedeli 
U r a Kr. 

G. teminatı 
Lira Kr. 

İ H A L E 
Günü Saati 

lakarna 
iehriye 
4mon 

26.000 Kg. 89.700 — 
8.00O Kg. 27.600 — 

140.000 Ad. 70.000 — 

5.735,— 3/4/1972 11.00 
2.070— 3/4/1972 15.00 
4.750,— 4/4/1972 11.00 

1984 /4-4 

Sivas Askerî Satm Alma Komisyon Başkanlığından : 

Sivas Garnizon Birlikleri ihtiyacı için aşağıda yazılı on kalem 
yiyecek maddesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Evsaf ve şartnamesi Ankara - istanbul Lv. 
Amirlikleri ile Komisyonda görülebilir. İştirakçilerin 2490 sayılı Ka
nuna uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarmı ihale saatle
rinden bir saat evvel Komisyona vermeleri şarttır. Her nevi gecikme
ler kabul edilmez. 

T. fiyatı G. teminatı İ H A L E 
Cinsi Miktan Lira Kr. Li ra Kr. Tarihi Saati 

Kuş üzümü 1.300 Kilo 6,50 . 634,— 3/4/1972 11.00 
Çam fıstığı 1.300 » 55,— 4.825,— 3/4/1972 15.00 
İrmik (3 No.) 15.000 » 3 — 3.375 — 4/4/1972 11.00 
Aşurelik buğday 3.000 » 2 — 450,— 4/4/1972 15.00 
Taze bezelye 18.000 » 2 — 2.70O,— 5/4/1972 11.00 
Taze bakla 21.000 » 1,50 2.363,— 5/4/1972 15.00 
Taze kabak 42.000 » 1,10 3.465,— 6/4/1972 11.00 
Semizotu 20.000 » 1,60 2.400,— 6/4/1972 15.00 
Yumurta 288.000 Adet 65 10.610 — 11/4/1972 11.00 
Yoğurt 70.000 Kilo 3,— 11.750,— 11/4/1972 W.00 

1925/4-3 

Elazığ Garnizon Komutanlığı Satm Alma Komisyon Başkanlığın
dan : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeU ve geçici teminatları 
yazılı (13) kalem (Sebze ve yiyecek) kapalı zarfla ihaleleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonumuzda ve Ankara, istanbul Leva
zım Amirliklerinden görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mek
tuplar kabul edilmez. 

T. fiyatı M . bedeli G. teminatı İ H A L E 

Cinsi Lira Kr. Miktarı Lira Lira Günü 

Yumurta 70 50.000 Ad. 35.0Û0 2.625 4/4/1972 
Salı 

Yoğurt 2,75 15.000 Kg. 41.250 3.094 » 
Taze soğan 2,— 10.000 Kg. 20.000 1.500 
Taze bakla 2,50 3.000 Kg. 7.500 563 » 
Marul 1,25 15.000 Ad. 18.750 1.407 5/4/1972 

Çarşamba 
Taze kabak 1,50 12.000 Kg. 18.000 1.350 
Taze patates 2 — 20.000 Kg. 40.000 3.00O » 
Salatalık (Hıyar) 1,50 8.0O0 Kg. 12.000 900 » 
Taze fasulye 2,75 17.000 Kg. 46.750 3.507 6/4/1972 

Perşembe 
Patlıcan 2 — 15.000 Kg. 30.000 2.250 » 
Domates 2,— 20.000 Kg. 40.000 3.000 » 
Taze baş soğan 1,50 10.000 Kg. 15.000 1.125 » 
Yeşil biber 1,70 8.000 Kg. 13.600 1.020 7/4/1972 

Saati 

10.30 

11.30 
15.00 
16.00 
10.30 

11.30 
15.00 
16.00 
10.30 

11.30 
15.00 
16 00 
10.30 

Cuma 

1821 /4-4 

Hadımköy Askerî Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cins ve miktan Ue ihale gün ve saati gösterilen (Üç) 
kalem (Yiyecek, yakacak) maddesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Evsaf ve şartnameler Ankara, istanbul Levam Amirliklerinde 
ve Komisyon Başkanlığımızda görülebilir. 

3 — TekUf mektuplan ihale saatinden bir saat evveüne kadar Ko
misyon Başkanlığımıza verilmesi mecburidir. Verilen zarflar iade edUmez. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

C i n s i 
Miktan 

Ton 
M . bedeli. 
Lira Kr. 

