T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920
Yönetim VBYazıitleri İçin
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Genel Müdürlüğüne
başvurulur.

1 Haziran 1978
PERŞEMBE

Sayı : 16303
J

YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları
Karar Sayısı: 7/15432
B. Almanya'da, Türkiye'li İşçiler Federasyonu tarafından yayınlanan «Bas
kı ve Sömürüye karşı Mücadele» adlı gazetenin Türkiye'ye sokulmasının ve da
ğıtılmasının yasaklanması; Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne dayanan İçiş
leri Bakanlığının 10/3/1978 tarihli ve 73379 sayılı yazısı üzerine, 15/7/1950 tarihli
ve 5680 sayılı Kanunun 31 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 10/4/1978 ta
rihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

B. ECEVIT

O. EYUBOGLU

Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU

Dr. F. SÜKAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. ÇETİN

E. AKOVA

Dr. L . DOĞAN

S. YILDIZ

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. R. SEPTİOĞLU

M. KILIÇ

Milli Savunma Bakanı

içişleri Bakanı
I. ÖZAYDINLI

M. E. IŞIK
Milli

Eğitim Bakanı
N. UĞUR

A. ŞENER
Dışişleri Bakanı
Prof. G. ÖKÇÜN

Z. MÜEZZİNOĞLU

Bayındırlık Bakanı

Ticaret Bakanı

£Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı

Ş. ELÇİ

T. KÖPRÜLÜLER

Güm. ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı

T. MATARACI

G. ÖNGÜT

M. YÜCELER

Sanayi ve Tek. Bakanı
O. A L P .

M. CAN
Maliye Bakanı

İşletmeler Bakam
En. ve Tabii Kay. Bakanı
Prof. Dr. K. BULUTOGLU Doç. Dr. D. BAYKAL

Dr. M. TAN
Çalışma Bakanı
A. B. ERSOY
Turizm ve Tan. Bakanı
A. COŞKUN

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11 - 5941
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İmar ve Iskan Bakanı

Köyişleri ve Koop. Bakanı

Orman Bakanı

A. KARAASLAN

A. TOPUZ

V. İLHAN

Sosyal Güvenlik Bakanı
H. İŞGÜZAR

Gençlik ve Spor Bakanı
Y. ÇAKMUR

Kültür Bakanı

Yerel Yönetim Bakanı

Doç. Dr. A . T. KIŞLALI

M. ÖZDEMİR

Karar Sayısı: 7/15452
17/2/1972 tarihli ve 7/3968 sayılı Kararnameye ektir.
Bu Kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere;
17/2/1972 tarihli ve 7/3968 sayılı Kararname ile ek ve değişikliklerine bağlı (I)
ve (II) sayılı cetvellerden Su-înşaat-Makine-Elektrik Limited Şirketi Müdürlüğüne
ait bölümlerin çıkarılarak yerine ilişik (EK-A) ve (EK-B) işaretli cetvellerin konul
ması; Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 30/3/1978
tarihli ve 8809 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 43 ve ek geçici 9 uncu
maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 24/4/1978 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

B. ECEVIT

O.EYUBOGLU

Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU

Dr. F. SÜKAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. ÇETİN

T. MATARACI

Dr. L. DOĞAN

Devlet Bakanı
S. YILDIZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı
M. KILIÇ

Devlet Bakanı
A.ŞENER

Adalet Bakanı

A. B. SEPTIOĞLU
Milli Savunma Bakanı

içişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. E . IŞIK

I. ÖZAYDTNLI

Prof. G. OKÇUN

Z. MÜEZZİNOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı

N. UĞUR

Ş. ELÇİ

T. KÖPRÜLÜLER

Dr. M. T A N

M. CAN

Güm. ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı

T. MATARACI

G. ÖNGÜT

M. YÜCELER

Sanayi ve Tek. Bakanı

İşletmeler Bakanı

En. ve Tabii Kay. Bakanı

O. A L P

Prof. Dr. K. BULUTOGLU

imar ve İskân Bakanı

Köyişleri ve Koop. Bakanıı

A. KARAASLAN

A. TOPUZ

A. B- ERSOY

Doç. Dr. D. B A Y K A L
Orman Bakanı
V. İLHAN

Çalışma Bakanı

Turizm ve Tan. Bakanı
A. COŞKUN
Gençlik ve Spor Bakanı
Y. ÇAKMUR

Sosyal Güvenlik Bakanı

Kültür Bakanı

Yerel Yönetim Bakanı

H. İŞGÜZAR

Doç. Dr. A . T. KIŞLALI

M. ÖZDEMİR

(EK — A)
SU • İNŞAAT - MAKİNE - ELEKTRİK - LÎMÎTED ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Tesblt Edilen Unvanlar)
Unvan
r. DERECE
Şirket Müdürü
Yönetim Kurulu Üyesi

Sınıf

Adet

G, İ. H.

1
3
4

Yürütme

ve İdare

Bölümü
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Unvan
II. DERECE
Şirket Müdür Yardımcısı
Şirket Müdür Yardımcısı

Sayfa: 3
Sınıf

Adet

G. 1. H.
Tek. H.

1
4
5

III. DERECE
Muhasebe Müdürü
Personel Müdürü
Ticaret ve Malzeme Müdürü
Hukuk İşleri Müdürü
Başdoktor
Başmühendis
imalat Tatbikat Müdürü
işletme ve Bakım Müdürü
İçmesu Tatbikat Müdürü
Kanalizasyon Tatbikat Müdürü
Enerji Tatbikat Müdürü
Yapı Tatbikat Müdürü
Büro Müdürü
Yaz. Yay. ve Sosyal işler Müdürü
İst. Koordinasyon Planlama Müdürü

G. 1. H.
»
»
Av. Hiz.
Sağ. Hz.
Tek. Hz.
»
»
»
>
»
»
G. 1. H.
»
»

1
]
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29

IV. DERECE
Muhasebe Müdür Yardımcısı
Personel Müdür Yardımcısı
Ticaret ve Malzeme Müdür Yardımcısı
Doktor
Y. Mühendis, Mühendis, Mimar
Y. Tekniker

»
»
»
Sağ.Hz.
Tek. Hz.
»

1
1
1
1
40
20
66

G. Toplam:
104
(EK - B)
SU - İNŞAAT - MAKİNE - ELEKTRİK - LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Tesbit Edilen Ek Göstergeler)
Unvan
Ek Gösterge
I. DERECE
Şirket Müdürü
Yönetim Kurulu Üyesi
11. DERECE
Şirket Müdür Yardımcısı (G. I. H)
III. DERECE
Muhasebe Müdürü
Personel Müdürü
Ticaret ve Malzeme Müdürü
Yaz. Yay. ve Sosyal İşler Müdürü
İst. Koordinasyon Planlama Müdürü

+ 150
+ 100
+ 100
+
+
+
+
+
Yürütme ve İdare B ö l ü m ü Sayfa

50
50
50
50
50
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Karar Sayısı: 7/15455
Kuruluş merkezi istanbul'da bulunan «Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası»
nın, adında, «Türkiye» kelimesini kullanmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının
3/4/1978 tarihli ve 092044 sayılı yazısı üzerine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun
S3üncü maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 24/4/1978 tarihinde kararlaştırıl
mıştır.
CUMHURBASKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı

Başbakan

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

T. MATARACI

Dr. L . DOĞAN

S. YILDIZ

O EYUBOGLU

B. ECEVIT
Devlet Bakanı
H. ÇETİN'

Dr. F. SÜKAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

A. R. SEPTIOĞLU

M. KILIÇ

A ŞENER

M. CAN

Milli Savunma Bakam

içişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

H. E . IŞIK

I. ÖZAYDTNLI

Prof. G. OKÇUN

Z. MÜEZZİNOĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yar. Baka''

N. UĞUR

Ş. ELÇİ

T. KÖPRÜLÜLER

Güm. ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

T. MATARACI

G. ÖNGUT

Sanayi ve Tek. Bakanı
O. A L ?

Maliye Bakanı

İşletmeler Bakanı
Prof. Dr. K BULUTOĞLU

Dr. M. TAN

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı
M. YÜCELER
En. ve Tabii Kay. Bakanı

Köyişleri ve Koop. Bakanı

Orman Bakanı

A. KARAASLAN

A. TOPUZ

V. İLHAN

A. B. ERSOY
Turizm ve Tan. Bakam

Doç Dr. D, BAYKAL

imar ve iskân Bakanı

Çalışma Bakanı

A. COŞKUN
Gençlik ve Spor Bakan
Y. ÇAKMUR

Sosyal Güvenlik Bakanı

Kültür Bakanı

Yerel Yönetim Bakanı

H. İŞGÜZAR

Doç Dr. A. T. KIŞLALI

M . ÖZDEMİR

Karar Sayısı: 7/15457
İslam Ülkeleri arasında İslâm tarih, sanat ve kültürünü araştırma amacıyla
kurulacak olan «İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Merkezi» çalışma ye
rinin istanbul'da olması; Dışişleri Bakanlığının 31/3/1978 tarihli ve KIGM/KIKD11-3887 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü madde
sine göre, Bakanlar Kurulunca 24/4/1978 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBASKAN I
FAHRİ S. KORUTÜRK
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
O. EYÜBOĞLU

Başbakan
B. ECEVÎT
Devlet Bakanı
H. ÇETİN

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Dr. F. SÜKAN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

T. MATARACI

Dr. L. DOĞAN

S. YILDIZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

A. R. SEPTIOĞLU

M. KILIÇ

A. ŞENER

M. CAN

Yürütme

ve

İdare

Bölümü
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Millî Savunma Bakanı
H. E . IŞIK

İçişleri Bakanı
İ. ÖZAYDINLI

Millî Eğitim Bakanı
N. UĞUR

Bayındırlık Bakanı
Ş ELÇİ

Güm. ve Tekel Bakanı
T. MATARACI

Ulaştırma Bakanı
G. ONGUT

Sayfa: 5

Dışişleri Bakanı
Prof. G . OKÇUN

Maliye Bakanı
Z. MÜEZZINOĞLU

Ticaret Bakanı
T. KÖPRÜLÜLER

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
Dr. M. TAN

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı
M. YÜCELER

Sanayi ve Tek. Bakanı
işletmeler Bakam
En ve Tabiî Kay. Bakanı
O. ALP
Prof. Dr. K. BULUTOGLU
Doç Dr. D. B A Y K A L
imar ve İskân Bakanı
A. KARAASLAN

Köyişleri ve Koop Bakanı
A. TOPUZ

Sosyal Güvenlik Bakanı
H. İŞGÜZAR

Çalışma Bakanı
A. B. ERSOY
Turizm

Gençlik ve Spor Bakanı
Y. ÇAKMUR

Orman Bakanı
V İLHAN

Kültür Bakanı
Doç Dr. A T KIŞLALI

ve Tan. Bakanı
A COŞKUN

Yerel Yönetim Bakanı
M ÖZDEMIR

Atama Kararları
Karar Sayısı: 7/15523
Açık bulunan T. C. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcılığına aynı Genel
Müdürlük Müşaviri îlhami Sözen'in atanması; Ticaret Bakanlığının 12/4/1978 ta
rihli ve 2998 sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 tarihli ve 440 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 26/4/1978 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S KORUTÜRK
Başbakan
B. ECEVIT

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
0. EYUBOGLU

Devlet Bakanı
H. ÇETİN

Devlet Bakanı
E. AKOVA

Devlet Bakanı
Dr. L. DOĞAN

Devlet Bakanı
S. YILDIZ

Devlet Bakanı
A. R. SEPTIOĞLU

Devlet Bakanı
M. KILIÇ

Devlet Bakanı
A. ŞENER

Adalet Bakanı
M. CAN

Millî Savunma Bakanı
H . E. IŞIK

içişleri Bakanı
1. ÖZAYDINLI

Dışişleri Bakanı
Prof. G. ÖKÇÜN

Maliye Bakanı
Z. MÜEZZINOĞLU

Millî Eğitim Bakanı
N. UĞUR

Bayındırlık Bakanı
Ş. ELÇİ

Ticaret Bakanı
T. KÖPRÜLÜLER

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
Dr. M TAN

Ulaştırma Bakanı
G. ONGUT

Gıda-Tar. ve Hay Bakanı
M. YÜCELER

Çalışma Bakanı
A. B. ERSOY

Gum. ve Tekel Bakanı
T. MATARACI

Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Prof Dr. T. FEYZİOĞLU
Dr. F SUKAN

Sanayi ve Tek. Bakanı
işletmeler Bakanı
En. ve Tabu Kay. Bakanı
O. A L P
Prof. Dr. K. BULUTOGLU
Doç Dr. D. BAYKAL
imar ve iskân Bakanı
A. KARAASLAN

Köyişleri ve Koop. Bakanı
A. TOPUZ

Sosyal Güvenlik Bakanı
H. İŞGÜZAR

Gençlik ve Spor Bakanı
Y. ÇAKMUR

Orman Bakanı
V. İLHAN

Kultur Bakanı
Doç. Dr. A T. KIŞLALI

Turizm ve Tan. Bakanı
A. COŞKUN

Yerel Yönetim Bakanı
M. ÖZDEMIR

Başbakanlıktan
Karar Sayısı: 20484

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 4- 150 ek göstergeli Tapu ve Ka
dastro Genel Müdür Başyardımcılığına, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Nizamettir
Yürütme

ve

idare

Bölümû
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Günver'in, 657 sayılı Yasanın değişik 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görül
müştür.
2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.
24/5/1978
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan V.
O. EYÜBOĞLU
Karar Sayısı: 20483

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 200 ek göstergeli Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Başyardımcısı Halim Çorbalı'nın, 657
sayılı Yasanın değişik 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.
24/5/1978
CUMHURBAŞKANI
FAHRÎ S. KORUTÜRK
Başbakan V.
O. EYÜBOĞLU
Karar Sayısı: 20485

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 100 ek göstergeli Tapu ve Ka
dastro Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Başmüfettişi Müfit Hayri Görken'in,
657 sayılı Yasanın değişik 68 inci maddesinin (A) bendi ile 76 ncı maddesi uyarınca
atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Karan Başbakan yürütür.
24/5/1978
CUMHURBAŞKANI

FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan V.
O. EYÜBOĞLU
Karar Sayısı: 20486

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu
ve + 100 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına, aynı yer Tasarruf işleri Dairesi
Başkanı Hüseyin Ekrem Aydemir'in, 657 sayılı Yasanın değişik 76 ncı maddesi uya
rınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.
24/5/1978
CUMHURBAŞKANI

FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan V.
O. EYÜBOĞLU
Karar Sayısı: 20491

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan;
2 nci derece kadrolu Müşavir Müfettişliğe, Müfettiş îlter Ural'ın,
3 üncü derece kadrolu Başmüfettişliklere, Müfettişlerden Oğuz Kutdemir ile Ha
run Bengü Kovalak'ın,
4 üncü derece kadrolu I. sınıf Müfettişliklere, Müfettişlerden Erol Can, Çetin
özgün ve Emin Yazıyurt'un,

YürütmeveİdareBölümüSayfa'
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657 sayılı Yasanın değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ile 76 ncı maddesi uya
rınca atanmaları uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.
24/5/1978
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan V.
O. EYÜBOĞLU
Karar Sayısı: 20487

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu
ve + 100 ek göstergeli Tasarruf îşleri Dairesi Başkanlığına, aynı yer Müfettişi Şük
rü Özel'in, 657 sayılı Yasanın değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ile 76 ncı maddesi
uyarınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.
24/5/1978
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan V.
O. EYÜBOĞLU
Karar Sayısı: 20488

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündü açık bulunan 1 inci derece kadrolu
ve + 100 ek göstergeli Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığına, aynı yer Kontrolörü Özkan
Biryan'ın, 657 sayılı Yasanın değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ile 76. maddesi uya
rınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.
24/5/1978
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S KORUTÜRK
Başbakan V.
O. EYÜBOĞLU
Karar Sayısı: 20489

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu
ve + 100 ek göstergeli Yabancı İşlemler Dan - Başkanlığına. Çankaya 2. Bölge
Tapu Sicil Muhafızı Hikmet Göknar'ın, 657 sayılı Yasanın değişik 68 inci maddesinin
(A) bendi ile 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.
24/5/1978
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ

S.

KORUTÜRK

Başbakan V.
O, EYÜBOĞLU
Karar Sayısı: 19537

1 — Devlet Personel Dairesinde açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müşavirliğe
(Danışman), aynı yer I. Sınıf Uzmanlarından Olcay YELKİN'in, 657 sayılı Kanunun
Yürütme

v«
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Bölümü
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Sayfa: 8
değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ile 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun gö
rülmüştür.
2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.
4/1/1978
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK

Başbakan
S. DEMÎREL
Karar Sayısı: 19538

1 — Devlet Personel Dairesinde açık bulunan 2 nci derece kadrolu I. Sınıf Uz
manlığa, aynı yer II. Sınıf Uzmanlarından Tahir SARAL'ın, 657 sayılı Kanunun deği
şik 68 inci maddesinin (B) bendi ile 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görül
müştür.
2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.
4/1/1978
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK

Başbakan
S. DEMÎREL

Karar Sayısı: 19539

1 — Devlet Personel Dairesinde açık bulunan 2 nci derece kadrolu I. Sınıf Uz
manlığa, aynı yer II. Sınıf Uzmanlarından Atilla GüLER'in, 657 sayılı Kanunun deği
şik 68 inci maddesinin (B) bendi ile 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görül
müştür.
2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.
4/1/1978
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK

Başbakan
S. DEMÎREL

Tebliğ
İçişleri ve Yerel Yönetim Bakanlıklarından:
İçişleri Bakanlığının Yerel Yönetimlere Dönük Hizmet. Görev ve Yetkilerinin
Yerel Yönetim Bakanlığına Devrine İlişkin Protokol
İçişleri Bakanlığınca (veya yasaların belirlediği hallerde içişleri Bakanı'nca)
yerel yönetimlerle ilişkili olarak yürütülmekte olan hizmetlerin, iş ve işlevlerin ve
ödeneklerin, 1978 yılı Bütçe Kanunu'nun 86. maddesi ve 29/4/1978 gün ve 16273 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanmış Cumhurbaşkanlığı onayı uyarınca, aşağıdaki esaslara
göre Yerel Yönetim Bakanlığına (ve Yerel Yönetim Bakanı'na) devri kararlaştırılmıştır.
I — a) 1624 sayılı İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki
Kanunun, 3571 sayılı Kanunla değişik 7. maddesi gereği olarak Mahalli İdareler Ge
nel Müdürlüğünce yürütülmekte olan tüm işlemlerle İlgili görev ve yetkiler.
Yürütme
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b) Yerel Yönetim hizmetleri ile ilgili olarak çeşitli kanun hükümleri uyarın
ca İçişleri Bakanlığı emrinde teşkil edilmiş genel hesap ve fonlarla yerel yönetimlere
yardım amacıyla 1978 yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesinde yer alan veya İçişleri Bakan
lığı emrine transfer edilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde yer almış ödenekler.
Yerel Yönetim Bakanlığına devredilmiştir.
II — 1 No.lu bentte belirtilen devir:
a) 1913 tarihli İdare-î Umumiye-î Vilâyat Kanunu Muvakkatinin (128. madde
sinde yer alan ve Vali tarafından yıllık ilk toplantısı başında genel meclise sunulacak
«izahname»nin üyelerin 2/3 çoğunluğunca yeterli görülmemesi halinde bir tutanak
düzenlenerek İçişleri Bakanlığına gönderilmesini öngören hüküm dışında) çeşitli
maddeleri ile İçişleri Bakanlığına ve Bakanı'na verilmiş olan görev, yetki ve işlem
lerin,
b) îl Özel İdare Müdürlerinin atanma, yer değiştirme ve diğer özlük işlem
lerine ilişkin görev ve yetkilerin,
c) 442 sayılı Köy Kanunu ile (yabancı uyrukluların köyde oturmalarına izin
verip vermemeğe ilişkin 88. maddesi hükümleri saklı kalmak üzere) dolaylı olarak
İçişleri Bakanlığına verilmiş olan hizmet ve yetkilerin,
ç) 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu başta
olmak üzere çeşitli kanunlarla belediyelerle ilgili olarak düzenleyici ve yasaklayıcı
tedbirler almak ve işlemlerde bulunmak hususunda İçişleri Bakanlığına verilmiş her
türlü görev ve yetkilerin,
d) Özel kuruluş kanunları ile kurulmuş bulunan İstanbul Sular İdaresi,
İstanbul Elektrik, Tramvay, Tünel İdaresi gibi kuruluşların üst düzeydeki sorumlu
yöneticilerinin atanmalarına veya atanmalarının onanmasına ilişkin görev ve yetki
lerin,
e) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun çeşitli maddeleri ile 2490 sayılı
Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gibi malî kanun
larla İçişleri Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkilerin,
f) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
ile tesis edilmiş «Genel Hesap» ile 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Kanunu'nun 17.
maddesi uyarınca meydana getirilmiş «Müşterek Trafik Fonu»nun,
g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 1897 sayılı Kanunla değişik hü
kümleriyle belediye ve il özel idare personeliyle ilgili olarak (yüksek disiplin işlem
leri de dahil olmak üzere) verilmiş görev ve yetkilerin,
h) Kalkınma Planları ile bu konularda verilmiş görev ve sorumlulukların,
ı) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediye ve il özel idare kuruluş
larına, sınır işlemlerine, personel atama veya atamalarının onanmasına, organlarının
işlem, karar ve icraatlarının gözetim ve denetimine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığına
verilmiş görev ve yetkilerin,
devrini de kapsar.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun köy kuruluş işlemlerine ilişkin 2. maddesi
hükmü saklıdır.
2108 sayılı Muhtarların Ödenekleri ve Sosyal Güvenlikleri Hakkındaki Kanun
uyarınca köy ve mahalle muhtarları ile ilgili olarak yapılacak ödemeler ve işlemler
Yerel Yönetim Bakanlığınca yürütülür.
m — a) 1351 ve 3196 sayılı Ankara Şehri İmar Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
lerine Dair Kanun hükümlerince, İçişleri Bakanlığına ait olan ve îmar ve İskân Ba
kanlığına intikal etmemiş bulunan, kadro alınmasına ve bütçenin onaylanmasına iliş
kin görev ve yetkiler Yerel Yönetim Bakanlığına devredilmiştir.
b) 2489 sayılı Kefalet Sandığı Kanunu'nun 13. maddesine dayalı Tüzük hüküm
lerince yönetilen Belediye ve Özel İdare Kefalet Sandığı, Yerel Yönetim Bakanlığına
bağlanmıştır.
Yürütme
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Sandığın başkan ve üyeliklerine Yerel Yönetim Bakanlığınca gerekli atamalar
yapılıncaya kadar mevcut başkan ve üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları devam
eder.
c) 4759 sayılı İller Bankası Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Ban
ka Genel Kurulunca İçişleri Bakanlığına tanınan üyelik yetkisi Yerel Yönetim Bakan
lığına geçer.
ç) Avrupa Konseyi, iktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) gibi ülke
mizin de üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda, yerel yönetimlerle ilişkili konu
lar açısından delege olarak görev almış kimseler yerine Yerel Yönetim Bakanlığınca
en geç üç ay içinde yeni atamalar yapılır.
d) Bakanlıklararası İmar Koordinasyon Kurulu'nda İçişleri Bakanı'na verilmiş
olan hizmet ve sorumluluklar Yerel Yönetim Bakanı ve Bakanlığınca üstlenüir.
IV — a) İçişleri Bakanlığı Kuruluş Yasasının 9. maddesi ve bu maddeye da
yanılarak çıkarılmış bulunan Mülkiye Teftiş Heyeti Tüzüğünce Yerel Yönetim Birim
leri Üzerinde İçişleri Bakanlığına tanınmış bulunan teftiş, inceleme ve soruşturma iş
lerine ilişkin tüm görev ve yetkiler Yerel Yönetim Bakanlığına devredilmiştir.
Ancak bu protokolün yürürlüğe gireceği tarihe kadar İçişleri Bakanlığınca ya
pılmış görevlendirme üzerine başlamış inceleme ve soruşturma işleri İçişleri Bakan
lığınca yürütülür.
b) Yerel Yönetim Bakanlığına devredilen denetim görevlerinden inceleme ve
soruşturma işlerini yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulundan 15 Mülkiye
Müfettişi İçişleri Bakanlığınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Ka
nunla değişik 86. maddesi uyarınca bir yıl süre ile Yerel Yönetim Bakanlığı müfettiş
kadrolarında vekâleten görevlendirileceklerdir.
c) İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu bünyesinde yer alan 14 Mahalli İdareler
Kontrolörü kadro ve özlük haklan ile birlikte, 26 adet boş Kontrolör kadrosu da ay
rıca, bu protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yerel Yönetim Bakanlığına
devredilirler.
V — İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü'nde görevli genel yö
netim hizmetleri sınıfına mensup memurlar bu protokolün yürürlüğe girdiği tarihte
yeni Bakanlığa devredilirler.
Devredilenlerin özlük dosyaları ve işlemleri en geç bir ay içinde Yerel Yönetim
Bakanlığına aktarılır.
VI — İçişleri Bakanlığından Yerel Yönetim Bakanlığına devredilecek demirbaş
eşya İçişleri Bakanlığı kayıtlarından düşülür, yeni Bakanlığın ayniyatına kaydedilir.
Yerel Yönetim Bakanlığına devredilecek evrak, evrak dosya numarası, hangi
11, belediye veya köye ait olduğu, kısaca özü gibi bilgileri taşıyan bir dökümü yapıla
rak, her iki Bakanlıktan görevlendirilecek ikişer kişiden oluşacak bir Komisyon*un
bilgisi altında devir teslim işlemine tabi tutulur.
Halen İçişleri Bakanlığı arşivine kaldırılmış olan dosyalar, en geç üç yıl için
de, Yerel Yönetim Bakanlığınca kendi arşivine kaldırılır.
Bu dosyalar, Yerel Yönetim Bakanlığının bilgi ve rızası olmadan bu süre geç
meden tasfiye işlemine tabi tutulmaz.
VII — İçişleri Bakanlığı adına İller Bankasında mevcut olan Köyler, Belediye
ler ve İl Özel İdareleri Müşterek Neşriyat Fonları, mevcutları ile birlikte Yerel Yöne
tim Bakanlığına geçer.
VIII — Halen İçişleri Bakanlığınca yürütülmekte olup da yukarıdaki bentler
kapsamına girip girmediği hususunda tereddüt edilebilecek iş ve işlevlerin hangi Ba
kanlığın görev ve yetkisine dahil olduğu her iki Bakan veya Bakanların yetki vereceği
kimseler tarafından ortaklaşa kararlaştırılır.
IX — Bu Protokol hükümleri 2/6/1978 gününde yürürlüğe girer.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :II5950