G. Tem. 
Lira Kr. 

İ H A L E 
Günü Saati 

1. Odun 
2. L. kömürü 
3. Tavuk eti 

1.600 448.000,— 21.670,— 3 Nisan 1972 15.00 
4.000 1.120.0OO,— 47.350 — 5 Nisan 1972 15.00 

10 180.000,— 10.250,— 7 Nisan 1972 15.00 
1926 / 4-3 
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Edirne Askerî Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usu
lü ile satm alınacaktır. 

Eksiltmesi aşağıda yazılı gün ve saatlerde Edirne Askerî Satuı 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Ankara, istan
bul Levazım Amirlikleri ile Komisyonda görülebilir. 

isteklilerin belirtilen gün ve saatte teklif mektuplarını Komisyonda 
bulundurmaları (Posta gecikmeleri kabul edilmez) mektuplar en geç 
ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmiş olacaktır. 

T. fiyatı T. tutan G . teminat İ H A L E 

Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 

Taze bakla 1 3 Ton 2 , 5 0 3 2 . 5 0 0 — 2 . 4 4 0 , — 3 / 4 / 1 9 7 2 1 0 . 0 0 

Taze soğan 1 8 Ton 1 , 5 0 2 7 . 0 0 0 , — 2 . 0 2 5 , — 3 / 4 / 1 9 7 2 1 1 . 0 0 

Zeytin tanesi 2 3 Ton 7 , 5 0 1 7 2 . 5 0 0 , — 9 . 8 7 5 , — 3 / 4 / 1 9 7 2 1 5 . 0 0 

Yoğurt 6 0 Ton 3 — 1 8 0 . 0 0 0 , — 1 0 . 2 5 0 — 3 / 4 / 1 9 7 2 1 6 . 0 0 

Marul ' 3 3 . 0 0 0 Adet 1 , 2 5 4 1 . 2 5 0 , — 3 . 0 9 4 , — 4 / 4 / 1 9 7 2 1 0 . 0 0 

Kıvırcık salata 2 2 . 0 0 0 Adet 8 0 1 7 . 6 0 0 — 1 . 3 2 0 , — 4 / 4 / 1 9 7 2 1 1 . 0 0 

1 9 2 3 / 4 - 4 

Doğubeyazıt Askerî Satm Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Doğubeyazıt garnizon birlikleri ihtiyacı için 4 0 (Kırk) ton taze 
soğan kapalı zarfla alınacaktır. Tahmini fiyatı 1 5 0 kuruş, tahmini be
deli 6 0 . 0 0 0 lira olup, geçici teminatı 4 . 2 5 0 liradır, ihalesi 3 1 Mart 1 9 7 2 

Cuma günü saat 1 1 . 0 0 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi, çalış
ma saatlerinde, Erzurum, Ağrı ve Doğubeyazıt Satm Alma Komisyon
larında görülebilir. Teklif mektuplarının en geç ihale saatinden bir 
saat önce Komisyona verilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 1 9 2 4 / 4 - 4 

Manisa As, Sat. Kom. Bşk. lığından: 

Manisa,. Menemen ve Kırkağaç Garnizonlarının aşağıda yazılı dör
der kalem sebzeleri hizalarında yazdı gün ve saatlerde kapah zarf usu
lü ile satm alınacaktır. Dört kalem sebze toptan bir istekliye ihale edi
lebileceği gibi, cins, ve ayrı ayn isteklilere de ihale edilebilir. 

Evsaf ve şartnameleri Ankara ve izmir Levazım Amirlikleri ile 
Komisyonda görülebUir, teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyona verilmesi şarttır. Postada vaki gecikmeler muteber 
değildir. 