1 Haziran 1978 — Sayı: 16303

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 11

YARGI BÖLÜMÜ

A N A Y A S A MAHKEMESİ KARARLARI
Esas Sayısı : 1977/130
Karar Sayısı: 1978/13
Karar Günü : 14/2/1978
İtiraz yoluna başvuran: Jandarma Genel Komutanlığı Askerî Mahkemesi.
İtirazın konusu : 22/5/1930 günlü, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununa 25/5/1972
günlü, 1590 sayılı Yasa ile eklenen (Ek madde 2) nin birinci ve ikinci fıkralarında
yer alan hükümlerle, 25/10/1963 günlü, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve
Yargılama Usulü Kanununun 8/6/1972 günlü, 1596 sayılı Yasa ile değişik 11. mad
desinin (D) bendi hükmünün Anayasa'nın 12., 32. ve 138. maddelerine aykırı ol
duğu öne sürülerek iptali istenmiştir.
I. OLAY:
Ankara'da yayınlanan bir gazetenin Genel Yayın Müdürlüğünü yapan sanığın
bu gazetede yayınladığı bir yazıda kullandığı kimi sözcük ve tümceleri Devletin
Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyif edici nitelikte gören Jandarma Genel Komu
tanı, sözü edilen gazetenin bir nüshasını Komutanlık Askerî Savcılığına göndere
rek, 353 sayılı Yasanın 8/1. ve 95/2-3. maddeleri gereğince hazırlık soruşturması
yapılmasını istemiştir.
Jandarma Genel Komutanlığı Askerî Savcılığınca yapılan hazırlık soruştur
ması tamamlandıktan ve Türk Ceza Kanununun 160/2. maddesi ile Askerî Ceza Ka
nununun 48/B. maddesine dayanılarak Millî Savunma Bakanlığından kovuşturma
izni de alındıktan sonra 11/8/1977 günlü, 1977/162-104 sayılı İddianame ile sanık
hakkında Jandarma Genel Komutanlığı Askerî Mahkemesinde kamu davası açıl
mıştır.
Devletin Askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçundan Türk Ceza
Kanununun 159/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istenen sanık ise, 10/10/1977
günlü duruşmada, hem 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununa 25/5/1972 günlü, 1590
sayılı Yasa ile eklenen (Ek madde 2) nin, hem de 353 sayılı Askerî Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 8/6/1972 günlü, 1596 sayılı Yasa ile değişik
11. maddesinin (D) bendinin Anayasanın 12., 32. ve 138. maddelerine aykırı olduğu
savında bulunmuştur.
öne sürülen Anayasa'ya aykırılık savının ciddî olduğu kanısına varan Jan
darma Genel Komutanlığı Askerî Mahkemesi de sözü geçen hükümlerin iptali için
Anayasa'nın değişik 151/1. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine başvurulma
sını ve bu konuda verilecek karara kadar davanın geri bırakılmasını kararlaştır
mıştır.
II. İTİRAZIN GEREKÇESİ :
İtiraz yoluna başvuran mahkeme, itirazın dayanağını şöyle açıklamaktadır:
«Devletin Askerî Kuvvetlerini alenen tezyif ve tahkir etmek suçundan sanık
Gazetesi Sorumlu Müdür ve Yazarı
, in 353 sayılı Askeri Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 8/6/1972 gün ve 1596 sayılı Kanunla de
ğişik 11. maddesinin D fıkrasındaki «Asker olmayan kişilerin Devletin Askerî
Kuvvetlerini tahkir ve tezyif suçlarını» işlemeleri halinde askerî mahkemelerde yargılanmalarının gerekeceğine ilişkin hükmün ve Askerî Ceza Kanununa 1590 sayılı
Kanunia eklenen ve anılan suçu Askerî Ceza Kanunu kapsamına alan hükmün 334
sayılı T. C. Anayasasının 12., 32. ve 138. maddelerine aykırı olduğuna ilişkin talebi
üzerine konu incelenmiş olmakla :
Yargı Bölümü Sayfa: 111. 695
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Askerî Mahkemelerin görev sahaları T. C. Anayasa'sının 138. maddesinde
hükme bağlanmış olup, asker olmayan kişilerin hangi suçlarından ötürü askeri
mahkemelerde yargılanacakları da anılan maddenin ikinci fıkrasında belirtilmiştir.
Buna göre;
Asker olmayan kişilerin:
a) özel Kanunda belirtilen askerî suçlarına,
b) Asker kişilerin, Kanunda gösterilen görevlerini yaptıkları sırada onlara
karşı işlenen suçlarına,
c) Kanunda gösterilen askerî mahallerde askerlere karşı işlenen suçlarına
askerî mahkemelerde bakılabilecektir.
25/5/1972 gün ve 1590 sayılı Kanunla Askerî Ceza Kanununa ilâve edilen (Ek
madde 2) ile Devletin Askerî Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçlarını işle
yenlerin Türk Ceza Kanununun 159. maddesi gereğince cezalandırılacağı hükme
bağlanmış ve dolayısıyle bu suça da atıf yoluyla «Askerî suç» niteliği kazandırıl
mıştır.
353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun
8/6/1972 gün ve 1596 sayılı Kanunla değişik 11. maddesinin (D) fıkrası da yukarda
belirtilen suçu işleyen asker olmayan kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmasını
hükme bağlamıştır.
Bu suçun basın yolu ile işlenmiş olması halinde de durum değişmemektedir.
Her ne kadar Basın Kanununun 36. maddesine nazaran basın yoluyla işlenmiş bü
tün suçlarından ötürü sivil şahısların umumi adliye mahkemelerinde yargılanmaları
öngörülmüş ise de; Askerî Ceza Kanununa 1590 sayılı Kanunla ilave edilen (Ek
Madde 2) nin son fıkrasındaki «Bu maddedeki suçun basın yolu ile işlenmesi halin
de ceza arttırılarak verilir.» hükmünden, kanun koyucunun bu suçun basın yolu ile
işlenmesinde dahi askerî mahkemeleri görevli kıldığı anlaşılır. Ayrıca 353 sayılı Ka
nunun 11 maddesinin (D) bendinde anılan suçun basın yoluyla işlenmesi halinde
genel kuraldan hariç tutulduğu hususunda bir açıklık bulunmamaktadır.
Basın Kanununun ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama
Usulü Kanununun her ikisi de özel kanundur. İki özel kanunun hükümleri ara
sındaki çatışma halinde ise, yürürlük tarihi daha yeni olan özel kanuna uygulama
önceliğinin tanınacağı genel hukuk prensiplerinin bir gereğidir. 1590 sayılı kanun
25/5/1972, 1596 sayılı kanun da 8/6/1972 tarihlerinde yürürlük kazanmış olup Basın
Kanununa nazaran daha yeni olmaları dolayısıyle bu kanun hükümlerinin uygula
nacağı da izahtan varestedir.
Bu nedenledir ki; T. C. Anayasasının 138/2. maddesi Askerî Ceza Kanununa
1590 sayılı kanunla eklenen (Ek madde 2) ve 353 sayılı Kanunun 11/D. maddesinin
ifadelerine nazaran askerî mahkemelerin, asker olmayan kişilerin «Devletin Askerî
Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif» suçlarına bakmaya görevli oldukları anlaşıl
makta ve sanığın Anayasaya aykırılık iddiası bu yönlerinden ciddî görülmemektedir.
Ancak durumu bir de Anayasanın 138. maddesinin ikinci fıkrasının özüne, ru
huna ve keza askerî yargının maksadına göre değerlendirmek icap eder.
Askerî hizmetlerin ahenk içinde ve aslî gayesine uygun olarak yürütülmesin
deki özellikler, disiplin anlayışı ve asker kişilerin birbirleriyle olan münasebetlerinin
hususiyet arzetmesi karşısında, genel yargı yanında bir de askerî yargıya ihtiyaç
duyulmuş ve bu husus da Anayasada hükme bağlanmıştır. Bunun bir neticesi ola
rak da Türk Ceza Kanununda suç sayılmayan bazı eylemler Askerî Ceza Kanunun
da suç sayılmış ve cezaî müeyyide altına alınmış, ayrıca Türk Ceza Kanununda suç
olarak tavsifle müeyyide altına alınmış bazı eylemler de daha değişik bir ceza an
layışı ve unsurlarla Askerî Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Bu düzenleme yapı
lırken de «Askerî hizmetlerin özelliği ve disiplinin korunması» ana prensip olarak
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benimsenmiştir. Bu prensiplere uygun düşmeyen ve Türk Ceza Kanununda hükme
bağlanmış bir suçun Askerî Ceza Kanununa ithal edilerek buna «askerî suç» nite
liğinin kazandırılması yukarıda açıklanan ana prensip ve gayeye ters düşmekte, bir
noktada Anayasanın 138. maddesi, dolayısıyle kanun koyucunun esas maksadı zor
lanarak genişletilmektedir. Bu nedenledir ki, Türk Ceza Kanununun 159. maddesin
de ifadesini bulan ve askerî hizmetin özellikleri ve askerî disiplin kavramı ile hiçbir
ilgisi bulunmayan «Devletin Askerî Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif» suçunun
Askerî Ceza Kanununa ithal edilerek ona «askerî suç» niteliği kazandırmak T. C.
Anayasasının askerî yargının görevini gösteren 138. maddesine şek .l yönünden uygun
düşmesine rağmen, anılan hükmün konuluş gayesine, özüne ve ruhuna aykırı
düşmekte ve bu noktalardan sanığın Anayasaya aykırılık iddiası mahkemece de cid
di görülmektedir.
Eşitlik ilkesi noktasına gelince:
Türk Ceza Kanununun 159. maddesinde çeşitli mercilere (Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Hükümet, Bakanlıklar, Adliye gibi) karşı işlenmiş tahkir ve tezyif suçları
hükme bağlanmış olup, aynı maddenin kapsamında bulunan, ancak hedef alınan
mercileri değişik olan aynı mahiyetteki suçu işleyen şahıslardan bir kısmının umu
mi adliye mahkemelerinde yargılanması, sadece Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir
ve tezyif edenlerin ise askerî mahkemelerde yargılanmalarının Anayasanın «eşitlik»
ilkesine aykırı bulunduğu kanaatına varılmakla sanığın bu husustaki Anayasaya ay
kırılık iddiası da mahkemece ciddî görülmüştür.
Yukarıdaki nedenlerle sanığın 353 sayılı Kanunun 11. maddesinin 1596 sayılı
kanunla değişik (D) fıkrasının ve 1590 sayılı kanunla Askerî Ceza Kanununa eklenen
(Ek madde 2) nin Anayasanın 12., 32. ve 138. maddelerine aykırılık iddiası mahke
mece ciddi görülerek, T. C. Anayasasının 151/1. maddesi gereğince Anayasa Mah
kemesinin bu konuda vereceği karara kadar davanın geri bırakılmasına, bu nedenle
suç dosyasının onaylı suretlerinin Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek
üzere Jandarma Genel Komutanlığı Askerî Savcılığına tevdiine, 27/10/1977 günü oy
birliğiyle karar verildi.»
;

III. METİNLER :
1 — İptali istenen yasa maddeleri :
a) 22/5/1930 günlü, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununa 25/5/1972 günlü, 1590
sayılı Yasa ile eklenen (Ek madde 2) şöyledir :
Ek madde 2 — Devletin Askerî Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif edenler
T. C. K. nun 159 uncu maddesi gereğince cezalandırılırlar.
Bu maddedeki suçun basın yoluyle işlenmesi halinde ceza arttırılarak verilir.
b) 25/10/1963 günlü, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama
Usulü Kanununun, iptali istenen (D) bendini de içeren 8/6/1972 günlü, 1596 sayılı
yasayla değişik 11. maddesinin tamamı aşağıda yazılıdır :
Madde 11- — Askerî mahkemeler, Asker olmayan kişilerin aşağıda yazılı suç
larına ilişkin davalarına bakarlar.
A. Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 81, 93 , 94, 95, 100, 101, 102
nci maddeleri ile 148 inci maddelerinin (B) fıkrasında yazılı suçlar ile;
B. Birinci askerî yasak bölgeler içinde veya nöbet yerlerinde, karakollarda,
kışla ve karargâhlarda, askerî kurumlarda, yerleşme ve konaklama amacıyla kulla
nılan bina ve mahaller içinde askerlere fiilen taarruzda bulunan, söven veya haka
ret eden veyahut askerlik görevine ilişkin işleri yapmaya veya yapmamaya zorla
mak için şiddet ve tehdide başvuranların Türk Ceza Kanununun bu fiillere ilişkin^
188, 190, 191, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 266, 267, 268, 269, 271, 272 ve 273 üncü mad
delerinde gösterilen suçları;
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C. Nöbetçi, devriye, karakol, inzibat, askerî trafik, kolluk veya kurtarma ve
yardım görevi yapan askerlere (umumi emniyet ve asayişi korumaya ilişkin önle
yici ve adli zabıta görevlerini ifa ettikleri sırada jandarma subay, astsubay, erbaş
ve erleri hariç) karşı bu görevleri yaptıkları sırada işlenen yukarıdaki (B) fıkra
sında yazılı suçlar;
D. Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyif suçları;
E. Diğer kanunlar ile askerî mahkemelerde yargılamaları öngörülen suçlar,
2 — ilgili Yasa maddeleri :
a) Türk Ceza Kanununun 159. maddesi :
Madde 159 — Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hükümetin
manevi şahsiyetini. Bakanlıkları, Devletin Askerî veya Emniyet Muhafaza Kuvvet
lerini veya Adliyenin manevî şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenler bir seneden
altı seneye kadar ağır hapis cezasıyle cezalandırılırlar.
Birinci fıkrada beyan olunan cürümlerin irtikâbında muhatap sarahaten zik
redilmemiş olsa bile onlara matufiyetinde tereddüt edilmeyecek derecede karineler
varsa tecavüz sarahaten vuku bulmuş addolunur.
Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına veya Büyük Millet Meclisi Kararlarına ale
nen sövenler İ5 günden altı aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır
para cezasiyle cezalandırılır.
Türklüğü tahkir yabancı memlekette bir Türk tarafından işlenirse verilecek
ceza üçte birden yarıya kadar arttırılır.
b) Askerî Ceza Kanununun 1. maddesi :
Madde 1 — Türk Ceza Kanununa göre cürümler ve cezalar hakkında umumi
surette carî olan esaslar bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça Askeri cürümler ve ce
zalar hakkında da tatbik olunur.
1 — Bu Kanunun ölüm, ağır hapis ve hapis cezalarıyle cezalandırdığı suçlar
askerî cürümlerdir.
2 — Bu Kanunun kısa hapis cezasıyle cezalandırdığı suçlar askerî kabahat
lerdir.
c) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 6. maddesi :
Madde 6 — Askerlerin, askerlik vazifelerine veya suçlarını taallûk etmeyen
yahut askerler aleyhine işlenmiş olmayan suçlarını umumi mahkemeler görür.
Askerlerin vazifelerinden hariç suçlarda asker olmayanların da alâkaları var
sa bu gibi suçların muhakemesi umumi mahkemelerde görülür.
Asker olmayanların muhakemelerine herhalde umumi mahkemelerde bakılır.
d) Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 9. ve 12.
maddeleri :
Madde 9 — Askerî mahkemeler kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, asker kişi
lerin askerî olan suçlan ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde
yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara
bakmakla görevlidirler.
Madde 12 — Askerî mahkemelere ve Adliye Mahkemelerine tabi kişiler tara
fından bir suçun müştereken işlenmesi halinde eğer suç Askeri Ceza Kanununda
yazılı bir suç ise sanıkların yargılanmaları askerî mahkemelere; eğer suç Askerî
Ceza Kanununda yazılı olmayan bir suç ise adliye mahkemelerine aittir.
3 — Dayanılan Anayasa maddeleri :
Madde 12 — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mez
hep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Madde 32 — Hiçkimse, kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci
önüne çıkarılamaz.
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Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkar
ma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.
Madde 138 — Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tara
fından yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin askerî olan suçları ile, bunların
asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle
ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.
Askerî mahkemeler asker olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen askerî suç
lan ile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen
askerî mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara bakmakla görevlidirler.
Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi
kişiler bakımından yetkili olduğu kanunla gösterilir.
Askerî mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hakimlik niteliğine sahibolması
şarttır.
Askerî Yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri,
askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin refakatinde bulundukları komu
tanlarla ilişkileri mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmet
lerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir.
IV. ÎLK İNCELEME:
Anayasa Mahkemesi, 1/12/1977 gününde Kani Vrana, Şevket Müftügil, Halit
Zarbun, Abdullah Üner, Ahmet Koçak, Sekip Çopuroğlu, Fahrettin Uluç, Muhittin,
Gürün, Lûtfi ömerbaş, Hasan Gürsel, Ahmet Salih Cebi, Adil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu, Ahmet H. Boyacıoğlu ve Necdet Dancıoğlu'nun katılmalarıyle içtü
züğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplantısında, dosyanın eksiği bu
lunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar vermiştir.
V. ESASIN İNCELENMESİ:
İşin esası hakkındaki rapor, Jandarma Genel Komutanlığı Askerî Mahkeme
sinin başvurma kararı, bu kararla birlikte gönderilen belgeler, iptali istenen yasa
hükümleri ile ilgili yasa ve dayanılan Anayasa kuralları, bunlara ilişkin gerekçeler,
başka yasama belgeleri ve öteki metinler okunduktan sonra, gereği görüşülüp dü
şünüldü :
353 sayılı Yasanın U/B maddesinin ilk metninde yer alan ve (Askerî mahal
lerde veya 1110 sayılı Yasada yazılı birinci askerî yasak bölgeler içinde veya nöbet
yerlerinde veyahut karakollarda askerlik ödevlerini yaptıkları sırada veya yaptıkları
bu ödevlerden dolayı asker kişilere ve bu yerlerde görevlendirilen devriyelere ve
inzibatlara fiilen taarruz eden veya söven veya hakaret eden veyahut askerlik gö
revlerine ilişkin işleri yapmaya veya yapmamaya zorlamak için haklarında şiddet
ve tehdide başvuran) asker olmayan kişilerin de askerî mahkemelerde yargılanma
larını hükme bağlayan kural, Anayasa'nın 138. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı
görülerek Anayasa Mahkemesinin 10/3/1965 günlü, Esas : 1964/50 ve Karar: 1965/14
sayılı karan ile iptal edilmiştir. (25/6/1965 günlü, 12032 sayılı Resmî Gazete-Ana
yasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, Sayı: 3. S. 104).
Genel ceza yasasına göre özel bir yasa sayılan Askerî Ceza Kanununda, 353
sayılı Yasanın 11/B maddesinde yazılı suçlara ait ceza hükümlerinin yeralmaması,
başka bir deyişle bu suçlara özel yasada belirtilen askerî suç niteliği kazandırılmaması ve 11. maddenin (B) bendinin sadece görevi belli eden bir kuralı kapsamakta
olması iptal kararının dayanağını oluşturmaktadır.
Anayasanın 138. maddesi daha sonra 20/9/1971 günlü, 1488 sayılı yasa ile de
ğiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan «Askeri Mahkemeler, asker olmayan kişile
ri, ancak özel kanunda belirtilen askerî suçlarından dolayı yargılarlar» biçimindeki
kural daha da genişletilerek askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerin (özel yaYargı
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sada belirtilen askerî suçları) yanında (Yasada gösterilen görevlerini ifa ettikleri
sırada veya yasada gösterilen askerî mahallerde askerlere karşı işledikleri) suçlara
bakmakla da görevli kılınmışlardır.
Anayasanın 138. maddesinde yapılan bu değişiklik doğrultusunda 353 sayılı
Yasanın 11. maddesi de 8/6/1972 günlü, 1596 sayılı yasa ile değiştirilmiş, Anayasa
Mahkemesince iptal edilen (B) bendi bu kez (B) ve (C) bentlerinin oluşturduğu iki
bent halinde genişletilmek, «Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyif suçları»
da ayrı bir bent içinde maddeye sokulmak suretiyle 11. madde yeniden yasalaştınlmıştır. Bu arada Askerî Ceza Kanununa 25/5/1972 günlü, 1590 sayılı Yasa ile ekle
nen (Ek madde 2) ile Devletin Askerî Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif edenlerin
Türk Ceza Kanununun 159. maddesi uyarınca cezalandırılacakları, bu suçun basın
yoluyla işlenmesi halinde cezanın artırılacağı öngörülerek, Anayasa Mahkemesinin
yukarıda açıklanan karan çerçevesinde, bu suça da askerî suçlar arasında yer ve
rilmek istenmiş, böylece Devletin Askerî Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçla
rını işleyen asker olmayan kişilerin de askerî mahkemelerde yargılanmaları sağlan
mıştır.
Jandarma Genel Komutanlığı Askerî Mahkemesi ise, hem 353 sayılı Askerî
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı Yasa ile değişik
11. maddesinin (D) bendinin, hem de 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununa 1590 sayılı
Yasa ile eklenen (Ek madde 2) nin Anayasanın 12, 32 ve 138. maddelerine aykırı ol
duğuna ilişkin itirazları ciddi görerek iptal edilmeleri istemiyle Anayasa Mahkeme
sine başvurmuş bulunmaktadır
9/7/1961 günlü, 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının «Askerî Yargı»
başlığını taşıyan değişik 138. maddesi; askerî yargının, askerî mahkemeler ve disip
lin mahkemeleri tarafından yürütüleceğini belirttikten sonra, askerî mahkemelerin
görevini belirlerken savaş veya sıkıyönetim halleriyle barış zamanını birbirinden
ayrı tutmuş, savaş veya sıkıyönetim hallerinde bu mahkemelerin görevlerinin yasa
ile belli edilmesini öngörmüş, barış zamanındaki görevlerini ise kesinlikle belli et
miştir. Bu konuda asker kişilerle asker olmayan kişiler ayrı ayrı gözönünde tutu
larak maddenin ikinci fıkrasında, askerî mahkemelerin, « . . . asker olmayan kişile
rin özel kanunda belirtilen askerî suçlan ile kanunda gösterilen görevlerini ifa et
tikleri sırada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde askerlere karşı işledikleri
suçlara . . . .» bakmakla görevli oldukları esası benimsenmiştir.
Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyif suçunun, gerek (Yasada göste
rilen görevlerini yaptıkları sırada) gerek (Yasada gösterilen askerî mahallerde)
askerlere karşı işlenen suçlardan ayrı nitelikte bir suçu oluşturduğu kuşkusuzdur.
Bu bakımdan eldeki davada 138. maddenin ikinci fıkrasının sadece (özel yasada be
lirtilen askerî suçlar)a değinen bölümü Anayasaya uygunluk denetimi açısından
önem taşımaktadır.
Hal böyle olduğuna göre, sözü edilen suçun gerçekten (özel yasada belirti
len askerî suçlar) arasında yer aldığı kabul edildiği takdirde, asker olmayan kişi
lerin bu suçlarla ilgili davaları askerî mahkemelerin görev alanı içine girecek, 353
sayılı Yasanın 1596 sayılı yasa ile değişik 11. maddesinin (D) bendi de bu nedenle
Anayasaya uygun sayılacak, aksi halde değerlendirme ters bir sonuç doğuracaktır.
Görüldüğü üzere 353 sayılı Yasanın 11/D maddesi doğrultusunda yapılacak
inceleme Askerî Ceza Kanununa 1590 sayılı Yasa ile eklenen (Ek madde 2) hak
kında yapılacak incelemeye ve varılacak sonuca doğrudan doğruya bağlı oldu
ğundan önce (Ek madde 2)'nin Anayasaya uygunluk denetiminden geçirilmesinde
zorunluluk vardır.
1 — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununa 1590 sayılı Yasa ile eklenen (Ek madde
2)'nin Anayasaya uygun olup olmadığı sorunu:
Yargı
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Jandarma Genel Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 27/10/1977 günlü Esas:
1977/146 sayılı Anayasa Mahkemesine başvurma kararında Anayasanın 12., 32. •\t
138. maddelerine aykırılıktan ayrı ayrı söz edildiğine, Devletin Askerî Kuvvetlerini
alenen tahkir ve tezyif suçunun özel Yasada gösterilen askeri bir suç niteliği taşı
yıp taşımadığı konusunda yapılacak değerlendirme (Kanuni yargı yolu) ve (Eşitlik)
ilkeleri doğrultusundaki değerlendirmeleri de etkileyeceğine göre, Anayasanın 138.
maddesinin ikinci fıkrası açısından yapılacak incelemeye öncelik verilmesi gerek
mektedir.
A. Anayasanın 138/2. maddesi açısından inceleme :
Anayasanın 1488 sayılı Yasa ile değişik 138. maddesinin birinci fıkrasındaki
genel kural ile askerî mahkemelerin hangi davalara bakacakları belirtilmiş, ku
ruluş amaçlarına uygun olarak bu mahkemelerin genel görev alanları çizilmiştir.
İkinci fıkrasında ise asker olmayan kişilerin hangi suçlarına hangi koşullarda ba
kılacağını öngören ayrık bir kural yer almıştır.
Buna göre askerî mahkemeler, asker olmayan kişileri, incelenmekte olan
konuyu ilgilendiren yönü ile, ancak (özel yasada belirtilen askerî suçlarından) do
layı yargılayabileceklerdir. Bu bakımdan 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununa 1590 sa
yılı Yasa ile eklenen (Ek madde 2)'nin her iki koşulu birlikte içermesi, daha açık
bir anlatımla, Devletin Askerî Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçunun hem
özel yasada belirtilen, hem de askeri nitelik taşıyan bir suç karekterinde olması
halinde Anayasanın 138. maddesinin ikinci fıkrasına aykırılıktan söz edilemiyecektir.
itiraz konusu kuralın Askerî Ceza Kanununun bir hükmü olduğunda durak
sama bulunmadığına göre suçun özel yasada belirtilmiş olması koşulu yerine ge
tirilmiş sayılmalıdır. Ancak, Devletin Askerî Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif
suçlarının, askerî suç niteliği taşıyıp taşımadığını saptayabilmek için askerî su
cun gerçek anlamı, Anayasa Koyucunun 138. maddenin ikinci fıkrasında kullan
dığı bu deyimle neyi amaçladığı, genel nitelikteki her suçun istendiğinde askerî
suça dönüştürülüp dönüştürülemiyeceğî ve yasama organının bu yönden mutlak
bir takdir yetkisine sahip olup olmadığı üzerinde özellikle durulması, bu konula
rın da yeterince açıklığa kavuşturulması zorunludur
a — Askerî Ceza Kanununa göre askerî suçun tanımı:
Askerî Ceza Kanununun 1. maddesinin ikinci fıkrasında, askerî suç kapsamı
içinde yer alan askerî cürümlerle askerî kabahatlerin kısa tanımı yapılmıştır. Bu
tanıma göre:
«1 — Bu kanunun ölüm, ağır hapis ve hapis cezalarıyle cezalandırdığı suçlar
askerî cürümlerdir.
2 — Bu kanunun kısa hapis cezasiyle cezalandırdığı suçlar askerî kabahat
lerdir.»
Yukarıya aktarılan yasal tanımlama, askerî suçun belirlenmesinde başlıca iki
öge aramakta; suçun Askerî Ceza Kanununda yazılmış olmasını, ayrıca, bu yasa
tarafından ölüm, ağır hapis, hapis ve kısa hapis cezalarından biriyle cezalandırıl
mış bulunmasını zorunlu saymaktadır.
Aşağıda açıklandığı üzere Askerî Ceza Kanununun bu tanımı bir kaç yönden
eksik ve yetersizdir. Kısaca değinmek gerekirse :
aa) Askerî Ceza Kanununda yer alan suçları başlıca dört grupta toplamak
olanağı vardır.
Sözü geçen Yasanın ilgili- maddelerinde açıkça ölüm, ağır hapis, hapis ve
kısa hapis cezalarından biriyle yaptırım altına alınmış suçlar (Madde 63, 91, 117
vb.) birinci grubu;
Yargı

Bölümü

Sayfa :

III

• 701

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 18

1 Haziran 1978 — Sayı: 16303

Hem suç unsurları hem de uygulanacak cezalar bakımından Türk Ceza Ka
nununa göndermede bulunulmuş olan suçlar (Madde 54, 135, 140, 144 v.b.) ikinci
grubu;
Cezası Askerî Ceza Kanununda gösterilmiş olmakla beraber suç unsurları
bakımından Türk Ceza Kanununa göndermede bulunulan suçlar (Madde 55, 56,
57/2, 58 v.b.) üçüncü grubu; ve
Aslî ceza olarak kişisel özgürlüğü bağlayıcı ceza yerine tart, ihraç, rütbenin
geri alınması gibi fer'i nitelikteki cezalarla yaptırım altına alman veya öğrencilik
hukukunun yitirilmesi gibi haklardan yoksun kalma sonucunu doğuran suçlar
(Madde 153, 154/2 v.b.) sonuncu grubu;
oluşturmakta dır.
Askerî Ceza Kanununun 1. maddesinin askerî suç tanımı gözönünde tutul
duğunda, bunlardan hem suç unsurları hem de uygulanacak cezalar bakımından
Türk Ceza Kanununa göndermede bulunulan suçlarla, doğrudan doğruya tart,
ihraç ve rütbenin geri alınması gibi fer'i cezalarla yaptırım altına alınan veya öğ
rencilik hukukunun yitirilmesi gibi kimi haklarda yoksun kalma sonucunu doğu
ran suçlara, salt Askerî Ceza Kanununda ölüm, ağır hapis, hapis ve kısa hapis
cezaları ile yaptırım altına alınmamış olmaları nedeniyle askerî suçlar arasında
yer verilemiyecektir. Oysa bu suçlardan özellikle son grubu oluşturanların, Türk
Ceza Kanununda genellikle suç olarak kabul edilmemiş olmaları yanında failleri
nin ordudan uzaklaştırılmaları sonucunu da doğurmakta oldukları düşünülürse
her halde askerî suç savılmaları gerekecek, Askerî Ceza Kanununun 1. maddesin
deki askerî suç tanımının eksikliği ve yetersizliği de böylece ortaya çıkmış olacak
tır.
öte yandan, Askerî Ceza Kanununda cezanın Türk Ceza Kanununa gönder
mede bulunularak belirlenmesinin suçun niteliğini değiştirmiyeceğine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin 25/4/1945 günlü, 243 sayılı yorum karan ise ikinci
grubu oluşturan suçlar yönünden konuya yeteri kadar açıklık kazandırmaktadır.
(3/5/1945 günlü ve 5996 sayılı Resmî Gazete-3. Tertip Düstur, Cilt 26, S. 343). Ay
rıca Yargıtayın ve Askerî Yargılayın yerleşmiş içtihatları da, Askerî Ceza Kanu
nunun 135, maddesi ile ilgili yorum karan doğrultusunda olarak, cezası Türk Ceza
Kanununa gönderme yapılmak suretiyle saptanan bütün suçların askerî suç sayıl
malarını öngörmektedir.
ab) Askerî Ceza Kanununun 1. maddesinin açık anlatımına, özellikle askerî
cürüm ve askerî kabahat tanımlamalarının başında yer alan «bu kanunun» biçi
mindeki sözcüklere bağlı kalındığında, bu anlatımla Askerî Ceza Kanunu amaç
landığına göre, örneğin 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usu
lü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda yazılı olan ve pek çoğu As
kerî Ceza Kanununun kısa hapis cezasiyle cezalandırdığı askerî kabahat niteliğin
deki eylemlerin bu yasaya aktarılması suretiyle oluşturulan disiplin suçlan da
sözü edilen tanım kapsamına sokulamıyacak, dolayısıyla askerî suç sayılamayacak
tır.
Bununla birlikte, Askerî Ceza Kanununda yer alan ve istendiğinde bu Yasa
kapsamına sokulan her suçun, niteliği ne olursa olsun, kesinlikle askerî suça dö
nüşeceği de kuşkusuz düşünülemeyecektir.
Yapılan açıklamalar Askerî Ceza Kanununun askerî suça ilişkin tanımındaki
eksikliği, yetersizliği ve bu tanıma dayanılarak doğru sonuçlara ulaşılmasındaki
güçlükleri belirgin biçimde ortaya koymaktadır.
Nitekim, 138. maddenin düzenlenmesi sırasında Anayasa Koyucu da Askerî
Ceza Kanunundaki tanımı benimsememiş ve asker olmayan kişilerin askerî mahke
melerde yargılanabilmelerini suçun özel yasada belirtilmiş olması yanında askerî
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suç olması koşuluna bağlamış bulunmaktadır, Bu düzenleme, suçun salt özel ya
sada yer almasının onun askerî suç sayılmasını sağlayamayacağını, her hangi bir
suça askerî suç niteliği kazandırmak hususunda yasama organının dokunulmaz
takdir hakkına sahip bulunduğundan söz edilemiyeceğini de göstermektedir. Ger
çekten genel nitelikteki bir suça salt yasama organı istediği ve özel yasa niteliğin
deki Askerî Ceza Kanunununda açıkça yerverildiği için askeri suç vasfı verilemiyecektir. Tersine, niteliği bakımından bir suçun tartışmasız kabul edilmesi gereken
askerî vasfı, o suçun askerî suç sayılmasını zorunlu kılacak, yasama organının
özel yasada belirtmeye ilişkin takdir yetkisi de bu zorunluktan doğacaktır,
b — Askerî suçun niteliği, belirleyici özellikleri :
Askerî suçların niteliklerini, bu suçları diğer suçlardan ayıran özellikleri sap
tayabilmek için, ayrı bir askerî yargının ve ayrı bir Askerî Ceza Kanununun hangi
gereksinmelerin ürünü olduğunu belirlemekte yarar vardır.
Türk yurdunu ve Anayasa ile belirlenen Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve
korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri, bu amaçla harp sanatım öğrenmek ve
öğretmek görevini de üstlenmiş bulunmaktadır, İçten ve dıştan gelebilecek her tür
tehlikeye karşı sürekli olarak güçlü ve kuvveti i olmayı zorunlu kılan hayati nitelik

teki bu görevler ve askerî hizmetin özellikleri Silahlı Kuvvetlerin her kademesinde
üstün bir disiplin anlayışının ve örnek bir disiplin düzeyinin egemen olmasını da ge
rektirmektedir.
Askerliğin temelini oluşturan disiplin; yasalara, nizamlara (tüzükler, kararna
meler, yönetmelikler, talimnameler ve yönergeler) ve âmirlere kayıtsız koşulsuz
İtaat, ast'ının ve üst'ünün hukukuna uyma demektir Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk

Vatanının, bağımsızlığımızın ve Türkiye Cumhuriyetinin varlığı ve sürekliliği ile
doğrudan doğruya ilgili temel öğelerden biri olan disiplini korumak ve sürdürmek
için özel yasalarla cezaî önlemler alınması, yine özel yasa ve nizamlarla ayrıca yöne
timsel önlemler konması çok eski bir- geçmişe dayalı gelebilirimizin ve toplumumu

zun bu alandaki gereksinmelerinin sonucudur. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanunu, Askerî Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanun, ceza kurallarını içeren başka askerî yasa

lar, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ve askerlikle doğru
dan doğruya ilgili öteki yasalar gerçekten sözü edilen gereksinmelerin, ayrıca disiplin

ile adaletin en iyi biçimde gerçekleştirilip bağdaştırılması ilkesinin ürünleridir.
Disiplini korumak ve sürdürmek, adalet ile disiplin arasında uyum sağlamak,
başka bir deyişle adil ve sürekli bir disiplin düzeni oluşturmak ve suçun işlenmesiyle
bozulan disiplini gecikmeksizin yeniden kurmak amacıyla kabul edilen özel ceza yasa
larının ve askerî yargının barış zamanındaki işlerlik ve geçerlilik alanı ve temel öğe
leri kural olarak askerî yerler (mahaller), asker kişiler, askerlik hizmet ve görevleri
ile sınırlıdır. Bu nedenle askerî suçlarda suçu isleyen kimsenin asker kişi olması
asıldır. Bununla birlikte ayrık da olsa asker olmayan kişilerin isledikleri kimi suç
lar askerî suç kapsamı içinde değerlendirilmekte \'i işlenen suçun belirtilen niteliğine
bakılarak uygulama yapılmaktadır.
Askerî suçların doktrin ve uygulama alanlarında «sırf askerî suç» ve «askeri
suç benzeri» biçiminde ikiye ayrılması da asker olmayan kişilerin kimi askerî suç
larla kural dışı olan ve fakat zorunlu bulunan ilgisinden doğmaktadır.
öğretide genellikle sırf askerî suçlar, «bir asker kişi tarafından askeri bir hiz
met veya görevin ihlâli suretiyle işlenip te, bu sıfatı haiz bulunmayan kimseler tara
fından işlenmesi kabil olmayan ve genel ceza kanununda ne kısmen ve ne de tama
men öngörülmeyen askerî suçlardır» biçiminde tanımlanmaktadır.
Bu tanımlamaya göre, sözü edilen suç tipinin belirleyici öğeleri; failin asker
kişi olmasında, suçun unsurlarının yalnız Askerî Ceza Kanununda yer almasında ve
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başka bir yasada suç olarak öngörülmemiş bulunmasında, son olarak, suçu oluştu
ran eylemin askeri bir hizmet ve görevin ihlâline yol açmasında toplanmaktadır.
Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu da 20/6/1975 günlü, 1975/6-4
sayılı kararında; sırf askeri suçların öğelerim belirlerken, yukarıda sözü edilen ta
nınım ilk iki ölçütünü «asker kişi» yerine «asker» sözcüğünü kullanarak benimsemiş
ve sadece Askeri Ceza Kanununun suç saydığı, öteki ceza yasalarının cezalandırmadığı
eylemlerden «yalnız askerler tarafından işlenebilen» lerin sırf askeri suç sayılacak
larına işaret etmiştir. Bundan başka, unsurlarının tamamı ya da bir kısmı Türk Ceza
Kanununda yer alan askeri suçlardan yurt savunması san'atını öğrenmek ve yapmak
göreviyle doğrudan doğruya ilgili olup Askeri Ceza, Kanununun üçüncü bab'ının be
şinci faslında yer alan ve «Askeri İtaat ve İnkiyadı Bozan Suçlar» başlığı altında dü
zenlenen suçları da sırf askeri suç olarak nitelendirmiş bulundurmaktadır. Ayrıca,
Askerî Ceza Kanununun dışında hiç bir ceza yasasının cezalandırmadığı eylemlerden
bir bölümünün yalnız askerler tarafından işlenebilmesine karşın aynı nitelikteki bir
bölüm askerî suçun ise askerlerden ayrı olarak öteki askeri şahıslar tarafından iş
lenebileceği de gözönunde tutulmak suretiyle (Hiç bir ceza yasasında yer almayan ve
yalnızca askerler tarafından işlenebilen) askeri suçlardan, öteki askeri şahıslar tara
fından işlenebileceği yasalarda özellikle gösterilenlerin de sırf askeri suç sayılacak
ları belirtilmiştir. Böylece, örneğin 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 14. ve 115. maddelerine göre askerler dışında Silahlı Kuvvetlerde çalışan si
vil personel hakkında da uygulanma olanağı bulunan Askeri Ceza Kanununun ilgili
hükümlerinde yazılı suçların da sırf askeri suç kapsamına sokulması öngörülmüştür
(26/10/1975 günlü, 15396 sayılı Resmi Gazete).
Askerlerle yasaların asker kişi saydığı öteki kişiler tarafından İşlenebilen ve
fakat asker olmayan kişiler taralından işlenemeyen sırf askeri suçlar konumuz dışın
da kalmaktadır. Bu nedenle incelemenin doğrudan doğruya askeri suç benzerleri üze
rinde yapılması gerekir.
Yine öğretide genellikle, askeri suç benzerleri; asker olmayan kimseler tara
fından da işlenmesi mümkün olup, askeri bir menfaati korumak gayesini güden, bü
tün veya bir kısım unsurları ile genel ceza kanununda öngörülen ve askerî ceza ka
nunları tarafından ayrıca belirtilen veya yapılan atıf dolayısıyla bu kanunların uy
gulama alanı içine alınan suçlar olarak gösterilmektedir.
Buna göre, askeri suç benzerlerinin failleri de kural olarak asker kişilerdir. As
kerî suç benzeri olan suçların asker olmayan kişilerce işlenmesi halinde, suçun askeri
suç sayılabilmesi, ancak o suçun yasalarda açıkça belirtilmiş bulunmasına bağlıdır.
Askerî suç benzerlerinin temel öğeleri; askeri bir yaran korumak amacı gütmesi
ve Askerî Ceza Kanununda öngörülmüş veya bu yasanın genel ceza yasasına açık
göndermede bulunmuş olması biçiminde sıralanabilir. Bu bakımdan, askerî suç kav
ramı içinde yer alan sırf askerî suçlar ile askeri suç benzerlerinde askeri yarar ve
gereklerin korunması asıl olduğuna göre, hem asker kişiler hem de asker olmayan
kişiler tarafından işlenebilen askeri suç türünün de başlıca özelliği kuşkusuz askeri
bir yararı korumak amacını gütmesidir.
Askerî hukuk düzeninin asıl amacı; askerlik hizmetlerini aksamadan yerine
getirmek ve bu doğrultuda oluşan askeri yararlan korumak ve bu yolla ulusal sa
vunmanın sağlanmasına yardımcı olmaktır. Belirtilen bu amacın gerçekleşmesini en
gelleyen, başka bir deyişle askerî yararların bozulmasına, zarara uğratılmasına yol
açan kasti ve ihmali eylemler, askerî hukuk düzenine aykırı düşer. Böylece, askerî hu
kuk düzeninin korumayı amaç edindiği askeri yararın önemine ve niteliğine göre
«askerî cürüm», «askerî kabahat» ve «disiplin suçu» diye adlandırılan askerî suç tür
leri oluşmaktadır.
Yargı

Bölümü

Sayfa :