M . bedeli G. teminatı I H A L E 
C i n s i Miktan Lira Kr . Lira Kr. Günü Saati 

Manisa Gaznizonu 
Taze fasulye 6 3 . 0 0 0 Kg. 9 4 . 5 0 0 — 5 . 9 7 5 . — 

Salatalık 2 3 . 0 0 0 Kg. 2 7 . 6 0 0 — 2 0 7 0 — 

Semiz otu 1 5 . 0 0 0 Kg. 1 8 . 0 0 0 — 1 . 3 5 0 , — 

Araka 1 5 . 0 0 0 Kg. 3 3 . 7 5 0 — 2 . 5 3 5 — 

Menemen Garnizonu : 
Taze fasulye 6 0 0 0 Kg. 9 . 0 0 0 , — 6 7 5 , — 

Salatalık 4 . 0 0 0 Kg. 4 . 8 0 0 — 3 6 0 — 

Semiz otu 2 . 0 0 0 Kg. 2 . 4 0 0 , — 1 8 0 , — 

Araka 2 . 0 0 0 Kg. 4 . 5 0 0 — 3 4 0 , — 

Kırkağaç Garnizonu : 
Taze fasulye 9 . O 0 O K g . 1 3 . 5 0 0 , — 1 . 0 1 5 , — 

Salatalık 6 . 0 0 0 Kg. 7 . 2 0 0 — 5 4 0 — 

Semiz otu 3 . 0 0 0 Kg. 3 . 6 0 0 — 2 7 0 , — 

Araka 3 . 0 0 0 K g . 6 . 7 5 0 , — 

— • 

5 1 0 , — 

5 / 4 / 1 9 7 2 1 6 . 0 0 

5 / 4 / 1 9 7 2 1 6 . 0 0 

5 / 4 / 1 9 7 2 1 6 . 0 0 

5 / 4 / 1 9 7 2 1 6 . 0 0 

6 / 4 / 1 9 7 2 1 5 . 3 0 

6 / 4 / 1 9 7 2 1 5 . 3 0 

6 / 4 / 1 9 7 2 1 5 . 3 0 

6 / 4 / 1 9 7 2 1 5 . 3 0 

6 / 4 / 1 9 7 2 1 6 . 0 0 

6 / 4 / 1 9 7 2 1 6 . 0 0 

6 / 4 / 1 9 7 2 1 6 . 0 0 

6 / 4 / 1 9 7 2 1 6 . 0 0 

1986 /4-4 

T. C. Devlet Demiryollan İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komis
yonu ReisUğinden : 

2 2 kalem Rulman satm alınacaktır 
1 — Hariçten teklif alma suretUe yukarıda cins ve miktarı yazılı 

malzeme satın alınacaktır. 
' 2 — Tekliflerin engeç 1 3 Nisan 1 9 7 2 Perşembe günü saat 1 5 . 0 0 e 

kadar Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesinde top
lanan Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3 — Verilecek teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılacaktır. 

4 —• Bu işe ait şartnameler TCDD nin Ankara'da Merkez ve is
tanbul'da Sirkeci veznelerinden 2 5 lira mukabilinde temin edilebilir. 

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

6 — Firmalar bu işe ait şartnameyi TCDD veznesinden aldıklarım 
tevsik için Ugili veznenin makbuzunu teklifleri ile birlikte Komisyonu
muza tevdi edeceklerdir. 2 1 0 8 / 2 - 2 

Antalya Belediye Başkanlığından; 

1 — Belediyeye bağlı E. S. O işletmesi için kapalı zarf usulü ek
siltme ile 3 adet şehir içi tipi otobüs satın alınacaktır. 

2 — İhale 21/3/1972 Salı günü saat 16.00 da Belediye binasında 
icra edilecektir. Zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar veril
miş olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

3 — üç otobüsün muhammen bedeli 1.050.000 lira ve geçici temi
natı 41.500 liradır. 

4 — Şartnameler her gün mesai saati içinde Encümen Kalemin
de görülür ve isteyenlerin adresine gönderilir. 

5 — Mektup 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanacak
tır. Teklif mektubu ile birlikte geçici teminat makbuz veya mektubu
nun, mahallî ticaret odasından alınmış 1972 yılı vizesi görmüş belge
nin ve teklif verilen otobüse ait teknik spesifikasyon-ve planların 
ibrazı gerekir. 

İlân olunur. 1388 /4-4 

T. B. M. Meclisi Satm Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Şartnamede cins ve miktarı yazılı 4 kalem tatlı kapalı zarf usu-
liyle satm alınacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde Dairemiz Muhafız 
Tabur Komutanlığında ve istanbul'da Millî Saraylar^ Müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muhammen bedeli 252.000,— lira ve geçici teminatı 13.830,— lira
dır. İhalesi 23/3/1972 Perşembe günü saat 15.00 de T. B. M. Meclisi 
Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanuna göre hazır
layacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00 e kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ve 1972 yılı ticaret 
odası belgesini ibraz etmeleri ilân olunur. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 1822 /4-4 

Simav Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1 9 7 2 / 1 0 

Davacı Simav'm Yağıllar Köyünden Mehmet ve Havva kızı 1 / 1 2 / 1 9 4 6 

doğumlu ve Haül Bülbül karısı Muhlise Bülbül, davalı kocası Mehmet ve 
Ayşe oğlu 1 9 4 3 doğumlu Hali l Bülbül aralarında devam etmekte olan 
nafaka davasının yapüan açık duruşması sırasmda 