III

-

704

1

1 Haziran 1978 — Sayı: 16303

RESMİ GAZETE

Sayfa: 21

öyleyse, asker kişi ya da asker olmayan herhangi bir kimse tarafından işlenen
sucun asker! bir yaran ihlâl etmediği, dolayısıyla askersel nitelikten yoksun bulun
duğu belirgin ise bu suçun genel kurallara bağlı genel nitelikte bir suç olarak kabul
edilmesi gerekecek, Askeri Ceza Kanununda açıkça yer verilmiş olması bile askeri
suç sayılmasına yetmeyecektir.
Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyif suçunu belirleyen öğeler gözönünde tutulduğunda, bu suçun, askeri suçu oluşturan niteliklerden yoksun bulunduğu
kolaylıkla anlaşılmaktadır. Gerçekten «Tahkir», aşağılamak, aşağı görmek, «tezyif»
ise küçültmek, saygıda eksiklik göstermek demektir. Türk Ceza Kanununun 159. mad
desindeki «tahkir» ve «tezyif» sözcüklerinin de bu maddede sayılan varlıkların aşağı
lanmasını, aşağı görülmesini, bu varlıklara karşı saygı eksikliğini, gösterilmesi gere
ken saygı görevinin bozulmasını, ortak saygı duygusunun incitilmesini suç saymak
amacı ile kullanıldığında kuşku yoktur. Bu suçun belirtilen temel nitelikleri ise as
keri yararların ihlâl edilmesiyle doğrudan doğruya bir ilgisi bulunmadığını göster
mektedir.
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere;
Ayrı bir askeri yargının ve askeri mevzuatın varoluş nedenleri, bunların kural
olarak asker kişilerle ilgili ve ilişkili olması, asker olmayan kişilerin ayrık durumlarda
bu yasalara ve askeri yargıya bağlı kılınmaları zorunluğu;
Bir suçun askeri suç sayılabilmesi için sadece Askeri Ceza Kanununda yer al
masının yetmemesi, maddi, manevi ve hukuka aykırılık öğeleri yanında askersel
yönünün de ağırlık taşımasına kesinlikle gereksinme duyulması;
Askersel nitelik kazanabilmesi için de suçun, ulusal savunmanın sağlanmasını,
askerlik hizmetlerinin sağlıklı biçimde ve aksamadan yürütülmesini ve ordu disipli
ninin kurulmasını, başka bir deyişle tüm askerî yararların korunmasını amaçlayan
yasalara aykırı düşen, kısaca askeri yararlan zedeleyen bir eylem olarak ortaya
çıkmasında zorunluk bulunması;
karşısında Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyif suçunu, nitelikçe, as
keri suç sayma olanağı yoktur.
Anayasanın 133. maddesinin ikinci fıkrasında (asker olmayan kişilerin özel ka
nunda belirtilen suçlan) deyimi yerine «
asker olmayan kişilerin özel kanunda
belirtilen askeri suçlan...» deyimine yer verilmiş olmasının asıl amacı, özel yasada
belirtilen suçun gerçek anlamına uygun askerî bir suç olmasını açıkça belirtmek,
yasa koyucu tarafından Askerî Ceza Kanununa sokulan her suçun askerî suçu oluş
turmayacağını kesinlikle vurgulamaktır.
Bu bakımdan askerî suçun tanımında, çoğunlukla, suçun niteliğinden söz edil
meksizin, (Askerî Ceza Kanununda yer alan ya da bu kanunca Türk Ceza Kanununa
göndermede bulunulan) yahut (unsurları ve cezalan Askerî Ceza Kanunu ve 477 sayılı
Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezalan Hakkın
daki Kanunda gösterilen suçlarla unsur ve cezalan itibariyle Askeri Ceza Kanununun
Türk Ceza Kanununa göndermede bulunduğu) suçların askeri suç sayılması gerek
tiğini belirten salt Askerî Ceza Kanununun 1 ve 477 sayılı Yasanın 41. maddelerine
dayalı açıklamalar eksik kalmaktadır.
Askerî Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulunun yukarıda günü ve sayısı belir
lenen kararında «askeri menfaat ve gereklerin korunması» amacının askeri suçların
başlıca ölçütü olduğundan sözedilmesi ve bütün askeri suçların bu hususa yönelik
bulunduğuna değinilmesi uygulama al arımda klasik tanımlamadan uzaklaşıldığını ka
nıtlamaktadır,
Anayasa Mahkemesinin 353 sayılı Yasanın 11/B. maddesi hakkında verdiği
10/3/1965 günlü, Esas: 1964/50 ve Karar: 1965/14 sayılı iptal kararında; özel bir
/asa sayılan Askerî Ceza Kanununda, 353 sayılı Yasanın 11. maddesinin (B) benYargı
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dinde yazılı asker olmayan kişilerin işlediği suçlara ait ceza hükümlerinin yer al
madığına değinildikten sonra, ortada özel yasada belirtilen, askerî bir suçun varlı
ğından söz edilemiyeceğine de kısaca işaret edilmesi, bunun gerçek nedenlerinin
açıklanmaması, o tarihte bu suçlara Askerî Ceza Kanununda yer verilmemiş, askerî
suçun, tanımı ve belirleyici nitelikleri üzerinde ayrıntılı biçimde durulmasını gerek
tiren koşulların bu nedenle gerçekleşmemiş olmasından dolayıdır. Sözü edilen ka
rar, bu bakımdan, Askerî Ceza Kanunu kapsamına alınan her suçun askerî suç
niteliğini kazanacağı izlenimine elverişli bir içerik taşımamaktadır.
Yukarıdaki açıklamalara göre; Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyif
suçu, niteliği bakımından askerî suç sayılamıyacağına, dolayısıyle bu suçun özel
yasa niteliğindeki Askerî Ceza Kanununda düzenlenmesini Anayasa Koyucu kesin
likle engellediğine göre, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununa 1590 sayılı Yasa ile ek
lenen itiraz konusu (Ek madde 2)'nin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hü
kümler tümüyle Anayasanın 138 maddesinin ikinci fıkrasına aykırı bulunmaktadır.
B. Anayasanın değişik 32. maddesi açısından inceleme:
Anayasanın «Kanunî Yargı Yolu» başlıklı değişik 32. maddesinde; hiç kimse
nin, kanunen bağlı olduğu mahkemeden başka bir yargı yeri önüne çıkarılamaya
cağı, bir kimseyi kanunen bağlı olduğu mahkemeden başka bir yargı yeri önüne çı
karma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü yargı yerlerinin kuru
lamayacağı hükme bağlanmıştır. Madde açıkça olağanüstü yargı yerlerinin tabii
yargı yeri, tabii hâkim niteliğini taşıyamayacağı esasını koymuştur. 1488 Sayılı Ya
sa ile yapılan değişiklikte her ne kadar eski metindeki «tabii hâkim» yerine «kanu
nen tabi olduğu mahkeme» deyimi kullanılmış ise de, olağanüstü bir yargı yeri
nin yasa ile kurulmuş olması, onu Anayasaya uygun duruma getiremez. Çünkü
anayasal düzen «kanun devleti» temeline değil «hukuk devleti» temeline oturtul
muştur. Nitekim değişikliğin gerekçesinde de, ortada bir anlam ayırımı bulunma
dığına işaret edilerek aynı görüş benimsenmiş olmaktadır.
Hukuk düzenini korumaya yönelik bir devlet faaliyeti olan yargı işlevini
Anayasa Koyucu, adlî, idarî ve askerî olmak üzere 3 bölüme ayırmış, her bölümü
ayrı bir yüksek mahkemeye bağlamak suretiyle üç ayrı yargı rejimi kabul etmiş
tir. Anayasada, adlî yargı rejimi yanında, 140. madde çerçevesinde nasıl idarî yargı
rejimi benimsenmiş ve Danıştayın görev alanı belirlenmişse, aynı biçimde, 138. ve
141. maddeleriyle de ayrı bir askerî yargı rejimi öngörülmüş ve askerî mahke
meler, incelenmekte olan konu ile ilgili olarak, asker olmayan kişilerin ancak özel
yasada belirtilen askerî suçlarına bakmakla görevli kılınmışlardır. Başka bir an
latımla, Anayasa Koyucu asker olmayan kişilerin yargılanmaları bakımından as
kerî mahkemelerin görevlerini, belirlenen konu ile ilgili olarak, suçun askeri ol
ması koşulu ile sınırlamış bulunmaktadır.
Nitekim, Askerî Ceza Kanununun 75, 79. maddeleriyle 78. maddesinin (C) fık
rasının 2 numarasında ve askerî eşyayı satın almak, rehin olarak kabul etmek ve
gizlemek fiillerine dair 131. maddesinde yazılı suçların askeri mahkemelere tabi
olmayan siviller tarafından işlenmesi halinde, genel mahkemelerin bu kanun hü
kümlerini uygulayacaklarını hükme bağlayan 192. maddesinde de; tabii hâkim il
kesine Yasa Koyucu tarafından atfedilen değerin değişik bir örneği yer almakta
dır.
Askeri Mahkemelerin, Devletin Askeri Kuvvetlerini tahkir ve tezyif suçun
dan dolayı asker olmayan kişiler yönünden olağan mahkeme ve tabii yargı yeri
sayılabilmeleri için bu suçun gerçek anlamına uygun biçimde askerî bir suç ol
ması, dolayısıyla Anayasanın 138/2. maddesi gereğince bu mahkemelerin görev
alanına girmesi zorunludur. Hal böyle olduğuna göre Devletin Askeri Kuvvetlerini
tahkir ve tezyif suçu, askerî bir suç sayılabildiği takdirde askeri mahkemeler asYargı
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ker olmayan kişiler yönünden tabii hâkim olacak, aksi halde bu suçtan dolayı ge
nel adliye mahkemeleri bunların tabii hâkimi sayılacaktır.
Yukarıda (A) Bölümünde Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyif suç
larının askerî suçun temel öğelerinden ve belirleyici özelliklerinden yoksun bulun
duğu, dolayısıyle askerî suç niteliğini taşımadığı ayrıntılarıyla saptandığına, askerî
mahkemelerin sözü edilen suçlar yönünden asker olmayan kişiler için olağan mah
keme ve tabii yargı yeri sayılmaması da bu nedenle zorunlu bulunduğuna göre iti
raz konusu kural Anayasanın 32. maddesine de aykırı düşmektedir.
C. Anayasanın 12. maddesi yönünden inceleme :
Anayasanın «Temel Haklar ve Ödevler» başlığını taşıyan ikinci Kısmının
«Genel Hükümler» başlıklı Birinci Bölümünde yer alan 12. maddesi ile düzenlenen
eşitlik ilkesi uyarınca kişilere, yasa karşısında dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce,
felsefî inanç, din ve mezheplerine göre ayırımlı davranılması kesinlikle yasaklan
mıştır Herkesin yasa önünde eşit olması ilkesine aykırı bir tutumu oluşturan kişi,
aile, zümre veya sınıf ayrıcalıkları tanınması da ayrıca ve açık olarak yasaklan
mış bulunmaktadır.
Türk Ceza Kanununun 159. maddesi, bu Yasanın «Cürümler» ile ilgili İkinci
Kitabında, «Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler» hakkındaki Birinci Babın «Dev
let Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler» e ilişkin İkinci Faslında yer almakta ve içeriği
bakımından «Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hükümetin manevî
şahsiyetini, Bakanlıkları, Devletin Askerî veya emniyeti muhafaza kuvvetlerini veya
Adliyenin manevî şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenler» in bir yıldan altı yıla
kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılmalarını öngörmektedir.
Açıklanan hükmün, Devletin Siyasal ve hukuki varlığını ve aynı doğrultudaki
yararlarını korumayı amaçladığında kuşku yoktur. Devlet kavramını ve Devletin
varlığını oluşturan ve herbiri bölünmez ve ayrılmaz bir sentezin başlıca öğeleri sa
yılan müesseselerin madde metninde ayrı ayrı sayılması ve bunlara yöneltilen ha
karetlerin yaptırım altına alınmasıyla güdülen amaç gerçekten Devletin manevî
şahsiyetinin, saygınlığının ve hukuki yararının korunmasıdır. Yoksa bu müessese
lerin, ya da onları oluşturan kişilerin veya grupların korunması değildir,
Türk Ceza Kanununun kimi hükümlerine kaynaklık eden İtalyan Ceza Ka
nununun ön projesi hakkındaki raporda siyasal yönden örgütlenmiş bir toplumda
düşünülebilen en büyük ve en yüce varlığın Devlet olduğu ve bu varlığı koruyan
normlara öncelik tanındığı belirtilmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında, Dev
letin Askerî Kuvvetlerine karşı işlenen tahkir ve tezyif suçunu Türk Ceza Kanunu
nun 159. maddesi kapsamından yani Devlet Kuvvetlerine karşı işlenen ve Devletin
yararını ihlâl eden suçlar içinden çıkarıp askerî suçlar arasına sokmak hem Türk
Ceza Kanununun sistematiğine hem de kanun koyucunun gerçek amacına uygun
düşmeyecek, böylece, örneğin Devletin Emniyet Kuvvetlerine yönelik tahkir ve
tezyif suçlarının toplum içinde en büyük ve en yüce varlık olan Devletin siyasal ve
hukuki yararlarını ihlâl etiğini, buna karşı Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve
tezyif edici kastî eylemlerin ise, sadece askerî yararları zarara uğrattığını kabul
etmek zorunluluğu ortaya çıkacaktır.
İtiraz konusu kural esasen Türk Ceza Kanununun 159. maddesinde suç sa
yılan bir eylemi suç saydığına ve cezası yönünden de bu maddeye göndermede bu
lunduğuna göre iki kural arasında tam bir özdeşlik var demektir.
Gerçekten, Devletin manevî kişiliğinin korunması amacıyla, onu oluşturan
başlıca öğelere ve müesseselere yöneltilen tahkir ve tezyif suçlarım işleyenlere
Türk Ceza Kanununun 159. maddesiyle aynı yaptırım öngörüldüğü ve bunlar aynı
yargılama yöntemlerine bağlı tutuldukları halde sonradan yürürlüğe konan itiraz
konusu (Ek madde 2) de Türk Ceza Kanununun 159. maddesindeki kuralın Silâhlı
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Kuvvetlere ilişkin kesimi yinelenerek suç sayılan eylem belirtilmiş, cezası da yine
159. maddeye göndermede bulunularak saptanmıştır.
Türk Ceza Kanununun 159. maddesinde esasen suç sayılmış ve yaptırım al.
ima alınmış bir eylemin Askerî Ceza Kanununda yinelenmesinin tek nedeni kuşku
suz bu suça askerî bir suç niteliği kazandırabilmek ve faillerinin askerî mahkeme
lerde yargılanmalarını sağlamak arzusudur.
Unsurlarının tümü aynı maddede düzenlenmiş, aynı amaçla yaptırım altına
alınmış ve aynı ceza ile cezalandırılması öngörülmüş bulunan ve gerçek anlamıyla
askerî suç sayılamıyacağı için Devletin öteki kuvvetlerine yönelik tahkir ve tezyif
suçlan ile eşdeğerde olan bir suçun askerî mahkemelerde yargılanması sonucunu
doğuran, başka bir anlatımla aynı nitelikteki suçlan işleyenler arasında, bir bö
lümünü tabii hâkim sayılmayan bir yargı yeri önüne çıkarmayı gerektirecek ölçü
de bir ayırım yapan yasa kuralı, yasa önünde eşitlik ilkesi ile de bağdaştırılamaz.
Adliye Mahkemeleri ile Askerî Mahkemeler ayrı amaçlarla kurulmuş, görev
alanları değişik, iki ayrı yargı rejiminin birbirinden farklı birimleri olduğuna, as
kerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi ve askerî hâkimlerin özlük işleri ile ilgili
düzenlemelerde mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik güvencesi ilkelerine da
yanılmış olmakla beraber bu ilkelerle çatışmayacak biçimde ve ölçüde »askerlik
hizmetlerinin gereklerine» de ayrıca yer verildiğine göre, yaptırım altına almış ne
deni, unsurları ve nitelikleri aynı olan suçlardan bir bölümünün ayrı ve özel bir
yargı sistemi içinde yer alan askerî mahkemelerde yargılanmalarını sağlamak
amacıyla yürürlüğe konan bir kuralın bu suçlan işleyenler arasında ayırım yap
tığı, bu ayrımın ise haklı ve inandırıcı nesnel nedenlere dayanmadığı ortadadır.
Bu durumda, tahkir ve tezyif suçunu Cumhurbaşkanına ya da Türkiye Bü
yük Millet Meclisine karşı işleyenler Adliye Mahkemelerinde, Devletin Askerî Kuv
vetlerine karşı işleyenler ise, askerî mahkemelerde yargılanacaklardır. Anayasanın
değişik 110. maddesi uyarınca Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
manevî varlığından ayrılmamakta ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunmak
tadır. Manevî varlığında Başkomutanlığın bulunduğu bir organa ya da bunu tem
sil eden kişiye yapılacak hakareti adliye mahkemesinde. Başkomutanlığa bağlı
bulunan Askerî Kuvvetlere yönelik hakareti ise askerî suç sayıp askerî mahke
mede yargılamayı ve bu aynımın nedenlerini anlamak olanağı yoktur.
Anayasanın 12. maddesinin, haklı hiç bir neden yok iken, aynı durumda bulu
nanlar için konulmuş iki ayrı yasa Hükmünün değişik hak, ödev, yetki, sorumluluk
ve yükümlülük getirmesine, özellikle bizzat Anayasa Koyucu tarafından tanınmış hak
ve güvencelerden, örneğin tabii hâkimince yargılanma güvencesinden, aynı durumdaki
kişilerden bir bölümünün yoksun bırakılmasına elverişli bir içerik taşımadığı, tersine
bu tür anlayış ve uygulamaları kesinlikle önlemek istediği acıktır.
Askerî Mahkemelerin varlık nedenleri, kuruluş ve işleyişlerini düzenleyen ilke
ler, bağımsızlık ve güvence yönünden sahip bulundukları statü topluca gözönünde tu
tulduğunda, asker olmayan kişilerin genel nitelikteki suçlarından dolayı askeri mah
kemelerde yargılanmaları olağan ve gerçekten arzu edilen bir durum sayılamıyacağından Devletin Askeri Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif edenlerin de diğer Devlet
Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif eden kimseler gibi adliye mahkemelerinde yargılanmaları gerekirken tabii hâkiminden başka bir yargılama yeri önüne çıkarılmalarına yol açan itiraz konusu düzenleme biçimi eşitlik ilkesini de zedeler.
Adli yargıdan ayrı ve bağımsız bir idarî yargı sistemini kabul eden Anayasa il
kelerinden hareket eden Anayasa Mahkemesi, 25/5/1976 günlü ve 1976/1-28 sayılı kara
rında (16/8/1976 günlü, 15679 sayılı Resmî Gazete - Anayasa Mahkemesi Kararlar Der
gisi, Sayı: 14, S. 170); Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin, özel hukuk
hükümlerine bağlı tutulmak suretiyle haklarında uygulanan idari işlemlerin İdari
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yargı denetiminden geçirilmesi olanağından yoksun bırakılmalarım, dolayısıyla ken
dilerini bilimsel özgürlük içinde, görev ve meslek güvencesine sahip göremeyip, sü
rekli tedirginlik ve kuşku içinde hissetmelerini, başka bir deyişle aynı kamu hizme
tini görenlerin bir bölümünün üniversite ile olan ilişkilerinde kamu hukukuna, bir
bölümünün ise özel hukuk kurallarına bağlı tutulmalarını ve böylece Anayasada gös
terilen hak ve yetkilerden yararlanmalarının önlenmesini eşitlik ilkesine aykırı gör
müştür. Kişi güvenliğinin baş koşulu olan tabii hâkim ilkesine ters düsen bir düzen
leme ile Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyif suçunu işleyenlerin Devletin
öteki kuvvetlerini tahkir ve tezyif edenlerle bir tutulmamaları ve askerî mahkeme
lere bağlı kılınmaları da belirtilen alanda somut olarak eşitsizliğe yol açmış bulun
maktadır.
Yukarıda (A), (B) ve (C) bölümlerinde açıklanan nedenlerle 22/5/1930 günlü,
1638 sayılı Askeri Ceza Kanununa 1590 sayılı Yasa ile eklenen (Ek madde 2) nin
birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümler tümüyle Anayasanın 12., 32. ve 138/2.
maddelerine aykırıdır ve iptaline karar verilmelidir.
2 — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun
1596 sayılı Yasa ile değiştirilen 11. maddesinin (D) bendinin Anayasaya uygun olup
olmadığı sorunu:
353 sayılı Yasanın 11. maddesi asker olmayan kişilerin hangi suçlardan dolayı
askeri mahkemelerde yargılanacaklarına ilişkin kuralları içermektedir.
8/6/1972 günlü, 1596 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik (Devletin Askerî Kuvvet
lerini tahkir ve tezyif suçlarını) da bu madde kapsamına almış, böylece asker olma
yan kişilerin bu suçlarla ilgili davalarına da askerî mahkemelerde bakılması sağlan
mıştır.
Türk Ceza Kanununun 159. maddesinde esasen suç sayılmış ve yaptırım altına
alınmış olan eylemin 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununa 25/5/1972 günlü, 1590 sayılı Yasa
ile eklenen (Ek madde 2) ile ayrıca Askerî Ceza Kanunu kapsamına da alınmasının
tek amacı, bu suça askeri suç niteliği kazandırmak, dolayısıyla faillerini askeri mah
kemelerde yargılamak olduğuna, daha sonra 8/6/1972 günlü, 1596 sayılı Yasa ile ge
tirilen 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 11.
maddesinin itiraz konusu (D) bendi de aynı amaçla yürürlüğe konduğuna göre, yu
karıda (Ek Madde 2) nin Anayasaya aykırı olup olmadığı incelenirken ayrıntıları ile
açıklanan nedenler karşısında, 353 sayılı Yasanın 11 /D. maddesinde yer alan kuralın
da Anayasa'nın 138/2., 32. ve 12. maddelerine aykırı düştüğü ortadadır.
Gerçekten Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyif suçlarının askeri suç
niteliğinde olmadığı daha önce açıkça belirlendiği, özel Yasada gösterilme nedeni
böylece anlamsız kaldığı için anılan maddenin (D) bendi de askeri suç sayılmayan,
dolayısıyla özel Yasada gösterilmesine gerek bulunmayan, belirleyici tüm özellikleri
bakımından genel nitelikteki bir suçu askerî mahkemelerin görev alanı içine sokmakla
Anayasanın 138/2. maddesine aykırı bir içeriği benimsemiş olmaktadır.
öte yandan, kararın (l/B) bölümünde açıklandığı üzere, Devletin Askerî Kuv
vetlerini tahkir ve tezyif suçlarını işleyen asker olmayan kişiler yönünden askeri mah
kemeler, kanunî yargı yeri ve tabii hâkim de sayılamıyacağından itiraz konusu kural
Anayasanın 32. maddesine de aykırı düşmektedir.
Eşitlik ilkesi acısından bakıldığında; aynı amaçla yaptırım altına alınmış bu
lunan eşdeğerdeki suçları İşleyen asker olmayan kişilerden bir bölümünün haklı bir
neden olmadan askerî mahkemelerde yargılanması Anayasanın 12. maddesiyle belir
gin biçimde çelişmektedir.
Bu nedenlerle 353 sayılı Yasanın 1596 sayılı Yasa ile değişik 11. maddesinin (D)
bendi hükmü de Anayasanın 138/2., 32. ve 12. maddelerine aykırıdır ve İptaline karar
verilmelidir.
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VI. SONUÇ:
22/5/1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 25/5/1972 günlü, 1590 sayılı
Yasa ile eklenen (Ek Madde 2) nin birinci ve ikinci fıkralarında yeralan hükümlerle,
25/10/1963 günlü. 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanu
nunun 8/6/1972 günlü, 1596 sayılı Yasa ile değişik 11. maddesinin (D) bendi hükmü
nün Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline,
14/2/1978 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan

Başkanvekili

Kâni Vrana

Şevket

Müftügil

Koçak

Fahrettin Uluç

Muhittin Gürün

Üye

Üye

Üye

Hasan Gürsel

Ahmet Erdoğdu

Üye
Nihat O.

Üye
Lûtfi

Ömcrbaş

Üye
Âdil Esmer

Ahmet Salih Çebi
Üye

Ahmet H.

Akçakayahoğlu

Üye
Abdullah Üner

Üye

Üye

Üye
Alımet

Üye
Ziya önel

Üye

BoyacıoğluNecdet Dartaoğlu

Siyasi Parti
Mali Denetim No: 1969/VI-9
Karar sayısı: 1978/3
Karar günü: 25/4/1978
I — MALÎ DENETİMİN KONUSU :
Millet Partisi Genel Merkezinin 1969 yılı kesin hesabının incelenmesine ilişkindir.
II — METİNLER:
A) İlgili Anayasa kuralı:
Anayasa'nın konu ile İlgili 57. maddesinin ikinci fıkrası şöyledir:
«Madde 57/2 — Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine
hangi hallerde ve ne suretle hesap verecekleri ve bu mahkemece malî denetimlerinin
hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, demokrasi esaslarına uygun olarak kanunla dü
zenlenir.
B) İlgili yasa kuralları:
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun konu ile ilgili 58. ve 78. maddeleriyle
26/6/1973 günlü, 1789 sayılı Yasa ile değişik 75., 76. ve 82. maddeleri şöyledir:
«Madde 58 — Her kademedeki parti organları ile - varsa- yardımcı kolları ve
kurulları,üye kayıt defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri
tutmak zorundadırlar. Bilanço ve kesinhesap defteri sadece merkez yönetim orga
nınca tutulur.
Karar defteri, ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırasiyle
ihtiva eder. Karar altları, kararın alınmasında oylamaya katılanlar tarafından imza
lanır. Kongrece alman kararları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetlerinin
altı başkanlık divanı üyelerince imzalanır.
Gelen ve gönderilen evrak, tarih ve numara sırasiyle gelen ve giden evrak def
terlerine kaydedilir ve gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu ta
rih ve numaralar altında dosyalarda saklanır.
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Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan harcamaların da ne gibi
işlere ye yerlere harcandığı ilgili defterlere sıra ile ve müsbit evrakı belirtecek şekil
de geçirilir.
Üye kayıt defterleri ve gelir ve gider defterlerinin sayfaları ve kaç sayfadan
İbaret oldukları noterce tasdik olunur.
Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilce ve
11 kademesinde ayrı bir dosyada saklanır.
Parti organlarınca ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterleri
parti tüzüğü ve yönetmelikleri gösterir.
Üye kayıt defterlerinin parti genel merkezinde özetinin nasıl tutulacağı bir
parti yönetmeliğiyle belirtilir.»
«Madde 75 — Siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilât kademelerinin
gelirleri parti merkez karar veya yönetim organınca bastırılan makbuzlar karşılığın
da alınır. Parti teşkilât kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısiyle
parti merkez karar veya yönetim organına karşı mali sorumluluk taşırlar.
Makbuzların asıl kısımlariyle dipkoçanlarında aynı müteselsil numara bulu
nur. Makbuz dipkocanlarının saklama süresi beş yıldır.
Sağlanan gelirin miktariyle, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve makbuzu
düzenleyenin imzası, makbuzda ve dipkoçanda yer alır.»
«Madde 76 — Parti genel merkezinin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kol
ların yapacakları harcamaların ve girişecekleri yükümlülüklerin sınırları, parti tüzü
ğünde veya yetkili kurumların kararlarında belirtilir.
Siyasi partilerin harcamalarına ilişkin müsbit evrak 5 yıl sureyle saklanır.
îkiyüzelli liraya kadar (ikiyüzelli lira dahil) harcamaların makbuz veya fatura
gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir. Ancak, bütün harcamaların yetkili
yönetim organının kararma dayanması şarttır. Şu kadar ki, yetkili kurulca tasdik
edilen bütçede öngörülmüş harcamalar için ödenekleri sınırı içinde kalmak şartiyle,
ayrıca karar alınması gerekmez.
Siyasi partilerin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kollarının malî bakımdan
iç denetimlerinin nasıl yapılacağı parti tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilir.»
«Madde 78 — 71 inci maddede bağışlar hakkında konan esaslara aykırı olarak
gelir sağladığı Anayasa Mahkemesince tespit edilen siyasî partilerin bu suretle elde
ettikleri gelirler, Hazineye gelir kaydedilir ve taşınmaz mallar Hazine adına tapuya
tescil ettirilir.
72 nci madde hükmüne aykırı olarak siyasî partilere sağlanan krediler üzeri
ne. Anayasa Mahkemesi karariyle Hazinece elkonulur ve krediyi verene karşı Hazine
hiçbir yüküm altına girmez.
73 üncü maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin taşınmaz
mallara sahip olduğu anlaşılırsa. Anayasa Mahkemesinin karariyle ve bu mahkeme
nin göstereceği süre içinde bu malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir.
75 inci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin tevsik
edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa. Anayasa Mahkemesi karariyle bu
gelirler Hazineye gelir kaydedilir.
Müsbit evrak ile tevsiki gerektiği halde tevsik edilemeyen parti harcamaları miktarınca parti mamelekinin aktif unsurları Anayasa Mahkemesi karariyle Hazineye
gelir kaydedilir.»
«Madde 82 — Anayasa Mahkemesi; kesin hesapların alınmasından başlayarak
bir yıl İçinde kendisine verilen bilgilerin tevsikini ilgili siyasî partilerden her zaman
İsteyebilir ve gerekli görürse evrak üzerinde inceleme yapar; siyasî partilerin genel
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merkezinde ve teşkilâtında doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği
bir naip eliyle yahut Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasiyle inceleme ve araştırmalar ya
pabilir. Ve bu maksatla tarafsız, resmi görevi bulunmayan ve yeminli bilirkişi görev
lendirebilir.
Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasî partinin temsilcisinden yazılı mütalâa isteye
bilir. Gerekli görürse onları sözlü olarak da dinleyebilir.
Anayasa Mahkemesi incelemeleri ve araştırmaları sonucunda, o siyasi partinin
gelir ve giderlerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında ve kanuna uygun ol
mayan gelirler İle giderler dolayısiyle de bunların Hazineye gelir kaydedilmesine ka
rar verir.»
III — İLK İNCELEME:
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Ek 2. maddesi uyarınca 8/4/1975 gününde
Muhittin Taylan, Kani Vrana, Şahap Arıç, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya önel, Ab
dullah Üner, Ahmet Koçak, Muhittin Gürün, Lûtfi Ömerbaş, Hasan Gürsel, Ahmet
Salih Cebi, Adil Esmer, Nihat O. Akcakayalıoğlu, Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılmalariyle yapılan ilk inceleme toplantısında, Millet Partisi Genel Merkezinin 1969 yılı
kesin hesabına ilişkin dosyanın bir eksiği bulunmadığından işin esasının incelenme
sine oybirliğiyle karar verilmiştir.
TV — ESASIN İNCELENMESİ:
İşin esasına ilişkin olmak üzere hazırlanan ve 1969 yılı kesin hesap çizelgesi
ile Partinin defter kayıtları ve belgeleri üzerinde yapılan karşılaştırma ve inceleme
sonuçlarım gösteren rapor. Millet Partisi Genel Merkezinde düzenlenen ve Parti yet
kililerinin açıklamalarını da içeren 17/11/1975 günlü tutanak, anılan Partinin Genel
Merkezine ait 1969 yılı kesin hesabı ve bütçesi, Anayasa'nın ve 648 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun ilgili hükümleri, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okun
duktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
1 — Tutulması gerekli defterler sorunu:
Millet Partisi Genel Merkezince yevmiye esas defteri, kasa defteri, banka def
teri, demirbaş defteri, avans defteri, genel idare kurulu karar defteri, başkanlık divanı
karar defteri ve masraf müfredat defteri tutulduğu anlaşılmaktadır. 13/7/1965 günlü,
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 58. maddesi, tutulması gerekli defterlere ilişkin
kurallar koymuştur. Bu maddenin konu ile İlgili birinci fıkrası şöyledir:
«Her kademedeki parti organları İle - varsa - yardımcı kollan ve kurulları, üye
kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri
tutmak zorundadırlar. Bilanço ve kesin hesap defteri sadece merkez yönetim orga
nınca tutulur.»
Millet Partisi Genel Merkezinin bilanço ve kesin hesap defteri tutmadığı sap
tanmıştır. Bilanço ve kesin hesap defterinin 648 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 58.
maddesi uyarınca tutulması gerektiğine, durumun böylece ilâmda belirtilmesine karar
verilmelidir.
Ahmet Salih Cebi ve Nihat O. Akcakayalıoğlu bu görüşe katılmamışlardır.
2 — Kesin hesap çizelgesinin incelenmesi:
Genel Kongrede de onaylanmış bulunduğu anlaşılan 1969 yılı kesin hesap çi
zelgesinde yer alan gelir ve gider rakamları birer birer incelenerek aşağıdaki sonuç
lara varılmıştır:
A) Gelirler yönünden:
Kesin hesap çizelgesinde toplam 622.390 lira 39 kuruşluk gelir sağlandığı görül
mektedir.
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Bu miktarın:
499.753,37 lirasının geçen yıldan devredilen varlıklar,
87.000,—
»
aday aidatını,
550,—
»
bağışlan,
500,—
»
banka ikramiyesini,
10.787,02
»
banka faizlerini,
23.800,—
»
kira gelirlerini,
kapsadığı anlaşılmıştır.
Geçen yıldan devredilen varlık olarak gelir tablosunda 499.753,37 liranın:
3.006,43 liralık bölümünün kasada bulunup 1969 yılına devrolunan nakitten,
370.585,53 liralık bölümünün bankalardaki mevduat yekûnundan,
102.561,41 liralık bölümünün önceki dönemden 1969 yılına devrolunan demir
başlardan,
7.200,— liralık bölümünün önceki dönem sonunda kapatılamadığından 1969
yılına devrolunan alacaklardan,
10.280,— liralık bölümünün 1969 yılına devrolunan avans alacaklarından,
126,— liralık bölümünün tasarruf bonosundan,
İbaret olduğu saptanmıştır.
Demirbaş, tasarruf bonosu ve alacakların yıl içinde paraya çevrilmedikçe gelir
sayılması söz konusu olamaz. Bu duruma göre Partinin 1969 yılında sağladığı gelirin
gerçek miktarının:
379.591,97 lirası bir önceki dönemden devreden nakit mevcudu,
3.660,— lirasının yıl içinde tahsil edilen avans alacakları olmak üzere 505.888,99
Ura olduğu anlaşılmaktadır.
B) Giderler yönünden:
Kesin hesap çizelgesinin gider tablosunda Partinin 1969 yılındaki harcama
larının :
45.462,25 lirası daimî ücretler,
3.057,55 » yolluklar.
65.000,— » kira,
1.221,70 » aydınlatma.
9.632,— » ısıtma,
7.586,30 » kırtasiye,
4.455,— » basılı kâğıt.
4.157,40 » posta gideri.
13.665,14 » telgraf,
40.745,96 » telefon,
767,— » demirbaş,
5.536,40 » teşkilâtlanma,
52.730,75 » propaganda,
19.800,— » seçimler,
8.787,68 » çeşitli gider,
18.750,— » teşkilâta yardım,
131.075,— » sabit kıymet.
olmak üzere toplam 482.430,10 lira gösterildiği ve 1970 yılına da 304.540,51 lira
tutarındaki varlığın devredildiğinin yazılı olduğu görülmektedir.
Sözü geçen varlığın :
9.686,30 lirası kasa mevcudu,
63.772,55 » banka mevcudu,
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olmak üzere toplam:
73.458.65 lirası nakit,
86.066.66 » demirbaş,
131.075,— » sabit kıymet,
7.200,— » alacaklar,
6.620,— » avanslar,
120,— » tasarruf bonosu
olduğu görülmüştür.
V — SONUÇ:
Millet Partisinin 1969 takvim yılı Genel Merkez kesin hesabının incelenmesinden :
1 — Bilanço ve kesin hesap defterinin 13/7/1965 günlü, 648 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 58. maddesi uyarınca tutulması gerektiği halde tutulmamış oldu
ğundan durumun böylece ilâmda belirtilmesine Ahmet Salih Cebi ve Nihat O. Akçakayalıoğlu'nun (Bu durumunbelirlenmesinegerek olmadığı) yolundaki karşıoylanyle
ve oyçokluğuyla,
2 — Gelirler ve giderlerin doğru ve kanuna uygun bulunduğuna oybirliğiyle,
25/4/1978 güününde karar verildi
Başkan
Kani Vrana
Üye
Sekip Çopuroğlu

Başkanvekili

Şevket Müftügül

Uye
Fahret'in Uluç
t.\e

Üye

Üye

Üye

Ahmet Koçak

Abdullah Üner

Üye

Üye
Muinlim
OM-

Gürün

Lûtfi Ömerbaş
Üye

Hatan GürselAhmet Salih Cebi
Âdil Esmer
Ahmet Erdoğdu
Üye
Üye
Al,met H. Boyacıoğlu Necdet Darıcıoğlu

Üye

Nihat O, Akçakaya\ıoe,lu

KARSIOY YAZI3I
Bilanço ve kesin hesap çevrileri özel bir dosyada muhafaza edilmekte olma
sına göre ayrıca kesin hesap deften tutulmamın olmalının ilâmda belirtmeyi gerekti
ren bir noksanlık olmadığı görücü ile karara karşıyım.
Üye
Ahmet Salih Cebi
K.AI1SIOY YAZISI
Kesin hesap defte-!- içeriği ol uçuran tüm belgeler, sıralanmış ve dosyalanmış
olarak (»deften* durumuna getirilmiştir.
Bu durumda bir eksiklik yoktur.
Üye

Nihat O. Akçakayalıoğlu
Siyasi Parti
Mali Denetim No: 1370'VI
Karar Sayısı : 1978/4
Karar Günü : 25/4/1978
I. MALÎ DENETİMİN KONUSU :
Millet Partisi Genel Merkezinin 970 yılı kesinhesabının incelenmesine ilişkindir.
1
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II. METİNLER:
A) İlgili Anayasa kuralı:
Anayasa'nın konu ile ilgili 57. maddesinin ikinci fıkrası şöyledir:
«Madde 57/2 — Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine
hangi hallerde ve ne suretle hesap verecekleri ve bu mahkemece malı denetimlerinin
hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, demokrasi esaslarına uygun olarak kanunla dü
zenlenir.»
B) İlgili Yasa kuralları:
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun konu ile ilgili 58. ve 78. maddeleriyle
26/6/1973 günlü, 1783 sayılı Yasa ile değişik 75., 76. ve 82. maddeleri şöyledir :
«Madde 58 — Her kademedeki parti organları ile • varsa - yardımcı kolları ve
kurulları, üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve
gider defteri tutmak zorundadırlar. Bilanço ve kesinhesap defteri sadece merkez
yönetim organınca tutulur.
Karar defteri, ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırasiyle
ihtiva eder. Karar altları, kararın alınmasında oylamaya katılanlar tarafından imza
lanır. Kongrece alınan kararları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetlerinin
altı başkanlık divanı üyelerince imzalanır.
Gelen ve gönderilen evrak, tarih ve numara sırasiyle gelen ve giden evrak def
terlerine kaydedilir ve gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu tarih
ve numaralar altında dosyalarda saklanır.
Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan harcamaların da ne gibi
işlere ve yerlere harcandığı ilgili defterlere sıra ile ve müsbit evrakı belirtecek şekilde
geçirilir.
Üye kayıt defterleri ve gelir ve gider defterlerinin sayfaları ve kaç sayfadan
ibaret oldukları noterce tasdik olunur.
Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe ve
il kademesinde ayrı bir dosyada saklanır.
Parti organlarınca ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterleri
parti tüzüğü ve yönetmelikleri gösterir.
Üye kayıt defterlerinin parti genel merkezinde özetinin nasıl tutulacağı bir
parti yönetmeliğiyle belirtilir.»
«Madde 75 — Siyasî Partilerin genel merkezlerinin ve teşkilât kademelerinin
gelirleri parti merkez karar veya yönetim organınca bastırılan makbuzlar karşılığında
alınır. Parti teşkilât kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyle parti
merkez karar veya yönetim organına karşı malî sorumluluk taşırlar.
Makbuzların asıl kısımlarıyle dipkoçanlarında aynı müteselsil numara bulu
nur. Makbuz dipkoçanlarının saklama süresi beş yıldır.
Sağlanan gelirin miktariyle, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve makbuzu
düzenleyenin imzası, makbuzda ve dipkoçanda yer alır.»
«Madde 76 — Parti genel merkezinin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kol
ların yapacakları harcamaların ve girişecekleri yükümlülüklerin sınırları, parti tüzü
ğünde veya yetkili kurumların kararlarında belirtilir.
Siyasî partilerin harcamalarına ilişkin müsbit evrak 5 yıl süreyle saklanır.
İkiyüzelli liraya kadar (ikiyüzelli lira dahil) harcamaların makbuz veya fatura
gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir. Ancak, bütün harcamaların yetkili
yönetim organının kararma dayanması şarttır. Şu kadar ki, yetkili kurulca tasdik
edilen bütçede öngörülmüş harcamalar için ödenekleri sınırı içinde kalmak şartiyle
ayrıca karar alınması gerekmez.
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Siyasî partilerin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kollarının malî bakımdan
iç denetimlerinin nasıl yapılacağı parti tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilir.»
«Madde 78 — 71 inci maddede bağışlar hakkında konan esaslara aykırı olarak
gelir sağladığı Anayasa Mahkemesince tespit edilen siyasî partilerin bu suretle elde et
tikleri gelirler, Hazineye gelir kaydedilir ve taşınmaz mallar Hazine adına tapuya
tescil ettirilir.
72 nci madde hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağlanan krediler üzerine,
Anayasa Mahkemesi karariyle Hazinece elkonulur ve krediyi verene karşı Hazine hiç
bir yüküm altına girmez.
73 üncü maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin taşınmaz
mallara sahip olduğu anlaşılırsa. Anayasa Mahkemesinin karariyle ve bu mahkeme
nin göstereceği süre içinde bu malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir.
75 inci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin tevsik edilmiyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi karariyle bu ge
lirler Hazineye gelir kaydedilir.
Müsbit evrak ile tevsiki gerektiği halde tevsik edilemeyen parti harcamaları
miktarınca parti mamelekinin aktif unsurları Anayasa Mahkemesi karariyle Hazineye
gelir kaydedilir.»
«Madde 82 — Anayasa Mahkemesi; kesinhesapların alınmasından başlıyarak
bir yıl içinde kendisine verilen bilgilerin tevsikini ilgili siyasi partilerden her zaman
istiyebilir ve gerekli görürse evrak üzerinde inceleme yapar; siyasî partilerin genel
merkezinde ve teşkilâtında doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği
bir naip eliyle yahut Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasiyle inceleme ve araştırmalar
yapabilir. Ve bu maksatla tarafsız, resmi görevi bulunmayan ve yeminli bilirkişi gö
revlendirebilir.
Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasi partinin temsilcisinden yazılı mütalâa isteye
bilir. Gerekli görürse onları sözlü olarak da dinliyebilir.
Anayasa Mahkemesi incelemeleri ve araştırmaları sonucunda, o siyasî partinin
gelir ve giderlerinin doğruluğu ve tonuna uygunluğu hakkında ve kanuna uygun ol
mayan gelirler ile giderler dolayısıyle de bunların Hazineye gelir kaydedilmesine ka
rar verir.»
III.

İLK İNCELEME :

Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün Ek 2. maddesi uyarınca 7/6/1977 günü Kani
Vrana, Şevket Müftügil, Halit Zarbım, Abdullah Uner, Ahmet Koçak, Sekip Çopuroğlu, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lûtfı Ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Hasan Gürse',
Ahmet Salih Cebi, Âdil Esmer, Nihat O. Akcakayalıoğlu, Ahmet H. Boyacıoğlu'nun
katılmalariyle yapılan ilk inceleme toplantısında, Millet Partisi Genel Merkezinin
1970 yılı kesinhesabına ilişkin dosyanın bir eksiği bulunmadığından işin esasının in
celenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
IV. ESASIN İNCELENMESİ:
İşin esasına ilişkin olmak üzere hazırlanan ve 1970 yılı kesinhesap çizelgeleri
ile Partinin defter kayıtları ve belgeleri üzerinde yapılan karşılaştırma ve inceleme
sonuçlarım gösteren rapor. Millet Partisi Genel Merkezinde düzenlenen ve Parti yetkilerinin açıklamalarım da içeren 1/10/1977 günlü tutanak, anılan partinin Genel
Merkezine ait 1970 yılı kesinhesap çizelgeleri ve bütçesi, Anayasanın ve 648 sayılı Siyasi
Partiler Kanununun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri
okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
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1 — Tutulması gerekli defterler sorunu:
Millet Partisi Genel Merkezince yevmiye esas defteri, kasa defteri, banka def
teri, demirbaş defteri, avans defteri, genel idare kurulu karar defteri, başkanlık di
vanı karar defteri ve masraf müfredat defteri tutulduğu anlaşılmaktadır. 13/7/1965
günlü, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 58. maddesi, tutulması gerekli defterlere
ilişkin kurallar koymuştur. Bu maddenin konu ile ilgili birinci fıkrası şöyledir:
«Her kademedeki parti organları ile -varsa- yardımcı kolları ve kurulları, üye
kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri
tutmak zorundadırlar. Bilanço ve kesinhesap defteri sadece merkez yönetim orga
nınca tutulur.»
Millet Partisi Genel Merkezinin bilanço ve kesinhesap defteri tutmadığı sap
tanmıştır. Bilanço ve kesinhesap defterinin 648 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 58.
maddesi uyarınca tutulması gerektiğine, durumun böylece ilâmda belirtilmesine ka
rar verilmelidir.
Ahmet Salih Cebi ve Nihat O. Akçakayalıoğlu bu görüşe katılmamışlardır.
2 — Kesinhesap çizelgesinin incelenmesi:
Genel kongrece de onaylanmış bulunduğu anlaşılan 1970 yılı kesinhesap çizel
gelerinde yer alan gelir ve gider rakamları birer birer incelenerek aşağıdaki sonuç
lara varılmıştır:
A) Gelirler yönünden:
Kesinhesap çizelgelerinde toplam 852.897 lira 40 kuruşluk gelir sağlandığı gö
rülmektedir.
Bu miktarın:
304.540.51 lirasının geçen yıldan devredilen varlıkları,
43.400.—
»
kira gelirlerini,
157.50
»
eski gazete satışından elde edilen parayı,
167.—
»
telefon kumbara hasılatım,
73.84
»
davalılardan alınan masraf karşılıklarını,
24.958.55
»
banka faizlerini,
479.600.—
»
Hazine yardımım,
kapsadığı anlaşılmıştır.
Geçen yıldan devredilen varlık olarak gelir tablosunda yer verilen 304.540.51
liranın:
9.686.30 liralık bölümünün kasada bulunup da 1970 yılma devrolunan nakitten,
63.772.55 liralık bölümünün bankalardaki mevduat yekûnundan,
6.620.— liralık bölümünün 1970 yılına devrolunan avans alacaklarından,
7.200.— liralık bölümünün önceki dönem sonunda kapatılmadığından 1970 yılına
devrolunan alacaklardan,
86.066.66 liralık bölümünün 1970 yılma devrolunan demirbaşlardan,
131.075.— liralık bölümünün sabit kıymetten,
120.— liralık bölümünün tasarruf bonosundan,
ibaret olduğu saptanmıştır.
Demirbaş, tasarruf bonosu, alacaklar ve sabit kıymetlerin yıl içinde paraya çevrilmedikçe gelir sayılması söz konusu olamaz. Bu duruma göre Partinin 1970 yılında
sağladığı gelirin gerçek miktarının:
73>889.15 lirası bir önceki dönemden devreden nakit mevcudu (Emanete alman
430.30 Ura da dahil edilmiştir) olmak üzere 622.246.04 lira olduğu anlaşılmaktadır.
B) Giderler yönünden:
Kesinhesap çizelgesinin gider tablosunda Partinin 1970 yılındaki harcamaları
nın :
Y a r g ı Bölümü

Sayfa ı

III

-

717

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 34

1 Haziran 1978 — Sayı: 16303

27.714.02 lirası daimi Ücretler,
»
1.668.25
yolluklar,
»
65.000.—
kira,
»
1.315.48
aydınlatma,
»
5.118.25
ısıtma,
»
1.808.45
kırtasiye.
»
410.—
basılı kağıt,
»
1.386.—
posta,
»
8.949.58
telgraf,
»
9.013.03
telefon,
»
3.394.40
teşkilâtlanma,
»
781.75
propaganda,
»
7.382.90
çeşitli gider.
»
6.887.75
kongre giderleri,
»
18.384.—
teşkilâta yardım,
»
2.496.95
vergi masrafları,
»
430.30
emanete alınmış olan paradan ödeme,
olmak üzere toplam 162.141.11 lira gösterildiği ve 1971 yılına da 691.186.56 lira
tutarındaki varlığın devredildiğinin yazılı olduğu görülmektedir.
Sözü geçen varlığın:
12.117.83 lirası kasa mevcudu,
436.407.10 lirası banka mevcudu
olmak üzere toplam:
448.524.93 lirası nakit,
13.200.—
» avanslar,
12.200.—
» alacaklar,
86.066.66
» demirbaş,
131.075.—
» sabit kıymet,
120.—
» tasarruf bonosu,
olduğu görülmüştür.
Buna göre, 1970 yılında verilip kapatılmayan avans tutarı 6.530 liranın ve borç
tutarı 5.000 liranın da giderler arasında gösterilmesi gereklidir. Böylece 1970 yılı gi
derlerinin 173.721.11 lira olduğu ortaya çıkmaktadır.
V. SONUÇ:
Millet Partisinin 1970 takvim yılı Genel Merkez kesinhesabının incelenmesinde:
1 — Bilanço ve kesinhesap defterinin 13.7.1965 günlü, 648 sayılı Siyasî Partiler
Kanununun 58. maddesi uyarınca tutulması gerektiği halde tutulmamış olduğundan
durumun böylece ilâmda belirtilmesine Ahmet Salih Cebi ve Nihat O. Akçakayalıoftlu'nun (Bu durumun belirtilmesine gerek olmadığı) yolundaki karşıoylariyle ve oy
çokluğuyla,
2 — Gelirlerin ve giderlerin doğru ve kanuna uygun bulunduğuna oybirliğiyle,
25/4/1978 gününde karar verildi.
Başkanvekili

Başkan

Şevket Müftügil

Kâni Vrana

Üye

Üye

Abdullah Üner

Ahmet Koçak

Üye
Sekip Çopuroğlu

Üye

Üye

Fahrettin Uluç

Muhittin Gürün

Üye

Üye

Üye

Ahmet Erdoğdu

Hasan Gürsel

Ahmet Erdoğdu

Nihat O. Üye
Akçakayalıoğlu

Üye

Ahmet H. Boyacıoğlu

Bölümü

Sayfa :

III

• 718

Ömerbaş

Üye

Ahmet Salih Cebi

Nihat O. Akçakayalıoğlu
Yargı

Üye
Lûtfi

Âdil Esmer

Üye
Necdet Darıcıoğlu
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KARŞIOY YAZISI
Bilanço ve kesinhesap cetvelleri özel bir dosyada muhafaza edilmekte olma
sına göre ayrıca kesinhesap defteri tutulmamış olmasının ilâmda belirtmeyi gerekti
ren bir noksanlık olmadığı görüşü ile karara karşıyım.
Üye
Ahmet Salih Cebi

KARŞIOY YAZISI
Kesinhesap defteri içeriğini oluşturan tüm belgeler, sıralanmış ve dosyalanmış
olarak «defter» durumuna getirilmiştir.
Bu durumda bir eksiklik yoktur.
Üye
Nihat O. Akcakayalıoğlu

Siyasi Parti
Mail Denetim No : 1971/VI
Karar sayısı: 1976/5
Karar günü: 25/4/197«
I. MALİ DENETİMİN KONUSU :
Millet Partisi Genel Merkezinin 1971 yılı kesinhesabının incelenmesine
kindir.

iliş

II. (METİNLER:
A) İlgili Anayasa kuralı:
Anayasanın konu ile ilgili 57. maddesinin ikinci fıkrası şöyledir:
«Madde 57/2 — Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine han
gi hallerde ve ne suretle hesap verecekleri ve bu mahkemece malî denetimlerinin
hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, demokrasi esaslarına uygun olarak kanunla dü
zenlenir.»
B) ilgili Yasa kuralları:
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun konu ile ilgili 59. ve 78. maddeleriyle
26/6/1973 günlü, 1783 sayılı Yasa ile değişik 75., 76. ve 82. maddeleri şöyledir:
«Madde 58 — Her kademedeki parti organları ile -varsa- yardımcı kollan ve
kurulları, üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve
gider defteri tutmak zorundadırlar. Bilanço ve kesinhesap defteri sadece merkez yö
netim organınca tutulur.
Karar defteri, ilgili organın ve kurulun kararlarım tarih ve numara sırasiyle
ihtiva eder. Karar altlan, kararın alınmasında oylamaya katılanlar tarafından imza
lanır. Kongrece alınan kararları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetlerinin
altı başkanlık divanı üyelerince imzalanır.
Gelen ve gönderilen evrak, tarih ve numara sırasiyle gelen ve giden evrak def
terlerine kaydedilir ve gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu tarih
ve numaralar altında dosyalarda saklanır.
Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan harcamaların da ne gibi
işlere ve yerlere harcandığı ilgili defterlere sıra ile ve müsbit evrakı belirtecek şekilde
geçirilir.
Yargı
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Üye kayıt defterleri ve gelir ve gider defterlerinin sayfalan ve kaç sayfadan
İbaret oldukları noterce tasdik olunur.
Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği İlçe ve
il kademesinde ayrı bir dosyada saklanır.
Parti organlarınca ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterleri
parti tüzüğü ve yönetmelikleri gösterir.
Üye kayıt defterinin parti genel merkezinde özetinin nasıl tutulacağı bir parti
yönetmeliğiyle belirtilir.»
«Madde 75 — Siyasî Partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin
gelirleri parti merkez karar veya yönetim organınca bastırılan makbuzlar karşılığında
alınır. Parti teşkilât kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyle parti
merkez karar veya yönetim organına karşı malî sorumluluk taşırlar.
Makbuzların asıl kısımlarıyla dipkoçanlarınnda aynı müteselsü numara bulunur.
Makbuz dipkoçanlarının saklama süresi beş yıldır.
Sağlanan gelirin miktariyle, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve makbuzu
düzenleyenin imzası, makbuzda ve dipkoçanda yer alır.»
«Madde 76 — Parti genel merkezinin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kol
ların yapacakları harcamaların ve girişecekleri yükümlülüklerin sınırları, parti tüzü
günde veya yetkili kurumların kararlarında belirtilir.
Siyasî Partilerin harcamalarına ilişkin müsbit evrak 5 yıl süreyle saklanır.
İkiyüzelli liraya kadar ('ikiyüzelli lira dahil) harcamaların makbuz veya fatura
gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir. Ancak, bütün harcamaların yetkili
yönetim organının kararma dayanması şarttır. Şu kadar ki, yetkili kurulca tasdik edi
len bütçede öngörülmüş harcamalar için ödenekleri sının içinde kalmak şartiyle, aynca karar alınması gerekmez.
Siyasî partilerin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kollarının mal! bakımdan
iç denetimlerinin nasıl yapılacağı parti tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilir.»
«Madde 78 — 71 inci maddede bağışlar hakkında konan esaslara aykırı olarak
gelir sağladığı Anayasa Mahkemesince tespit edilen siyasi partilerin bu suretle elde
ettikleri gelirler, Hazineye gelir kaydedilir ve taşınmaz mallar Hazine adına tapuya
tescil ettirilir.
72 nci madde hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağlanan krediler üzerine.
Anayasa mahkemesi karariyle Hazinece elkonulur ve krediyi verene karşı Hazine
hiçbir yüküm altına girmez.
73 üncü maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin taşınmaz
mallara sahip olduğu anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesinin karariyle ve bu mahkeme
nin göstereceği süre içinde bu malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir.
75 inci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin tevsik edil
meyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi karariyle bu ge
lirler Hazineye gelir kaydedilir.
Müsbit evrak ile tevsiki gerektiği halde tevsik edilemiyen parti harcamaları
miktarınca parti mamelekinin aktif unsurları Anayasa Mahkemesi karariyle Hazineye
gelir kaydedilir.»
»Madde 82 — Anayasa Mahkemesi; kesinhesapların alınmasından başlıyarak
bir yıl içinde kendisine verilen bilgilerin tevsikini ilgili siyasî partilerden her zaman
isteyebilir ve gerekli görürse evrak üzerinde inceleme yapar; siyasî partilerin genel mer
kezinde ve teşkilâtında doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği bir
naip eliyle yahut Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasiyle inceleme ve araştırmalar yapa
bilir. Ve bu maksatla tarafsız, resmî görevi bulunmayan ve yeminli bilirkişi görev
lendirebilir.
Yargı
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Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasi partinin temsilcisinden yazılı mütalâa isteyebi
lir. Gerekli görürse onları sözlü olarak da dinliyebilir.
Anayasa Mahkemesi incelemeleri ve araştırmaları sonucunda, o siyasi partinin
gelir ve giderlerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında ve kanuna uygun ol
mayan gelirler ile giderler dolayısıyle de bunların Hazineye gelir kaydedilmesine ka
rar verir.»
III. İLK İNCELEME:
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Ek 2. maddesi uyarınca 8/4/1975 gününde Mu
hittin Taylan, Kani Vrana, Şahap Arıç, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya Önel, Abdul
lah Üner, Ahmet Koçak, Muhittin Gürün, Lûtfi ömerbaş, Hasan Gürsel, Ahmet Salih
Cebi, Adil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu, Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılmalariyle
yapılan ilk inceleme toplantısında Millet Partisi Genel Merkezinin 1971 yılı kesinhesabına ilişkin dosyanın bir eksiği bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybir
liğiyle karar verildi.
IV. ESASIN İNCELENMESİ :
İşin esasına ilişkin olmak üzere hazırlanan ve 1971 yılı kesinhesap çizelgesi ile
Partinin defter kayıtlan ve belgeleri üzerinde yapılan karşılaştırma ve inceleme sonuç
larını gösteren rapor, Millet Partisi Genel Merkezinde düzenlenen ve Parti yetkili
lerinin açıklamalarını da içeren 9/11/1975 günlü tutanak, anılan partinin Genel Mer
kezine ait 1971 yılı kesinhesap çizelgesi ve bütçesi, Anayasanın ve 648 sayılı Siyasî
Partiler Kanununun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri
okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
1 — Tutulması gerekli defterler sorunu;
Millet Partisi Genel Merkezince yevmiye esas defteri, kasa defteri, banka def
teri, demirbaş defteri, avans defteri, genel idare kurulu karar defteri, başkanlık da
vam karar defteri ve masraf müdredat defteri tutulduğu anlaşılmaktadır. 13/7/1965
günlü, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 58. maddesi, tutulması gerekli defterlere
ilişkin kurallar koymuştur. Bu maddenin konu ile ilgili birinci fıkrası şöyledir :
«•Her kademedeki parti organları ile -varsa- yardımcı kollan ve kurulları, üye
kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri
tutmak zorundadırlar. Bilanço ve kesinhesap defteri sadece merkez yönetim organınca
tutulur.»
Millet Partisi Genel Merkezinin bilanço ve kesinhesap defteri tutmadığı saptan
mıştır. Bilanço ve kesinhesap defterinin 64'8 sayılı Siyasî Partiler Yasasının 58. mad
desi uyarınca tutulması gerektiğine, durumun böylece ilâmda belirtilmesine karar ve
rilmelidir.
Ahmet Salih Cebi ve Nihat O. Akçakayalıoğlu bu görüşe katılmamışlardır.
2 — Kesinhesap çizelgesinin incelenmesi:
Genel kongrece de onaylanmış bulunduğu anlaşılan 1971 yılı kesinhesap çizelge
sinde yer alan gelir ve gider rakamları birer birer incelenerek aşağıdaki sonuçlara
varılmıştır:
A) Gelirler yönünden :
Kesinhesap çizelgesinde toplam 767.507 lira 54 kuruşluk gelir sağlandığı görül
mektedir.
Bu miktarın:
691.186,59 lirasının geçen yıldan devredilen varlıkları.
Yargı Bölümü Sayfa : III

• 721

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 38

1 Haziran 1976 — Sayı: 16303

40.650,—
»
kira gelirlerini,
120,—
»
telefon kumbara hasılatım,
35.550,95
»
banka faizlerini
kapsadığı anlaşılmıştır.
Gecen yıldan devredilen varlık olarak gelir tablosunda yer verilen 691.186,59
liranın:
12.117,83 liralık bölümünün kasada bulunup da 1971 yılına devrolunan nakitten,
436.407,10 liralık bölümünün bankalardaki mevduat yekûnundan,
13.200,— »
»
1971 yılına devrolunan avans alacaklarından,
12.200,— »
»
önceki dönem sonunda kapatılmadığından 1971 yı
lına devrolunan alacaklardan,
86.066,66 liralık bölümünün 1971 yılına devrolunan demirbaşlardan,
131.075,— »
»
sabit kıymetten,
120,—
»
»
tasarruf bonosundan,
ibaret olduğu saptanmıştır.
Demirbaş, tasarruf bonosu, alacaklar ve sabit kıymetlerin yıl içinde paraya çevrilmedikçe gelir sayılması söz konusu olamaz. Bu duruma göre partinin 1971 yılında
sağladığı gelirin gerçek miktarının:
448.524,93 lirası bir önceki dönemden devreden nakit mevcudu olmak üzere
524.B45,58 lira olduğu anlaşılmaktadır.
B) Giderler yönünden:
Kesinhesap çizelgesinin gider tablosunda partinin 1971 yılındaki harcamalarının:
29.608,— lirası personel aylıkları,
526.75 » yolluklar,
62.500,— » kira,
1.923,15 » aydınlatma.
5.820,75 » ısıtma,
509,50 » kırtasiye.
607,50 » basılı kâğıt,
1.085,— » posta,
2.002,24 » telgraf,
6.126,60 » telefon,
5.374,50 » propaganda,
6.344,18 1) çeşitli gider,
11.318,50 » teşkilâta yardım,
3.462,79 » bina yönetim gideri,
olmak üzere toplam 137.209,46 lira gösterildiği ve 1972 yılına da 630.298.08 lira
tutarındaki varlığın devredildiğinin yazılı olduğu görülmektedir.
.Sözü geçen varlığın:
9.618,37 lirası kasa mevcudu,
352.358,05 lirası banka mevcudu
olmak üzere toplam:
361.976,42 lirası nakit,
22.100,— » avanslar,
28.960,— » alacaklar,
86.066,66 » demirbaş,
131.075,— » sabit kıymet,
120,— » tasarruf bonosu,
olduğu görülmüştür.
Yargı
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Buna göre 1971 yılında verilip kapatılmayan avans tutarı 8.900 liranın ve borç
tutan 16.760 liranın da giderler arasında gösterilmesi gereklidir. Böylece 1971 yılı
giderlerinin 162.869,46 lira olduğu ortaya çıkmaktadır.