Davah Halil Bülbül adına çıkarılan davetiyeye ve yaptınlan tahki
kat evrakında HalU BülbUTün adresinin meçhul olduğu ve birinci daveti
yenin davalıya tebliğ edilemediğinden bu kere duruşmanın bıraküdığı 
1 6 / 5 / 1 9 7 2 Sah günü saat 9 , 1 0 a bırakıldığı, davalının duruşmaya gelme
leri veya bir vekil göndermesi lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere 
İlânen tebüğ olunur. 2 0 8 6 

Diyarbakır Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E . No 
K . No 

1969/240 
1971/226 

Adam öldürmek suçundan sanıklar Şah Yusuf Saraç, Kahraman 
Aydın haklarında Diyarbakır 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 4 / 1 1 / 1 9 7 1 

tarih ve esas 1 9 6 9 / 2 4 0 karar 1 9 7 1 / 2 2 6 sayılı karan ile beraetlerine ka
rar verilmiş olup müteaddit aramalara rağmen gıyabî kararın müdahil
ler Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesinde oturur ve gezginci çingeneler^ 
den A l i Gezici, Hüseyin Gezici, AdUe Gezici'ye tebliğ edilememiştir. 

7 2 0 1 sayıh Tebligat Kanununun 2 8 , 2 9 uncu maddeleri gereğince 
Resmî Gazete ile Uânen tebliğine, ve ilânın bir örneğinin de mahkeme 
divanhanesine asılmasına aynı kanunun 3 1 inci maddesi gereğince üân 
tarihinden itibaren 1 5 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağına karar 
verildi. 

îlânen tebliğ olunur. 2050 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş.: 

11 Mart 1972 Vaziyeti 
A K T İ F 

İtin mevcudu (Beynelmilel ayarlı): 
rbest Safi Kg. 102.956,648 
crhun » » 
ideli altın borçluları: 
beynelmilel ayarlı) Safi Kg 
öviz borçluları (Konvertibl) : 
faklık para : 
ahildeki muhabirler . 
•.smî bankalar 
ger bankalar 

jeskont ve senet üzerine avans : 
- Hazine kefaletini haiz. 
bonolar : 
Katma bütçeli idareler ... 1.750.000.000,— 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

- Hububat alımları finans-
maru 2.825.000.000,— 

- Ziraî istihsal fazlası itha
lât finansmanı —,— 

Diğer İktisadî Devlet Te
şebbüsleri 

- Ticari senetler : 
İktisadî Devlet Teşebbüs
leri 1.078.951.348,67 
Hususî sektör senetleri ...1.329.185.298,49 

- Ziraî senetler : 
T. C. Ziraat Bankasınca 
ibraz edilen senetler 1.218.592.492,90 
Diğer bankalarca ibraz 
edilen senetler 40.918.259,22 

Iğer avanslar: / 

- Hazineye kısa vadeli 
avans 

- Tahvil üzerine avans 
Resmî bankalara 24.444.000,— 
Hususî bankalara 6.076.328,48 

- Altın ve ı döviz üzerine 
avans : 
Resmî sektör .... —,— 
Hususî sektör 331.041,18 

- Bankalar Tasfiye Fonu 
İkrazları (153 sayılı K.) 
Ziraî finansman (1211 S. K. Mad. 40) 

ıhviller cüzdanı: 
ıvlet tahvilleri 
ğer resmî tahviller 
«smî bankalar tahvilleri 
ısusî bankalar tahvilleri...... 

"aya tabi hesaplar: 
hkim olunan alacaklarımız 
rşılığı Hazine tahvilleri 
54 S. K-madde 2, 3 ve 4» 
îğeıiendirme farkı karşılığı 
î̂ zine bonosu (65 S. K. 
idde 5) 
sfiyeye tabi tutulan alacak
lınız (1211 S. K G Mad. 5) 
11 S. K. nun 61. Mad. Ger. 
ğer-lendirme farkı 

lyrünenkuller ve demirbaş ; 
ahtelif : 
Altır : (Meşkûk ve düşük 
ayanı) Safi K g 3.039,635 
Döviz : 
Hariçteki muhabirler 445.181.391,90 
Diğer döviz hesaplan 2.153.178.232,42 