V. SONUÇ:
Millet Partisinin 1971 takvim yılı Genel Merkez kesinhesabının incelenmesinde:
1 — Bilanço ve kesinhesap defterinin 13/7/1965 günlü, 648 sayılı Siyasî Partiler
Kanununun 58. maddesi uyarınca tutulması gerektiği halde tutulmamış olduğundan
durumun böylece ilâmda belirtilmesine Ahmet Salih Cebi ve Nihat O. Akçakayahoğlu'nun (Bu durumun belirtilmesine gerek olmadığı) yolundaki karşıoylariyle ve oy
çokluğuyla,
2 — Gelirlerin ve giderlerin doğru ve kanuna uygun bulunduğuna oybirliğiyle,
25/4/1978 gününde karar verildi.
Başkan
Kani Vrana

Başkanvekili
Şevket

Üye

Müftügil

Üye

Abdullah

Ahmet Koçak

Üner

Üye

Üye

Sekip Çopuroğlu

Fahrettin Uluç

Üye
Muhittin Gürün

Üye

Üye

Üye

Ahmet Erdoğdu

Hasan Gürsel

Nihat O. Üye
Akçakayalıoğlu

Üye
Lûtfi

Üye
Âdil Esmer

Ahmet Salih Cebi

Üye

Üye
Ahmet H.

Ömerbaş

Necdet Darıctoğlu

Boyacıoğlu

KARŞIOY YAZISI

Bilanço ve kesinhesap cetvelleri özel bir dosyada muhafaza edilmekte obuasına
göre ayrıca kesinhesap defteri tutulmamış olmasının ilâmda belirtmeyi gerektiren bir
noksanlık olmadığı görüşü ile karara karşıyım.
Üye
Ahmet Salih Cebi

KARŞIOY YAZISI
Kesinhesap defteri içeriğini oluşturan tüm belgeler, sıralanmış ve dosyalanmış
olarak «defter» durumuna getirilmiştir.
Bu durumda bir eksiklik yoktur.
Üye
Nihat O. Akçakayalıoğlu

Malî Denetim No : 1972/VI
Karar Sayısı: 1978/6
Karar Günü: 25/4/1978
I. MALÎ DENETÎMÎN KONUSU :
Millet Partisi Genel Merkezinin 1972 yılı kesinhesabının incelenmesine ilişkin
dir.
II. METİNLER:
A) İlgili Anayasa kuralı:
Anayasanın konu ile ilgili 57. maddesinin ikinci fıkrası şöyledir:
Yargı
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«Madde 57/2 — Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri. Anayasa Mahkemesine
hangi hallerde ve ne suretle hesap verecekleri ve bu mahkemece mali denetimlerinin
hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, demokrasi esaslarına uygun olarak kanunla düzen
lenir.»
S) İlgili Yasa kuralları:
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun, konu ile ilgili 58. ve 78. maddeleriyle
26/6/1973 günlü, 1783 sayılı Yasa ile değişik 75., 76. ve 82. maddeleri şöyledir :
«Madde 58 — Her kademedeki parti organları ile - varsa- yardımcı kollan ve
kurulları, üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve
gider defteri tutmak zorundadırlar. Bilanço ve kesinhesap defteri sadece merkez yö
netim organınca tutulur.
Karar defteri, ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırasiyle
İhtiva eder. Karar altlan, kararın alınmasında oylamaya katılanlar tarafından imza
lanır. Kongrece alınan kararlan da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetlerinin
altı başkanlık divanı üyelerince imzalanır.
Gelen ve gönderilen evrak, tarih ve numara sırasiyle gelen ve giden evrak def
terlerine kaydedilir ve gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu tarih
ve numaralar altında dosyalarda saklanır.
Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan harcamaların da ne gibi
işlere ve yerlere harcandığı ilgili defterlere sıra ile ve müsbit evrakı belirtecek şekilde
geçirilir.
Üye kayıt defterleri ve gelir gider defterlerinin sayfalan ve kaç sayfadan iba
ret oldukları noterce tasdik olunur.
Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe ve
il kademesinde ayrı bir dosyada saklanır.
Parti organlarınca ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterleri
parti tüzüğü ve yönetmelikleri gösterir.
Üye kayıt defterlerinin parti genel merkezinde özetinin nasıl tutulacağı bir
parti yönetmeliğiyle belirtilir.»
«Madde 75 — Siyasî Partilerin genel merkezlerinin ve teşkilât kademelerinin
gelirleri parti merkez karar veya yönetim organınca bastırılan makbuzlar karşılı
ğında alınır. Parti teşkilât kademeleri aldıkları ve kullandıktan makbuzlar dolayısıyle
parti merkez karar veya yönetim organına karşı malî sorumluluk taşırlar.
Makbuzların asıl kısımlarıyle dipkoçanlarında aynı müteselsil numara bulunur.
Makbuz dipkoçanlarının saklama süresi beş yıldır.
Sağlanan gelirin miktariyle, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve makbuzu
düzenleyenin imzası, makbuzda ve dipkoçanda yer alır.»
«Madde 76 — Parti genel merkezinin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kod
ların yapacakları harcamaların ve girişecekleri yükümlülüklerin sınırlan, parti tüzü
ğünde veya yetkili kurumların kararlarında belirtilir.
Siyasî Partilerin harcamalarına ilişkin müsbit evrak 5 yıl süreyle saklanır. îkiyüzelli liraya kadar (ikiyüzelli lira dahil) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir
belge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir. Ancak, bütün harcamaların yetkili yönetim
organının kararına dayanması şarttır. Şu kadar ki, yetkili kurulca tasdik edilen büt
çede öngörülmüş harcamalar için ödenekleri sınırı içinde kalmak şartiyle, ayrıca ka
rar alınması gerekmez.
Siyasî partilerin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kollarının malî bakımdan
iç denetimlerin nasıl yapılacağı parti tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilir.»
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«Madde 76 — 71 İnci maddede bağışlar hakkında konan esaslara aykırı olarak
gelir sağladığı Anayasa Mahkemesince tespit; edilen siyasî partilerin bu suretle elde
ettikleri gelirler, Hazineye gelir kaydedilir ve taşınmaz mallar Hazine adına tapuya
tescil ettirilir.
72 nci madde hükmüne aykırı olarak siyasî partilere sağlanan krediler Üzerine,
Anayasa Mahkemesi karariyle Hazinece elkonulur ve krediyi verene karsı Hazine hiç
bir yüküm altına girmez.
73 üncü maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin taşınmaz
mallara sahip olduğu anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesinin karariyle ve bu mahkemenin göstereceği süre içinde bu malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir.
75 inci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin tevsik edilmiyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi karariyle bu ge
lirler Hazineye gelir kaydedilir.
Müsbit evrak ile tevsiki gerektiği halde tevsik edilemiyen parti harcamaları
miktarınca parti mamelekinin aktif unsurları Anayasa Mahkemesi karariyle Hazineye
gelir kaydedilir.»
«Madde 82— Anayasa Mahkemesi; kesinhesapların alınmasından başlıyarak bir
yıl İçinde kendisine verilen bilgilerin tevsikini ilgili siyasî partilerden her zaman istiyebilir ve gerekli görürse evrak üzerinde inceleme yapar; siyasî partilerin genel mer
kezinde ve teşkilâtında doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği bir
naip eliyle yahut Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasiyle inceleme ve araştırmalar yapa
bilir. Ve bu maksatla tarafsız, resmî görevi bulunmayan ve yeminli bilirkişi görev
lendirebilir.
Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasî partinin temsilcisinden yazılı mütalâa isteye
bilir. Gerekli görürse onları sözlü olarak da dinliyebilir.
Anayasa Mahkemesi incelemeleri ve araştırmaları sonucunda, o siyasî partinin
gelir ve giderlerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında ve kanuna uygun ol
mayan gelirler ile giderler dolayısıyle de bunların Hazineye gelir kaydedilmesine
karar verir.»
III. İLK İNCELEME:
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Ek 2. maddesi uyarınca 7/6/1977 gününde
Kâni Vrana, Şevket Müftügü, Halit Zarbun, Abdullah Üner, Ahmet Koçak, Sekip Çopuroğlu, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lûtfi ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Hasan
Gürsel, Ahmet Salih Cebi, Âdil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu, Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılmalariyle yapılan ilk inceleme toplantısında, Millet Partisi Genel Mer
kezinin 1972 yılı kesinhesabına ilişkin dosyanın bir eksiği bulunmadığından işin esası
nın incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
IV. ESASIN İNCELENMESİ:
İşin esasına ilişkin olmak üzere hazırlanan ve 1972 yılı kesinhesap çizelgeleri
İle Partinin defter kayıtları ve belgeleri üzerinde yapılan karşılaştırma ve inceleme
sonuçlarını gösteren rapor, Millet Partisi Genel Merkezinde düzenlenen ve Parti yet
kililerinin açıklamalarım da içeren 12.11.1977 günlü tutanak, anılan partinin Genel
Merkezine ait 1972 yılı kesinhesap çizelgeleri ve bütçesi, Anayasanın ve 648 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama bel
geleri okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
1 — Tutulması gerekli defterler sorunu:
Millet Partisi Genel Merkezince yevmiye esas defteri, kasa defteri, banka def
teri, demirbaş defteri, avans defteri, genel idare kurulu karar defteri, başkanlık diYargı
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yanı karar defteri ve masraf müfredat defteri tutulduğu anlaşılmaktadır. 13.7.1965
günlü, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 58. maddesi, tutulması gerekli defterlere
ilişkin kurallar kovmuştur. Bu maddenin konu ile ilgili birinci fıkrası şöyledir:
«Her kademedeki parti organları ile -varsa- yardımcı kolları ve kurulları, \ıys
kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri
tutmak zorundadırlar. Bilanço ve kesinhesap defteri sadece merkez yönetim organınca
tutulur.»
Millet Partisi Genel Merkezinin bilanço ve kesinhesap defteri tutmadığı sap
tanmıştır. Bilanço ve kesinhesap defterinin 648 sayılı Siyasî Partiler Yasasının 58.
maddesi uyarınca tutulması gerektiğine, durumun böylece ilâmda belirtilmesine karar
verilmelidir.
Ahmet Salih Cebi ve Niaht O. Akçakayalıoğlu bu görüşe katılmamışlardır.
2 — Kesinhesap çizelgesinin incelenmesi:
Genel kongrece de onaylanmış bulunduğu anlaşılan 1972 yılı kesinhesap çizel
gelerinde yer alan gelir ve gider rakamları birer birer incelenerek aşağıdaki sonuç
lara varılmıştır :
A) Gelirler yönünden:
Kesinhesap çizelgelerinde toplam 679.838 lira 78 kuruşluk gelir sağlandığı gö
rülmektedir.
Bu miktarın:
630.298,08 lirasının geçen yıldan devredilen varlıktan,
40.600,— »
kira gelirlerini,
telefon kumbara hasılatını.
101,—
»
banka faizlerini.
7.839,70 »
banka ikramiyesini,
1.000,— »
kapsadığı anlaşılmıştır.
Geçen yıldan devredilen varlık olarak gelir tablosunda yer verilen 630.298.08 li
ranın :
9.618,37 liralık bölümünün kasada bulunup da 1972 yılına devrolunan nakitten,
352.358.05 liralık bölümünün bankalardaki mevduat yekûnundan,
22.100,— liralık bölümünün 1972 yılına devrolunan avans alacaklarından,
28.960,— liralık bölümünün önceki dönem sonunda kapatılmadığından 1972 yı
lma devrolunan alacaklardan,
86.066,66 liralık bölümünün 1972 yılına devrolunan demirbaşlardan,
131.075,— liralık bölümün sabit kıymetten,
120,— liralık bölümünün tasarruf bonosundan,
ibaret olduğu saptanmıştır.
Demirbaş, tasarruf bonosu, alacaklar ve sabit kıymetlerin yıl içinde paraya
çevrilmedikçe gelir s a y m a s ı söz konusu olamaz. Bu duruma göre Partinin 1972 yılın
da sağladığı gelirin gerçek miktarının:
361.976,42 lirası bir önceki dönemden devreden nakit mevcudu olmak üzere
411.517,12 lira olduğu anlaşılmaktadır.
B) Giderler yönünden :
Kesinhesap çizelgesinin gider tablosunda Partinin 1972 yılındaki harcamaları
nın :
21.066,74 lirası daimi ücretler,
300,— » geçici ücretler,
388,25 »» yolluklar,
Yargı

Bölümü

Sayfa:

III

- 726

1 Haziran ,1978 — Sayı: 16303

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 43

65.000 — » kira,
«5.000,—
1.759,98 » aydınlatma.
8.710,75 » ısıtma,
1.172,30 » kırtasiye.
750,— » basılı kâğıt.
888,85 » posta.
1.513,85 » telgraf.
8.309,60 » telefon,
5.180,30
5.180,30 » teşkilâtlanma.
6.302,30 » çeşitli gider,
67992,50 » kongre giderleri.
2.OQ0,— » teşkilâta yardım.
5.663,25 » daire yönetim gideri,
5.663,25
olmak üzere toplam 135.998,67 lira gösterildiği ve 1972 yılma da 543.840,11 lira
tutarındaki varlığın devredildiğinin yazılı olduğu görülmektedir.
Sözü geçen varlığın:
4.347,70 lirası kasa mevcudu,
237.570,75 » banka mevcudu
olmak üzere toplam:
241.918*15 lirası nakit,
55.700,— » avanslar,
28.960,— » alacaklar,
86.066,66 » demirbaş,
131.075,— » sabit kıymet,
120,—
» tasarruf bonosu,
olduğu görülmüştür.
Buna göre, 1972 yılında verilip kapatılmayan avans tutarı 33.600 liranın da gi
derler arasında gösterilmesi gereklidir. Böylece 1972 yılı giderlerinin 169.598,67 lira
olduğu ortaya çıkmaktadır.
V. SONUÇ:
Millet Partisinin 1972 takvim yılı Genel Merkez kesinhesabının incelenmesinde:
1 — Bilanço ve kesinhesap defterinin 13/7/1965 günlü, 648 sayılı Siyasî Partiler
Kanununun 58. maddesi uyarınca tutulması gerektiği halde tutulmamış olduğundan
durumun böylece ilâmda belirtilmesine Ahmet Salih Cebi ve Nihat O. Akçakayalıoğlu'nun (Bu durumun belirtilmesine gerek olmadığı) yolundaki karşıoylarıyla ve oyçok
luğuyla,
2 — Gelirlerin ve giderlerin doğru ve kanuna uygun bulunduğuna oybirliğiyle,
25/4/1978 gününde karar verildi.
Başkan
Kâni Vrana

Üye

Üye

Başkanvekili
Şevket
Müftügil
Şevket
Müftügil

Üye

Sekip Çopuroğlu

Fahrettin

Uluş

Üye

Üye
Ahmet Erdoğdu

Üye

Hasan

Gürsel

Üye

Abdullah Üner Ahmet

Üye

Üye

Lûtfi

Muhittin Gürün
Ahmet Üye
Salih Çebi
Ahmet Salih Çebi

Üye

Koçak

Ömerbaş

Üye

Adil Esmer
Üye

Nihat O. Akçakayalıoğlu Ahmet H. Boyacıoğlu
Necdet Darıcıo
Yargı B ö l ü m ü Sayfa : III - 727

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 44

1 Haziran 1978 — Sayı: 16303

KARŞIOY YAZISI
Bilanço ve kesinhesap cetvelleri özel bir dosyada muhafaza edilmekte olma
sına göre ayrıca kesinhesap defteri tutulmamış olmasının ilamda belirtmeyi gerekti
ren bir noksanlık olmadığı görüşü ile karara karşıyım.
Üye
Ahmet Salih Cebi

KARŞIOY YAZISI
Kesinhesap defteri içeriğini oluşturan tüm belgeler, sıralanmış ve dosyalanmış
olarak «defter» durumuna getirilmiştir.
Bu durumda bir eksiklik yoktur.
Üye
N i h a t O, Akçakayalıoğlu

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik
140. maddesine göre, Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerinden oluşan Ku
rulca, 30/5/1978 gününde Danıştay üyeliklerine;
Anayasa Mahkemesi Geçici Raportörü Nuri Alan, Danıştay 10. Daire Başyar
dımcısı Semih Tekin Telli ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşar Yardım
cısı Temuçin G. Erçağ seçilmişlerdir.

YARGITAY KARARI
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

ÖZET : Davalının dava açılmadan önce ölmesi
halinde davanın reddi gerekir. Başka
bir işlem yapılmaz.
Esas No; 1978/4
Karar No: 1978/5
Davalının dava tarihinden önce öldüğünün belirlenmesi halinde davanın reddi
gerektiğine ilişkin Hukuk Genel Kurulunun 28/1/1977 günlü, 5/3544-83 sayılı karariyle davalının dava tarihinden önce Ölmesinin davanın reddi için bir neden ol
mayacağı, dava dilekçesinin, davalının halefi bulunan mirasçılara tebliği, bu şe
kilde taraf teşkili suretiyle davaya devam edilmesi gerektiğini öngören 3. Hukuk
Dairesinin 30/3/^978 günlü, 1582-2160 sayılı kararı arasındaki İçtihat aykırılığının
giderilmesi 1730 sayılı Kanunun 20. maddesi uyarınca istenilmiş olduğundan, ka
rarlar arasında içtihat aykırı bulunduğuna üçte ikiyi aşan oyçokluğu ile karar ve
rildikten sonra işin esasına gevilerek gereği görüşüldü:
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H.U.M.K. nun 38. maddesi uyarınca davaya ehliyet Medenî Kanun ile tayin
olunur. Medenî Kanunda öngörülen medenî hakları kullanma ehliyeti yaş ve tem
yiz kudretini içermektedir. Hakiki kişilerin varlığı bu kurallar dışında tutulam
Medenî Kanunun 27. maddesinin 1. fıkrası hükmünce şahsiyet, çocuğun sağ olarak
doğduğu andan başlar ve ölümü ile nihayet bulur. Bu nedenle, ölümle kişiliği son
bulan bir kimsenin medenî hakları kullanmasından ve taraf ehliyetinden söz edi
lemez. Bu yönün mahkemece resen gözönünde tutulması zorunludur. Usulün 83-90.
maddelerindeki ıslah ise ancak, açılan bir davada taraflar ve müddebih dışındaki
bazı usulü işlemlerde uygulanabilmektedir. Ölmüş bir kimse hakkında açılmış bu
lunan bir davada halefiyet yolu ile de olsa mirasçıların davalı olarak kabul edil
mesi, davanın bu yoldan düzeltilmesi benimsenmemiştir. Bu kuralın geçerliği usu
lün 87. maddesindeki «ıslah bunu yapan tarafın teşmil edeceği noktadan itibaren
usule müteallik bilcümle muamelelerin yapılmamış addolunmasını müstelzimdir.
«müddei ıslah suretiyle müddeabihi tezyit edemez» hükmünden de anlaşılmakta
dır.
Ölen bir kimse hakkındaki dava dilekçesinde davalının kimliğinin dilekçede
gösterilmemiş, davalı sütununun boş bırakılmış olduğu kabul edilemez.
Dava dilekçesinde bulunması gerekli hususlar Usulün 179. maddesiyle 7201
sayılı Tebligat Kanununda gösterilmiştir. Açılan davaya karşı ilk itirazları düzenliyen usulün 187 nci maddesinin 7. bendinde «dava arzuhalinin veya davetiye vara
kasının veyahut cevap lâyihasının tanziminde kanunî noksanlar bulunduğu veya
tebliğin usulüne muvafık olmadığı iddiası» yer almaktadır. 193. maddesinin 1. fık
rası uyarıncada mahkemece iptaline karar verilen dava dilekçesinin yerine yeniden
bir dilekçe düzenleyip vermeye davacı mecburdur. Gerek Medeni Kanun gerekse
usul Kanunu hükümleri dava açıldığı zaman hayatta bulunan taraflarla ilgili dü
zenlemeleri öngörmektedir, ölmüş veya mevhum kimseler hakkında açılan davalar
için hükümler getirilmemiştir. Dava açıldıktan sonra taraflardan birisinin ölümü
halinde yapılacak işlemler usulün 41. Medeni Kanunun 581. maddelerinde belirtil
miştir, ölen bir kimse hakkında açılan davaya bakılmasına, davacı tarafın isteği
üzerine mirasçıların duruşmaya davalı olarak çağırılmalarına, yahut ıslah yolu ile,
kendilerinin davalı sayılmasına mevzuatımız yer vermemiştir. Bu nedenlerle Miras
çılar hakkında ayrı bir dava açılması zorunludur. Temel kural budur. Hak aramak
durumunda bulunan davacının, davasını açarken davalı olarak gösterdiği kimsenin
hayatta olup olmadığını özenle araştırması ödevidir.
Kamu düzeniyle ilgili hususlarda yorum yolu ile işlem yapmak, görev ve yet
kiyi daraltmak veya genişletmek olanağı bulunmamaktadır.
Yukarıda yer verilen açıklamalar karşısında davalının, davadan önce öldüğü
nün saptanması halinde, halefi olan mirasçıların davalı olarak mahkemeye çağınlmaları veya davanın bu yolda ıslah edilmesi görüşü benimsememiştir.
Sonuç : Davalının davanın açılmasından önce ölmesi halinde davanın reddi
gerektiğine, mirasçıların bu davada yer alamayacağına, dava dilekçesinde kanuni
noksan bulunduğundan söz edilerek, mirasçıların davaya katılmasıyla davanın yürütülemeyeceğine ve İslah yolu ile de bunun gerçekleştirilmesine olanak bulunma
dığına, Hukuk Genel Kurulunun bu konudaki 28/1/1977 günlü, 5/3544 - 83 sayılı
kararının doğru olduğuna, 4/5/1978 gününde üçte ikiyi aşan oyçokluğu ile karar
verildi.
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YÜSEK SEÇİM K U R U L U KARARI
Karar No : 1913
KARAR
Malatya Îli Belediye Başkanlığının boşalması üzerine, o yerde 25/6/1978 gü
nünde Belediye Başkanlığı secimi yapılacakken, İçişleri Bakanlığından alınan
18/5/19718 günlü, 13418 sayılı yazıda; Malatya Belediye Başkanlığı görevinin mansup
Belediye Başkanı uhdesine verilmesine Bakanlar Kurulunca 16/5/1978 gün, 7/15545
sayı ile karar verildiği bildirilmekle, bu yazı, eki Bakanlar Kurulu Karan örneği ve
ilgili dosya incelenerek gereği görüşüldü:
Malatya Belediye Başkam Hami t Pendoğlu'nun «İnsanlık dışı bir bomba olayı
ile» hayatına son verilmiş; bu suretle o yer belediye başkanlığı boşalmıştır. Duru
mun Malatya Merkez tice Seçim Kurulu Başkanlığına, bu kurulca Kurulumuza bil
dirilmesinden ve Merkez tice Seçim Kurulu Başkanlığınca gerekli ilân yapıldıktan
sonra ilânın yapıldığı tarihe göre, ilam kovalayan 60 ıncı günden sonraki 25/6/1978
Pazar günü, boşalan belediye başkanlığı seçiminin yapılması kararlaştırılmıştır.
Seçim İşleri yürütülmekte iken, İçişleri Bakanlığının 18/5/1978 günlü, 13418 sa
yılı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına hitabeden yazısı alınmış; bu yazıda, Malatya
Belediye Başkanlığı görevinin mansup belediye başkam uhdesine verilmesine Bakan
lar Kurulunca karar verildiği belirtilerek, kararın bir örneği yazıya iliştirilmiştir.
Bakanlar Kurulu, sözü edilen 16/5/1978 günlü, 7/15545 sayılı kararında; ölüm
nedeniyle boşalan Malatya Belediye Başkanlığı görevinin mansup belediye başkam
uhdesine verilmesini İçişleri Bakanlığının 11/5/1978 günlü ve 12635 sayılı yazısı üze
rine, 1580 sayılı Belediye Kanununun 94 ncü maddesinin B ve C fıkralarına göre ka
rarlaştınlmıştır.
'1580 sayılı Belediye Kanununun 94 ncü maddesinin (O) ve (C) bendlerinde:
«B — İcra Vekilleri Heyetince görülecek lüzum üzerine tesbit edilecek belde
lerden Vilâyet Merkezi olanların belediye reisleri dahiliye vekâletince,
C — Vilâyet merkezi olmayan yerlerin belediye reisleri mansup oldukları Vi
lâyet Valileri tarafından nasbolunur ve reislikten çıkarılabilirler» hükümlerine yer
verilmiştir.
Halen boşalan Malatya Belediye Başkanlığı görevinin, mansup belediye başkam
uhdesine verilmesine Bakanlar Kurulunca, Belediye Kanununun 94 ncü maddesinin
B ve C bentlerine dayanılarak karar verilmiş olması ve bu gibi idarî tasarrufların
yargısal denetimi Danıştay'ın görevi içinde bulunması nedeniyle, 25/6/1978 gününde
yapılacak Başkanlık seçiminin durdurulması gerekir.
Sonuç: 1 — ölüm nedeniyle boşalan Malatya Belediye Başkanlığı için 25/6/1978
Pazar günü yapılacak seçimin durdurulmasına,
2 — Karar sonucunun telle Malatya İl ve 1. Merkez İlce Seçim Kurulu Baş
kanlıklarına bildirilmesine; ayrıca kararın birer örneğinin gereği için o yer 1. merkez
ilce seçim kurulu başkanlığına ve bilgi için İçişleri Bakanlığına gönderilmesine;
3 — Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına,
18/5/1978 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yargı