Dahildeki hususî banka
larla yapılan röpor mua
meleleri 
Sair hesaplar 

Yekti a 

T. Lirası T. Lirası 

1.760.989.046,26 

-,— 1.760.989.046,26 

10.170.195.070,04 
60.431.869,99 

1.114.124,84 
24.780,21 1.138.905,05 

— — 4.575.000.000 — 

2.408.136.647,16 

1.259.510.752,12 8.242.647.399,28 

7.O86.60O.O0O — 

30.520.328,48 

331.041,18 

292 115 873 56 
649.943.748,91 8.059.510.992,13 

P A S İ F 

61.297365.49 
1.061.890.41 
4.50O.0O0 — 

—,— 66.859.255,90 

5.275.700.000,— 

107.297.362,44 

416.743.100 — 

521.302.054,79 6.321.042.517,23 

161.217.719,28 

51.990.466,74 

2.598.359.624,32 

3.552.765.582,05 6.203.115.673,11 

41.047.148.448,27 

T. Lirası T. lirası 

Tedavüldeki banknotlar : 
Döviz alacaklıları (Konvertibl): 
Mevduat: 
A - Resmi mevduat : 
a) Hazine ve genel bütçeli 

idareier . 349.802.802,03 
b) Kat. Büt. İda. 433.829.632,22 
c) îkt. Devlet Teb. 44.326.924,69 
•i) Dıg. amme Mü. 93.324.825,96 
e) Sair 19.962.997,41 

B - Bankalar : 
a) Resmi bankalar 30.760.089,30 
b) Diğer bankalar 1.729.165.365,13 
c) Yurt dışındaki Ban 292.998,97 
d) Bankalar tasfiye fonu 

(153 S. Kanun) —,— 
e) Mevduat karşılıkları (1211 

S. Kanun Mad. 40) 7.801.094.733,8:1 

C - Muhtelif : 
a) Bloke 136.860.014,48 
b) Diğer 159.191.401,13 
D - Milletlerarası müesseseler 

ve dış yardım karşılıkları : 
Milletlerarası müesseseler 1.053.383.572,70 
Dış yardım karşılıklan : 

&) Amerikan yardım karşı
lıkları 4.444.686, 

b) Diğer yardım karşılıklan 

Altın alacaklıları: 
Hazine Safi Kg —,— 
Sermaye : 
İhtiyat akçesi: 
Adi ve fevkalâde 
Hususî (Bankamız Kanunu 
madde 59) 
İleride vukuu muhtemel za
rar karşılığı (Bankalar Ka
nunu madde 35) 

Provizyonlar : 
Muhtelif : 
a) ödenecek senet ve hava

leler 
b) Muhtelif karşılıklar (Ak

reditif ve iç istikraz Kar.) 
c) Muhtelif mahiyette depo

zitolar 
d) Döviz : 

Hariçteki muhabirler 41.170.206,56 
Diğer döviz hesaplan 7.488.990.908,42 

e) Sair hesaplar 

Yekûn 

16.927.213.137,50 

78.448.824,97 

941.247.182,31 

9.561.3.13.187,21 

296.051.415,61 

—,—• 1.057.828.258,70 11.856.440.043,83 

25.000.000,— 

390.485.171,62' 

3.695.716,71 

25 000.000,— 419.180.888,33 

364.578.914,27 

13.806.154,31 

651.045.175,60 

1.707.291.146,32 . 

7.530.161.114,98 

1.473.983.048,16 11.376.286.639,37 

41.047.148.448,27 

1 Eylül 1970 tarihinden itibaren : 
Reeskont haddiyle avans muamelelerinde tatbik edilecek 
faiz nispetleri : 

1 — öngörülen sanayi, ihracat, ziraat sektörü üe esnaf ve 
küçük sanat erbabı, belgeli ihracat hazırlık ve İmalât 
finansman senetlerinde 

2 — Diğer sektörlerde 
3 — Altın üzerine avans muamelelerinde 
4 — Tahvil üzerine avans muamelelerinde 

1 Kasım 1970 tarihinden itibaren : 
5 — Orta vadeli kredilerde 
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Anayasa Mahkemesi Kararı 

  
Anayasa Mahkemesinin Esas:1970/41, Karar: 1971/37 Sayılı Kararı     1 
 
Kararnameler  

 
7/4018  Mermer (Moloz) Maddesinin Maden Kanunu Kapsamına Alınması  
             Hakkında Karar           9 
 
Atama Kararnameleri 
 
Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları      10 
 
Belediye Kurulmasına Dair Kararlar 
 
İçişleri Bakan           Ait Belediye Kurulmasına Dair Kararlar       10 
 
Genelgeler 
 
Ticaret Bakanlığına Ait Dışticaret İşlerine Dair Sirkülerler      19 
 
Tebliğ  
 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ     19 
 
İlanlar             19 
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