Bölümü
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Yargı ilânları
Yeşilova Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1976/154
Davacı Yeşilova Horuz Köyünden îmran Kıîmç tarafından davalılar Yeşilova
Kara Köyünden, Kadir Akşit, Yakup Çeliker, Osman Çeliker ve Turan Sağdaş aleyh
lerine açılan tazminat davasının Mahkememizde devam eden duruşmasında:
Davalılar Osman Çeliker ve Turan Çağdaş'ın adresleri meçhul olduğundan gı
yap kararın İlânın tebliğine karar verilmiş olup davalılara yapılan tebligata rağmen
gelmedikleri, anlaşıldığından bu defa duruşmanın bırakıldığı, 5/7/1978 günü saat 10.00
da Yeşilova Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları, aksi halde duruşmaların
gıyaplarında cereyan edeceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere üânen tebliğ
olunur.
2306
İpsala Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1977/233
Davacı Ebubekir Çalışır'ın davalı Mehmet Kibar aleyhine ikame eylediği alacak
davasının yapılan yargılamasında,
Davalı Mehmet Kibar adresine çıkarılan tebligatın adresinin meçhul olduğun
dan bahisle bilâ tebliğ iade edildiğinden tebligatın ilânen yapılmasına karar veril
miştir. Davalı Mehmet Kibar'ın duruşmanın atılı bulunduğu 23/6/1978 günü saat 9.55'te
Mahkememizde hazır bulunması ya da kendisini bir vekitte temsü ettirmesi davetiye
yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
6762
Kayseri Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden :
1977/127
Davacı D. S. 1. Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Naile Çamsan, Mehmet
Çelik, Esma Taşkıran, Hamdi Söyler, Hanife ve Behice Söyler aleyhine açmış oldu
ğu tescil davasının yapılan açık muhakemesinde :
Davalılar adına açıkarılan davetiyelerin bila tebliğ iade edildiği zabıtacada
yaptınîan tahkikattan adreslerinin tesbiti mümkün olmadığından davetiyeye dilek
çesinin ilânen tebliğine karar verilmiştir.
Davaltlann gösterilen gün olan 26/6/1978 günü saat 9 da mahkemede hazır
bulunmanız gelmediğiniz takdirde gıyabınızda karar verileceği davetiye yerine ka
im olmak üzere ilân olunur.
7562
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Gaziantep 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:
1976/181
6136 sayılı Kanuna muhalefet ve silâhla yaralamaktan sanıklar,
1 — Memik Oğ. Ayşe'den doğma 1945 D. lu Küllü Köyü Hane 50 de kayıtlı
olup, halen aynı köyde oturur Cemil Yalçm,
2 — Yahya Oğ. Fatma'dan doğma 1950 D. lu KÖllü Köyü hane 50 de kayıtlı
olup halen aynı Köyde oturan Mehmet Yalçm haklarında yapılan duruşma sonunda :
Sanıkların suçları sabit görülerek 6136 sayılı Kanunun 13. maddesi ve TCK. 52.
maddesi delaleti ile 456/1, 4, 457/1. maddesi, 51/1 maddeleri gereğince neticeten içtimaen birer sene, birer ay onbeşer gün hapse mahkum edilmiş olup sanıkların gıya
bında verilen bu karar bütün aramalara rağmen sanıklara tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Kanun gereğince ilânen tebliğine ve îiân tarihinden itibaren 15 gün
içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. (Aynı Kanunun 28, 29 maddeleri gereğince)
7598/1
1977/809
Kaçakçlıktan sanık Mustafa Oğ. 1947 D. lu Medine'den doğma Nizip Kazası
ömertaş Köyü hane 15 de kayıtlı olup, halen Kargamış Kasabası Çarşı Mahallesi No.
10 da oturan Abdullah Tike hakkında yapılan duruşma sonunda:
Sanığın suçu sabit görülerek fiil ve hareketine uyan 1177 Sa. 88/1-2, 1918, 6829
Sa. 26/3-Son, TCK. 59/2. maddesi gereğince 10 ay hapis ve 1.000 TL. para cezasına
mahkum edilmiş olup, sanığın gıyabında verilen bu karar bütün aramalara rağmen
sanığa tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Kanun gereğince ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 28, 29. maddeleri
gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
7598/2
Araban Asliye Ceza Hâkimliğinden:

•

E. No : 975/44
K. No : 976/12
Aslen istanbul, Beşiktaş - Dikilitaş Mahallesi Emirhan Sokağı nüfusunda ka
yıtlı olup, Araban eski İcra memuru iken halen firarda olan Ömer Faruk oğlu Hati
ce'den olma 1942 doğumlu Vedat Ozbil 24/10/1975 tarihinde işlediği görevi ihmal su
çundan Hâkimliğimizin 11/3/1976 tarihli kararı ile T.C. K. nun 230/1. maddesi gere
ğince bir ay hapis ve yüz lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine, mahkeme masraf
larının sanıktan tahsiline karar verilmiştir. Uzun aramalara rağmen gıybı kararın sa
nığa tebliği mümkün bulunmadığından Tebligat Kanununun 28., 29., 30. ve 31. mad
deleri gereğince hükmün hülasasını ihtiva eden işbu ilâmn gazete ilân neşrine, ne
şir tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, tebligat yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur.
7596
Hekimhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1971/617
Köyişleri Bakanlığına izafeten Malatya Hazine Avukatlığı tarafından Bafra Bü
yük Cami Mah. Dervişefendi Sokak No. 11 de oturan Hüseyin oğlu 1341 doğumlu
Ahmet Akşen aleyhine açılan 2.000 lira alacak davasında;
Davalıya ilânen dava dilekçesi tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediğinden
davalıya ilânen gıyap kararı tebliğine duruşmanın 14/7/1978 günü saat 9,40 a bırakıl
masına karar verildiğinden işbu ilân davalıya gıyap karan tebliği yerine kaim olmak
üzere ilân olunur.
7556
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Kdz. Ereğli Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1977/1128
Davacı Emine Bedia Altuğ vekilleri Av. Işık Kora ve Av. Mürvet özen tarafın
dan davalılar Fahriye Çapar ve arkadaşları aleyhine açılan kadastro tespitinin iptali,
tescil, müdahalenin men'i davası sebebiyle;
Davalı Belgüzar Kılıç adına çıkarılan tebligatın bilâ tebliğ iade edilmesi ve
C. Savcılığınca yaptırılan adres tespitinde de adresinin tespiti mümkün olmadığından
ilânen tebligat icrasına karar verilmiştir.
Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 4/7/1978 günü saat 9,00 da duruşmada
hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz davetiye yerine kaim
olmak üzere ilân olunur.
7547
• —
istanbul 3. Îş Mahkemesi Hâkimliğinden:
Esas No : 976/654
Karar No : 978/666
Davacı: S. S.K. Genel Müdürlüğü • Ankara
Davalı: Ahmet Giray • Bahariye Cad. No. 81/C Kadıköy/istanbul.
Dava : 28.400,22 TL. Alacak
îşyerinizde çalışmakta iken vefat eden Hamit MusaniPin hak sahiplerine da
vacı tarafından masraflar ile birlikte 28.400,22 TL. ödeme yapıldığını ve hadisede işve
renin % 100 kusurlu bulunduğundan aleyhinize alacak davası açılmış ve yapılan mu
hakeme sonunda: 28.400,22 liranın % 5 kanunî faiz ile davacı vekiline takdir olunan
2.840,20 lira ücreti vekaletin, davacı tarafından yapılan 2.475 lira muhakeme masrafı
nın, bakiye harç olan 617 lira harcın tahsiline karar verilmiş olup, iş bu hüküm gı
yabınızda kabili temyiz olmak üzere, gazetede neşir tarihinden itibaren 15. günün bir
sonraki günü yapılmış sayılacağı tebligat nizamnamesinin 49. maddesi gereğince iş
bu ilân mahkeme kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
7591

•

Ordu 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1978/71
Davacı Salim Cörüt vekili tarafmdan davalı Meryem Cörüt aleyhine açılan bo
şanma davasında:
Davacı vekili davalının başkasiyle gayrımeşru yaşaması taraflar arasında şid
detli geçimsizlik yarattığından boşanmalarına ve çocukları Nezihe'nin velayetinin da
vacıya verilmesini istemiş aramalara rağmen davalıya tebligat yapılamamış olduğun
dan 28/6/-978 günü saat 9 da duruşmaya bizzat gelmesi veya bir vekille kendisini tem
sil ettirmesi dava düekçesi ve davetiye yerine ilânen tebliğ olunur.
7554
Acıpayam Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Denizli Orman işletmesi vekili tarafından ismail Selçuk ve 18 arkadaşı aley
hine açılan orman tesbitine itiraz davası nedeniyle :
Davanın davalılarından olan ve Kocapınar Köyünden olup adresinin meçhul
kalması nedeniyle davetiyenin ilânen tebliğ edilen Kâmil Selçuk'un Kocapınar Taşlık
mevkiindeki taşınmazla ilgili orman tahdidine itiraz davasının 1974/583 esas
28/6/1978 tarihine muallak duruşmasında bizzat bulunması veya kendisini temsil
ettirmesi gıyap karannın tebliğine kain olmak üzer jlân olunur.
7570
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Manisa Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. No: 1977/327
K. No • 1977/343
Davacı: K. H.
Sanık: Mustafa Tuna, Hasan Münevver'den olma 10/3/1955 As. 10/3/1954
tas. doğumlu Saruhanlı ilçesi Atatürk Mah, H. 526 da nüfusa kayıtlı olup halen
Manisa Mimar Sinan Mah. Akkuş Sokak No. 11 de oturur, evli, çocuksuz okur
yazar, sabıkasız Türk, İslâm.
Suç: Ehliyetnamesiz otomobil kullanmak
Suç Tarihi: 25/5/1977
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında ehliyetnamesiz otomobil kullan
mak suçundan dolayı 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı Kanunla
değişik 24. maddesi delaletiyle 58/B madde ve fıkrası gereğince neticelen 200 lira
hafif para cezası sanığın yokluğunda verilmiş olup sanık bunca aramalara rağ
men bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri
gereğince ilânen tebliğine.
Tebliğin neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşeceği ilân olunur.
7599
Karşıyaka Asliye Ceza Hâkimliğinden:
1978/70
9/8/1977 tarihinde Karşıyaka Bahçelievler 1859 Sokak içerisinde bırakılmış
ve sahibi meçhul, plakasız, bordo boyada, fiyat 124-A marka kaçak oto bugüne
kadar sahibi bulunamamış olması sebebiyle Karşıyaak Asliye Ceza Mahkemesinin
12/5/1978 tarih 1978/70 No. lu müteferrik karan ile müsaderesine karar veril
miş ve kararın ilânına ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde alakalılann İlgili
mahkemeye itiraz etmedikleri takdirde kararın kesinleşeceği 1918 sayılı ve 6829
sayılı Kanunun 58/B maddesi gereğince karar verilip ilân olunur.
7607
Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. No: 1977/620
K. No: 1977/1392
Müessir fiil suçundan Mahkememizin 15/11/1977 tarihli ilâmı ile T.C.K. 456/4,
maddesi gereğince 1.200,— lira ağır para cezası ile hükümlü Yaşar kızı 1950 doğum
lu Saniye Tavukçu hakkındaki gıyabî ilân bütün aramalara rağmen bulunamadığı
ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ncu mad
desi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen muhtaba tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
7608
E. No: 1977/1425
K. No: 1977/1454
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 6/12/1977 tarihli ilâmı
ile T.C.K. 565/1. 2. 647 S. 4. maddesi gereğince 150,— lira hafif para 3 gün mes
lekten men cezası hükümlü Ali oğlu 1947 doğumlu Hasan Erdoğan hakkındaki gıyabi
ilân bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye
karann ilânen muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alı
nacağı ilân olunur.
7609
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — Prefabrika öngerilimli betonarme kirişli Sıhhiye Üst Geçit Köprüsü 3.
kısım ikmal inşaatı işi 2490 sayılı Yasanın 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü
ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Bu işin keşif bedeli (12.500.000) liradır.
3 — Eksiltme Ankara Belediye Encümeni ihale komisyonu başkanlığında
9/6/1978 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen îşleri Mü
dürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin,
A) (388.750,—) liralık geçici teminatını
B) 1978 yılı Ticaret Odası belgesini
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan;
a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları en az bu işin keşif bedeli ka
dar (A) grubundan müteahhitlik karnesi ile bir defada 10 milyon liralık prefabrik
mşaat yaptığını belirten iş bitirme belgesini
b) Teknik personel ve teahhüt beyannamesini
c) Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mali durum bildirisi ile toplam
en az (2.000.000,—) liralık nakit kredi ve serbest mevduatı belirten banka referansı
mektubunu, ibraz suretiyle Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları
yeterlik belgelerini zarfa koymaları lâzımdır.
6— İstekliler teklif mektuplarım 9/6/1978 Cuma günü saat 14.00'e kadar mak
buz mukabili thale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 5/6/1978 Pazartesi günü saat 17.30'*
kadar Belediye Fen'işleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Telgrafla müracaatlar ve pos
tadaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyetle ilân olunur.
7317/ 4-*

•

Simav Merkez Belediye Başkanlığından :
Belediye Encümenin 11/5/1978 tarih 501 sayılı Kararı gereğince Küçük Sana
yide yapılacak bir blok inşaatı ile 502 sayılı Karara görede Çavdır Mahallesindeki
Kanalın üzerinin beton kaplama malzemeli işleri 2490 sayılı Kanunun 31 ve müteakip
maddeleri gereğince kapalı zarf usulü eksiltme ile taliplisine yaptırılacaktır.
1 — Küçük Sanayideki Blok inşaatın kapalı zarf ihalesi 8/6/1978 tarihinde
saat 15.00 de ve Kanal üzerinin beton kaplama inşaatının aynı gür> saat 15.30 da Be
lediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.
2 — Blok inşaatın keşif bedeli 1.812.829,15 lira olup geçici teminatı 68.135,—
liradır.
3 — Kanal üzeri betonlanması keşif bedeli 373.155,— lira olup geçici teminatı
18.676,— liradır.
4 — Bu işlere ait idari ve Fenni Şartnameler Fen işlerinde mesa'i saatleri
içersinde hergün görülebilir. îstiyenlerin adreslerine gönderilir.
5 — Taliplilerin bu kabil işler yaptığına dair ve yeterlik belgesini ibraz ede
ceği gibi yaptığı işlerden ihtar almamış olması şarttır.
6 — İhaleye iştirak edeceklerin ihaleden bir saat öncesine geçici teminatını
yatırıp mektuplarını vermeleri şarttır. Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz ilân
olunur.
7674/ M
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Bozkurt Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Deposu
Isırganlık
Harmason
Isırganlık
Harmason
Isırganlık
Harmason
Isırganlık
Harmason

Cins ve Nev'^

Parti Miktarı Muh. Sed. Geç. Tem.
Adedi
MJ.
Lira
Lara Kr.

2. SJN.B. Krs. Kay. T.
»
»
»
2.SJKJB. »
»
»
»
»
3. S.NJB. »
»
»
»
»
3.SJKJB. »
»
»
»
»

10
2
8
2
42
5
22
3

500.000
100.000
240.000
60.000
2100.000
250.000
660.000
90.000

94

4000.000

2.100
2.100
1.750
1.750
1.530
1.530
1.300
1.300

Teslim
zamanı

68.000 — Ekim sonu
13.600,—
»
31.200,—
»
7.800,—
»
239.400,—
»
28.500.—
»
66.000 —
»
9.000,—
»
463.500,—

İşletmemiz Müdürlüğünce Isırganlık ve Harmason son depolarına inecek olan
yukarıda müfredatı yazılı 4000.000 M , kayın emvali alivreli olarak vadeli açık artır
malı suretiyle satışı yapılacaktır.
1 — Satış 16/6/1978 tarihine raslayan Cuma günü saat 14.00 de İşletmemiz salo
nunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2 — Satışa ellerinde kapasite belgesi mevcut, kayın imalatçıları iştirak edecek
tir.
3 — 2. sınıf tomruklar mal tutar bedelinin % 50 si ile % 9 nizamî faizi peşin
olarak % 50 bakiyesi müddetsiz limitli emvalin nevini belirtir banka teminat mektubu
alınmak kaydiyle 3 ay vadeli olarak, 3. sınıf tomruklar mal bedel tutar bedelinin % 25'i
ile % 9 nizamî faizi nakit ve peşin olarak bakiyesi için müddetsiz limitli emvalin nevini
belirtir banka teminat mektubu karşılığı 6 ay vadeli olarak satışı yapılacak, ayrıca ver
gi ve resimler peşin tahsil olunacaktır.
4 — Satışa konulan partiler miktarı tahmini olup teslimde % 20 eksik veya
fazla teslim yapılabilir.
5 — Abcüara mal teslimi kesin ihale tarihinden İtibaren Ekim/1978 sonuna ka
dar peyder pey olarak İşletme Satış Komisyonunca çekilecek kura suretiyle yapıla
cak, akabinde ilgüi alıcısına malım teslim alması için tebligatta bulunulacaktır.
6 — Satılan mal ayni depodan karşılanmadığı takdirde İşletmemizin diğer de
posundan karşılanacaktır.
7 —> Bu satışa ait şartname ve ilânımız Orman Müdürlüğü, Kastamonu Orman
Bölge Başmüdürlüğü ile bağlı işletme ve Ayancık, Sinop, Türkeü, Boyabat, istanbul.
Bolu, Düzce, Ankara, İzmir, Samsun, Ordu ve Adapazarı İşletmelerinde görülebilir.
fi — İştirakçilerin almak istedikleri partilerin % 7,5 teminatlarını ihale günü
saat 12.00'e kadar yatırmaları mecburi olup, ihale saatinde makbuzları ile Komisyona
müracaatları ilân olunur.
7766 / 2-1
3

•

Yerköy MalmüdÜrlüğünden :
1 — 1966 model Willys marka Jeep otosu 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi ge
reğince kapalı zarf usulüyle satılacaktır.
2 — Satış 22/6/1978 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00 de Malmüdürlüğü odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Satışı konusu Jeep'in takdir edilen muhammen bedeli 30.000,— lira olup,
geçici teminatı 2.250,— TL. sidir.
4 — İhaleye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre hazır
layacakları teklif mektuplarım belli gün ve saatte Komisyon Başkanlığına vermeleri,
5 — Daha fazla bilgi almak isteyenlerin her gün mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğüne müracaatları ilân olunur.
8031 /1-1

Vasıtanın çalışacağı yer
1 — 156 Nolu Etüd Ekip Şefliği
2 — 155 Nolu Etüd Ekip Şefliği
3 — 154 Nolu Etüd Ekip Şefliği
4—153 Nolu Etüd Ekip Şefliği
5 — 152 Nolu Etüd Ekip Şefliği
6 — 151 Nolu Etüd Ekip Şefliği

Vasıtanın cinsi
1 Adet minibüs
1 Adet minibüs
1 Adet minibüs
1 Adet minibüs
1 Adet minibüs
1 Adet minibüs

Müddeti
170 Gün
170 Gün
170 Gün
170 Gün
170 Gün
170 Gün

Günlük
900 TL. den 153.000
900 TL. den 153.000
900 TL. den 153.000
900 TL. den 153.000
900 TL. den 153.000
900 TL. den 153.000

TL.
8.900
8.900
8.900
8.900
8.900
8.900

tarihi
19/6/1978
19/6/1978
20/6/1978
20/6/1978
21/6/1978
21/6/1978

günü
saati
Pazartesi
11,00
Pazartesi
16.00
Sal:
11,00
Salı
16,00
Çarşamba
11,00
Çarşamba
16,00
7791 / 4-2
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A — Bölgemiz muhtelif iş yerlerinde çalıştırılmak üzere aşağıda müfredatı ile ihale tarih ve saatleri yazılı 1970 veya daha
yukarı modelde 6 adet minibüs kiralama işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye
çıkarılmıştır.
B — Bu işlere ait şartnameler Kastamonu'da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde mesai saatleri dahilinde
görülebilir.
C — tstekülerin 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlayacakları teminat mektubu veya vezne alındısı, havi teklif mektup
larını eksütmesine girilecek işin hizasında yazılı ihale günü ihale saatinden bir saat öncesine kadar ikinci maddede yazılı yerdeki Ko
misyon Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri ilân olunur.
(Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.)
Keşif bedeli
G. temi.
İ H A L E N İ N

1 Haziran 1978 — Sayı: 1S303

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden/KASTAMONU :

Sayfa: 53

Sayfa: 54

RESMÎ GAZETE

1 Haziran 1978 — Sayı: 16303

Balıkesir Valiliğinden :
1 — Balıkesir-Merkez J. Subay ve Astsubay lojman ikmâl inşaatı 527 sayılı
Kanun uyarınca, 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur.
2 — îşin keşif bedeli 1.994.312,57 TL. dır.
3 — Eksiltme Balıkesir Bayındırlık Müdürlüğü
îhale Komisyonunda
13/6/1978 Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görü
lebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) 73.579,37 lira geçici teminatını,
b) 1978 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini şartnamesinde belirti
len ve usulüne göre hazırlanmış olan kredi olanaklarını açıklıyan mali durum bil
dirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi ile Bayındırlık Bakanlığından al
mış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini
gösterir müteahitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacak
ları essiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâ
zımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 13/6/1978 Salı günü saat 14.00 e kadar
makblr? karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 7/6/1978
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
7670 / 4-4

•

Sandıklı Belediye Başkanlığından :'

1 — Belediyemize bağlı Hüdai Kaplıca işletmesine ait bir adet kamyon kar
oseri yaptırılacaktır.
2 — \aptnılacak işin muhammen bedeli (65.000,—) lira olup geçici teminatı
(4500,—) uradır.
3 — Yaptırılacak işin ihalesi 2490 sayılı Kanun muvacehesinde kapalı zarf
usulü eksiltme ile yaptırılacaktır
4 — Mezkûr işin ihalesi 13/6/1978 Salı günü saat 15.00 de Belediye binasında
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5 — ihale dosyası mesai saatleri dahilinde Kaplıca Muhasipliğinde tetkik
edilebilir.
7673/ 4-1

•

Çorum - Kargı Hacıhamzı Belediye Başkanlığından :
1 — Aşağıda gösterilen inşaat işleri 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi Ge
reğince kapalı zarf eksiltme usulü ile yaptırılacaktır.
2 — İhale gün ve saati aşağıda belirtilmiş olup, ihale aynı gün ve saatte Be
lediyede Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ihale Ko
misyonu başkanlığına teslim etmeleri şarttır. Telgrafla ve postadaki gecikmeler ka
bul edilmez.
4 — Daha fazla bilgi almak isteyenlerin hergün mesai saatleri dahilinde Be
lediyemiz fen memurluğuna müracaat etmeleri ilân olunur.
İşin cinsi : Elektromotopomp inşaatı, Keşif bedeli : 256.32444 TL., Geçici te
minatı • 19.224,33 TL., İhale gün ve saati : 19/6/1978 14.00 de.
7675 / 4-1

1 Haziran 1978 — Sayı: 16303

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 — Bankamızca ihtiyaç duyulan 200.000 adet broşür, 150.000 adet afiş \c
50.000 adet föy ile 10.000 adet ciltli pankart'ın imali işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Bu işlere ait şartnameler Ankara'da Malzeme Müdürlüğümüzden 100,—
lira bedel mukabilinde temin edilebileceği gibi söz konusu numunelerde Tanıtma
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzde görülebilecektir.
3 — Bahis konusu işler ayrı ayrı ihale edileceğinden teklif mektuplarınmda
ayrı ayrı zarflarla verilmesi gerekir.
4 — Söz konusu işlerin geçici teminatı ile tahmini bedelleri aşağıda göste
rilmiştir.
Tahmini bedeli
Geçici teminatı
Cinsi
Lira Kr,
Lira Kr.
Broşür
Afiş
Föy ve Pankart

570.000,—
400.000,—
185.000,—

21.950,—
19.750,—
10.500,—

5 — Eksiltme, 14/6/1978 Çarşamba günü saat 15.30 da Ankara'da Genel Mü
dürlük binamızda toplanacak Satın Alma Komisyonumuzca yapılacağındaiı. kapalı
zarf teklif mektuplarının aynı gün saat 14.30 a kadar mezkûr Komisyona makbuz
mukabilinde verilmesi gerekir.
6 — İsteklilerin bu işlere ait geçici teminat mektubunu veya Bankamız Vez
nesine nakit yatırmışlarsa makbuzunu kapalı teklif zarflarına koymaları lâzımdır.
7 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
8 — Bankamız, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olma
dığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine verip vermemekte tama
men serbesttir.
7809 / 3-2
TCDD. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden :
(2 kalem elektrolitik bakırdan örgülü esnek iletken imal ettirilecektir.)
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 1500 metre 2x20 mm. 2 ve 762 metre 6x50 mm.
2 elektrolitik bakırdan örgülü esnek iletken teknik şartname, tip mukavele ve ek
siltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak imal ettiri
lecektir.
2 — Eksiltmesi 19/6/1978 tarih Pazartesi günü saat 14.30'da Müessesemiz Alını
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım ek
siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya biz
zat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakka*
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu iğle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi istenildiğinde posta ile gönderilecektir.
7 — E. L. M. S. Eksiltme ve artırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.
7759 / 2-2
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Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından:
İNŞAAT İLÂNI
1 — Urfa İli Koruklu, Altınbaşak, Yk. Gülkaya, Muratlı, Düzova kooperatif
binaları ikinci kısım inşaatı ile ayaklı depolar, içmesuyu, pissu tesisatı ve elektrik
işleri kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.
2 — İşin keşif bedeli 24.694.875,93 TL. dır.
3 — Özel şartname ihale dosyası Yatırım Planlama ve İzleme Genel Müdür
lüğü istanbul Caddesi No: 88 de görülebilir.
4 — Yeterlik belgesi aynı adresten alınacaktır.
5 — İhate 16/6/1978 tarihinde saat 15.00 de aynı adreste bu ihale için teşek
kül eden Komisyon huzurunda yapılacaktır.
6 — İşin geçici teminatı 780.846,28 TL. dır.
7 — Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 13/6/1978 saat 17.30 a ka
dardır.
8 — Müsteşarlık işin bir kısmım yaptırıp yaptırmamakta veya aynı yıl birim
fiyatlarıyla başka iş yaptırmakta serbesttir.
9 — Müsteşarlık 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta, yeterlik belgesi verip vermemekte ve işi dilediğine vermekte serbesttir.
10 — Teklif mektubunda ihale evrakı ve şartnamenin tamamen okunup ka
bul edildiğinin belirtilmiş olması ve teklif olunan fiyatların hem y&zı ve hemde ra
kamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması lâzımdır.
11 — Teklif mektupları ihale saatine kadar istanbul Caddesi No: 88 deki
Komisyon Başkanlığına elden veya posta ile teslim edilecektir.
12 — Geçici teminat olarak:
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Türkiye'de mevcut bankaların limit içi süresiz teminat mektupları,
c) Alelumun Devlet iç istikraz tahvilleri ile hususî kanunlarında teminat ola
rak kabul edüeceği tasrih edilen tahviller.
13 — Postada vaki olacak gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar ka
bul edilmez.
7873 / 2-2
Suşehri Devlet Hastahanesi Baştabibliğinden :
Alınacak maddelerin cinsi
1.
2.
3.
4.
5.

Gıda maddeleri
Temizlik maddeleri.
Yakacak maddeleri
Aydınlatma maddeleri
İlâç ve tıbbi malzemeler

Miktarı

Muh. bed.
Lira Kr.

Muv. tem.
Lira Kr.

180.925,—
25 kalem
13.569,35
2.500,—
1 kalem
187,50
140.800,—
2 kalem
10.560,—
4 kalem
6.200,—
465,—
42 kalem
76.911,—
5.768,40
1 — Hastanemizin 1978 malî yıh ihtiyacı bulunan maddeler kapalı zarf usulü
ile gruplar halinde veya tek tek ihale edilecektir.
2 — ihale Devlet Hastanesinde kurulacak ihale komusyonunca yapılacaktır.
3 — îhale 14/6/1978 Çarşamba günü saat 10.00 da yapılacaktır.
4 — Talipliler ihale tarihinden evvel muvakkat teminatlarını Mal Müdürlü
ğüne yatıracaklardır.
5 — Posta gecikmeleri geçerli sayılmaz.
6 — Geçici teminat ihaleye mütakip % 15 e iblağ olunur.
1 — İhaleye çıkarılacak maddelere ait şartnameler çalışma saatlerinde Devlet
hastanesi idaresinde görülebilir veya istenebilir.
7672 / 4-4
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Çorum Valiliği Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden:
1 — Çorum îli Sağlık Müdürlüğü Şeydim Sağlık Ocağı elektrik tesisatı ya
pımı 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur.
2 — işin keşfi 49.998,— TL. dır.
3 — Eksiltme Çorum'da Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü odasında
15/6/1978 Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Çorum Sağlık ve Sosyal Yardım
Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girmek isteyen isteklilerin :
A) Geçici teminat olarak 3.750,— TL. sı teminat belgesi,
fl) 1978 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vergi belgesini,
C) Müracaat belgeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne uygun olan) yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi imkânla
rını açıklayan malî durum bildirisi, yapacakları iş kadar iş yapmış olduklarına dair
iş bitimi belgesi, müteahhitlik belgesini ibraz etmek sureti ile Çorum Bayındırlık
Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini, teklif mektubu ile birlikte zarfa koy
maları şarttır.
6 — isteklilerin teklif mektuplarını ihale günü olan 15/6/1978 Perşembe günü
saat 15.00 den bir saat evvel Komisyona teslim edeceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için müracaat 13/6/1978 günü mesai saati so
nuna kadardır.
Posta ve telgrafdaki gec'kmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
7671 / 4-4

•

Sivas Valiliğinden:
Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünün;
1 — Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi binaları onarım işi 2490 sayılı Ya
saya göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 464.000,— liradır.
3 — Eksiltme Sivas Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonunca
8/6/1978 Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Teknik Lise Müdürlüğünde görü
lebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A - 22.310,— liralık geçici teminatım
B - 1978 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini
C • Müracaat dilekçeleri üe birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan, teçhizat ve taahhüt beyannamesi ile Ba
yındırlık Bakanlığından alınmış iş belgesi, müteahhitlik karnesinin aslım ibraz sure
tiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile bir
likte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 5/6/1978 Pazartesi günü
mesai saati bitimine kadardır.
7 — İsteklilerin teklif mektuplarım 8/6/1978 Perşembe günü saat 14.00 e kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. Telgrafla müracaat
lar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.
7676/4-4
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CKimrük ve Tekel Bakanlığı Mail ve İdari İşler Genel Müdürlüğünden:

S. No.
1
2

Eksiltmeye
konulan işin adı

K. bedeli G. temi.
Lira Kr. Lira Kr.

Kütüphane tadilât ve onarımı 499.819,—
Bakanlık binası tuvaletleri
tadilât ve onarımı
61.896,02

Yeterlik
Belgesi
son
Eksiltmenin müracaat
günü
saati tarihi

23.743,— 12/6/1978 10,30 9/6/1978
3.810,— 12/6/1978 14,30 9/6/1978

1 — Yukarıda keşif bedelleri, ihale gün ve saatleri, geçici teminat ve son müra
caat günleri yazılı işler 2490 sayılı kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme Gümrük ve Tekel Bakanlığı Mail ve İdarî İşler Genel Müdürlüğü
Eksiltme ve İhale Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar Gümrük ve Tekel Bakanlığı Malî
ve İdarî İşler Genel Müdürlüğünden görüiebihr.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) 1978 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,
b) Geçici teminatlarını (Ankara Gümrük Müdürlüğü Veznesine yatırılacak)
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (c) gru
bundan en az bu işlerin keşif bedeli kadar eksiltmesine girebileceklerini gösterir müte
ahhitlik karnesini veya en az bu işlerin keşif bedeli iş bitirme belgesini bağlamak
suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü Bölge Komisyonun
dan alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihalelerden bir saat öncesine kadar mak
buz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini son müracaat tarihi,
mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına inti
kal ettirmeleri gerekir.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
7344 / 2-2

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
1 — Eksiltmeye konulan iş: Manisa İlinde, Soma - Savaştepe İl yolunda Ba
kırçay Köprüsü inşaatı yapımı olup keşif bedeli 1.945.000,— liradır.
2 — Eksiltme günü: 14/6/1978 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15.00
de Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Sitesindeki Köprüler Dairesi Başkanlığı oda
sında müteahit nam ve hesabına açık eksiltme usulü ile ihalesi yapılacaktır.
3 — Eksiltme dosyası: Vezneye yatırılacak 50,— lira bedele ait makbuz mu
kabilinde Genel Müdürlüğümüz Keşif ve Şartname Fen Heyeti Müdürlüğünden alı
nacak, »r. (Yeterlik belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası almak şarttır.)
4 — a) Yeterlik belgesi alabilmek için :lsteklilerin en geç 7/6/1978 Çarşam
ba günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze müracaat
etmeleri, (Müracaatta Genel Evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine; (B)
grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını veya Ge
nel Müdürlüğümüz Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanınca tasdik edilmiş örneğini,
eksiltme dosyasındaki örneklere uygun (1 — Yapı araçları bildirisini, 2 — Malî du
rum bildirisini, 3 — Banka mektubunu, 4 — Teknik personel bildirisini, 5 — Taahhüt
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bildirisini, 6—İsteklilerin, gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket
olması halinde şirket sirkülerini, 7 — Iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin
ait olduğu Karayolları Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belgeyi, 8 — Vekâletnameyi - gerekiyorsa-) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için yeterlik belgesi alma
ları, (l, 2, 4 ve 5 de yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şart
tır. Vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. Yeterlik belgesi için telgrafla müra
caat kabul edilmez.)
b) Eksiltmeye girebilmek için :
Istklilerin 1978 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şirketlerin; söz
leşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi, Genel Müdür
lüğümüzden alınacak yeterlik belgesi ve usulü dairesinde 72.100,— liralık geçici te
minat vermeleri.
5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde lüzumlu
belgeleri ve eksiltme dosyaları ile birlikte eksiltme günü saat onbeşde açık eksilt
mede hazır bulunmaları gereklidir.
Keyfiyet ilân olunur.
7669 / 4-4

•

Bursa Sağlık ve Sosyal Yardim Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından:
Alınacak maddenin cinsi
Ekmek
Peynir
Kuru erzak
Taze sebze veyve
Tıbbi malzeme
flâç

Miktarı
200.000 Ad.
6.000 Kg.
19 Kalem
19 Kalem
34 Kalem
138 Kalem

M. Tutan
Lira

Geç. Tem.
Lira Kr.

600.000
240.000
913300
588.500
492.010
981.180

27.750,—
13.250.-.
40290,—
27.290,—
23.430,40
42.997,20

Bursa Sağlık Kurumlarının 1978 malî yılı ihtiyacı olan yukarıda yazılı maddeler
kapalı zarfla ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır.
Eksiltme 4 Temmuz 1978 Pazartesi günü saat 15.00'de Sağlık Müdürlüğü makam
odasında yapılacaktır. Şartnameler mesai saatlerinde Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir
Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir.
İsteklilerin teklif mektuplarım kanunî belgeler Ue birlikte ihale saatinden bir
saat önce Komisyona vermeleri, posta ile vaki gecikmelerin kabul edümeyeceği ilân
olunur.
7175 / 4-4

•

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Bölgemiz Etüd - Proje Şefliği programında bulunan etüt ve aplikasyon iş
lerinde çalışan personel için 12 kişilik 1974 model ve daha yukarı minibüs kiralanması
işi 5/6/1978 Pazartesi günü saat 11.00 de 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Muhammen bedeli 144.000,— lira olup, muvakkat teminatı 8.450,— liradır.
3 — Bu işe ait dosya Bölgemiz Malzeme Servisinde görülebilir.
4 — İsteklilerin istenilen vasıfta vasıtası olduğuma dair belge, geçici temfnatlan ile usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplannı ihale saatinden bir
saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri.
5 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, keyfiyet ilân olunur.
7174 / 4-4
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1 Haziran 1978 — Sayı: 16303

Kastamonu tli Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünden:
1 — Yetiştirme Yurdu ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, muhammen be
deli ve geçici teminatı yazılı 1. sırada yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı Kanunun
31 nci maddesi hükümleri gereğince kapalı zarf usulü ile,
2 — 2. sırada yazılı yiyecek maddeleri ise aym Kanunun 4. maddesi hüküm
leri gereğince açık eksiltme usulüyle ihalesi yapılacaktır.
3 — İhale Yetiştirme Yurdunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün mesai
dahilinde Yurt Müdürlüğünde görülebilir.
4 — İsteklilerin usulüne uygun hazırlıyacakları teklif mektuplarını vn geçici
teminat makbuzu ve diğer belgelerini ihale saatinden (1) saat öncesine kadar İhale
Komisyonuna vermeleri şarttır.
5 — Postada vaki gecikme ve telgrafla müracaat kabul edilmez.
6 — Açık eksiltmeye müracaat edecekler ihale günikıden 1 gün önce geçici
teminatlarım yatırmış olacaklardır. İsteyen ayn ayn katılabilir.
Cinsi

Miktarı

1 - Yiyecek maddesi
10 Kİ.
2-Gıdamaddeleri
14 Kİ.

M. Bedeli G. Tem.
Lira
Lira
354.085
96.094

Ankara Belediye Başkanlığından:

•

İhalenin
Şekli, gün ve taati

25.285 Kapalı zarf
7217 Açık eksiltme

8/6/1978 9.30
8/6/197$ 1030
7518 / 4 3

(Tuvanen beton kumu satın alınacaktır)
Belediyemiz 1978 yılı yol yapım işlerinde kullanılmak üzere şartnamesinde
yazılı (20000) M tuvanen beton kumu temini ve nakli işi 2490 sayılı Kanun gereğince
kapalı zarf eksiltme suretiyle satın alınacaktır.
1 — İşin keşif bedeli 4.000.000,— TL. olup geçici teminatı (133.750,—) liradır.
2 — Şartnamesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şube Müdürlüğünde görülebilir.
3 — İhalesi 9/6/1978 Cuma günü saat 15,00 Başkanlık binası Encümen salo
nunda yapılacaktır.
4 — Kapalı zarf eksütme şartnamesinin 5 inci maddesine göre hazırlıyacak
ları belgeler ile ihaleye iştirak belgesi alınması için son müracaat tarihi 6/6/1978 Salı
günü (Fen İşleri Müdürlüğüne) mesai saati bitimine kadardır.
5 — Iştirakçıların keşif bedelinin °/o 10 tutarında banka referans mektubunu
iştirak belgesi komisyonu başkanlığına vermeleri gereklidir.
6 — Teklif mektuplarının ihale saatinden en geç bir saat öncesine kadar Bas
kanlık Encümen Kalemine verilmesi zorunludur.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6882 / 4-3
3

•

A. Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığından :

1 — 25/5/1978 Perşembe günü saat 11.00 de ihalesi yapılan Fakültemiz Cebeci
Hastahanesi binaları onarımı, tadil, boya ve badana işi Satınalma Komisyonunca
haddi layık görülmediğinden 1750 sayılı Üniversiteler Kanunun 73. maddesinin 5
ve 6 r.cı fıkralarına göre yeniden kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Eksiltme şartnamesi ve eklerine havi dosya Sıhhıye'deki Morfoloji binası
Ayniyat ve Levazım Müdürlüğü Levazım Tahakkuk Şubesinde mesai saatleri içeri
sinde 8.30 - 17.00 arasında görülebilir.
3 — İhale 8/6/1978 Perşembe günü saat 11.00 de Ankara Tıp Fakültesi Cebeci
Hastahanesi Başhekimlik binasında toplanacak Satınalma Komisyonunca yapıla
caktır.

1 Haziran 1978 — Sayı : 16303

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 61

4 — ihale 6.000.000,— TL. Muhammen bedelli olup muvakkat teminatı 240.000,—
TL. dır. Nakit teminat yatıracak olanlar daha önce Ayniyat ve Levazım Müdürlü
ğünden alacakları tahsilat Müzekkeresi ile A.Ü. Muhasebe Müdürlüğüne (Tandoğan
Meydanı'na) yatıracaklardır. Banka mektupları limit dahili olacaktır.
5 — ihaleye iştirak edeceklerin;
a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları bu işi bedelinin en az iki katı
değerinde (B) grubu müteahhit! k karnesi,
b) 1978 Malî yılı tasdikli Ticaret odası belgesi,
c) Son beş sene (5) zarfında bir defada en az bu işin keşif bedelinin (1,5)
birbuçuk katı kadar işin özelliğine binaen Üniversite inşaatı veya benzer resmî bir
işi bizzat müteahhit olarak bitirdiğine dair kesin veya geçici kabul yaptırdığına dair
belgeyi
d) En az 2.500.000,— TL Banka referans mektubu, Banka referans mektu
bu ilk gazete ilânı tarihinden sonraki tarihli olması ve A. Ü. Tıp Fakültesi Dekan
lığına yazılması şarttır.
e) A. Ü. Tıp Fakültesi inşaat Müdürlüğü iştirak belge komisyonundan
22/5/1978 günü alınan iştirak belgeleri geçerlidir. Sonradan iştirak belgesi alacak
ların 5/6/1978 tarih akşamına kadar alacakları iştirak belgesini ihale için eksiltme
ilânında yazılı günde usulüne göre hazırlıyacaklan;
1 — Plân ve teçhizat beyannamesi,
2 — Teknik personel beyannamesi,
3 — Taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkanlarını bildirir malî du
rum bildirimi ibraz etmeleri şarttır. Yeterlik belgesi verilmeyen istekliye nedeni bil
dirilmez.
6 — Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta ser
besttir.
7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ile postada vaki gecikmeler dikkate alın
maz.
7871 / 2-2

•

Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden:
Konusu

Keşif Bedeli
Lira Kr.

Ayaş ilçesi Veteriner Dispanseri binası kat ilâvesi
tadilât, oto garajı ve istinat duvan yapımı
1230.501,48
Nallıhan İlçesi Veteriner Dispanseri ve suni tohumlama
binası Kurudere tarafı moloz taş istinat duvan ikmali
ile diğer üç cepheye betonarme bahçe duvan yapımı,
380.548,12
Kalecik İlçesi Veteriner ve suni Tohumlama
Laboratuvan binası ikmali işi
251.397,48

Geçici Tem.
lira Kr.
50.666,—
18.972,—
13.806,—

Yukarıda konusu, keşif bedeli ile geçici teminat miktan yazılı işler kapalı
zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. İhalesi ayn ayn olmak üzere 14/6/1978 Çar
şamba günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Daimi Encümen toplantı salonunda
yapılacaktır.
Şartname Daimî Encümende görülür.
isteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya banka mek
tubu, 1978 yılına ait Ticaret Odası vesikası ile ihaleden 3 gün evvel Vilâyet makamı
kanaliyle Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatla bu işler için alacaklan fenni ye
terlik belgesini havi usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarflanın makbuz mukabi
linde Encümene vermeleri gerekir.
Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez
7520 / 4-3
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1 Haziran 1978 — Sayı: 16308

Gaziantep M. Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lisesi Müdürlü
ğünden :
1 — Okulumuz yarım yatılı öğrencilerine yedirilmek üzere İhtiyacımız bulunan
yiyecek maddeleri İhtiyacı 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi ile diğer maddeleri hü
kümleri dahilinde satın alınacaktır.
2 — Satın alınacak gıda maddelerinin muhammen bedeli: 117.418 TL. sidir.
3 — İhale Gaziantep M. Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Mü
dürlüğü odasında toplanacak komisyonla 26/6/1978 Pazartesi günü saat 10.00'da ka
palı zarf usulü ile yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek için :
a) 7.121 TL. lık geçici teminata ait makbuz, banka mektubu veya resmî devlet
tahvili,
b) 1978 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi.
5 — ihale şartnamesi ile ilgili evrakları ilgili Okul Müdürlüğünde mesai saat
leri içerisinde görülebilir.
6 — istekliler teklif mektuplarını 26/6/1978 Pazartesi günü saat 9.00'a kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Okul İdaresi yiyecek maddelerinin tamamını alıp almamakta yetkilidir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada gecikmeler kabul edilmez.
ilân olunur.
7353 / 4-î
Seka Çaycuma Müessesesi Müdürlüğünden :
ÇAYCUMA/ZONGULDAK
Müessesemiz Malzeme Ambarı sahasına ek olarak, ilâve malzeme deposu inşaatı
işleri teklif alma usulü ile şartnamesi esaslarına göre yaptırılacaktır.
1 — İşin keşif bedeli 805.565,44 TL. dır.
2 — İhaleye katılmak isteyen firma kanunî nisbetlerde muvakkat teminat yatı
racaktır.
3 — İhaleye iştirak için yeterlik belgesi şarttır.
4 — Bu işe ait şartname posta ile talep edilebileceği gibi Ticaret Şefliğimizden
de alınabilir.
5 —• İlgililenenlerin «İlâve Malzeme Deposu İnşaa İşleri» rumuzlu kapalı tek
liflerini 26/6/1978 günü mesai hitamına kadar Müessesemizde bulundurmaları gerekir.
6 — Postada vukubulacak gecikmeler dikkate alınmaz.
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
8040 / 1-1
— — • — —

Azot Sanayü T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden:
1
Kütahya Azot Fabrikalarımız ihtiyacı 2 kalemde toplam 70 adet dikdört
gen kesitli özel boru, kapalı teklif usulüyle imal ettirilecektir.
2 — İstekliler, bu ihaleye ait resim ve şartnameleri, Ankara'da Kızılay, İzmir
Caddesi No. 35 adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret
Şube Müdürlüğünden, İstanbul'da Karaköy, Rıhtım Cad. Çıracı Sok. R. Han, 26-30
Kat: 2 adresindeki İstanbul Satınalma Müdürlüğümüzden temin edebilirler.
3 — Şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak olan tekliflerin en geç 16/6/1978
Cuma günü saat 16.30'a kadar Genel Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde postaya ve
rilmesi veya bizzat Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğüne teslim edilmesi
şarttır. Zamanından sonra verilen teklifler ve postada vuku bulacak gecikmeler dik
kate alınmaz.
4 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta veya
işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir.
8035 / 1-1
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Sayfa: 63

Y. S. E. 8. Bölge Müdürlüğü Samsun Y. S. E. 11 Müdürlüğünden
1978 Yılı icra programında bulunan aşağıda yeri, adı, keşfi, geçici teminatı ile
gün ve saati belirtilen köprülerin ihalesi YSE. 11 Müdürlüğü Köprü Yapım Teknikerligi odasında Emanet Komisyonu marifeti İle yapılacaktır.
Teminat
K. bedeli Miktarı
Lira
Lira
S. No.
Köprünün ad:
İhale gün ve saat
Çarşamba-Aş. Ağcagüney
700.000
31.750
14/6/1978 -14J0
Kavak - Kayaköy, Lâdik - Deliahmetoğlu grup köprüleri
670.000
30.550
15/6/1978 -10.00
3 — Vezirköprü - Güldere ve Kabak
grup köprüleri
660.000
30.150
15/6/1978 -1430
1 — Alaçam - Kışlakonak
390.000
19350
16/6/1978 -10.00
Bu işlere ait dosya ilgili Dairesinden mesai saatleri içinde görülebilir, iştirak
belgesi almak için son müracaat tarihi 12/6/1978 günü akşamına kadardır.
Keyfiyet Uftn olunur.
8041 /1-1
1 —
2—

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ç. Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji Binalarına elektrik enerjisi temini için 30 KV.
1000 KVA trafo merkezi kurulması işi 1 Eylül 1974 tarih ve 14993 sayılı Resmi Gazete'ie yayınlanan «Çukurova Üniversitesi Alım, Satım, Harcamalar (İhale) Yönetmeliği»
uyarınca kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihaleye çıkanlmıştır.
1 — İsin adı: Ç. Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji binalarına elektrik enerjisi temini
için 30 KV. 1000 KVA trafo merkezi kurulması.
2 — İşin geçici teminatı: 36.000,— TL.
3 — İhale gün ve saati: 14 Haziran 1978 Çarşamba günü saat 15.00 de.
4 — Bu işe ait ihale dosyası, iş saatleri içinde Üniversitemiz İnşaat Dairesin
de görülebilir.
5 — İhaleye iştirak edeceklerin en geç 12 Haziran 1978 Pazartesi günü saat 17.00
ye kadar istenen evrakları vererek, iştirak belgesini ve teklif isteme dosyasını almak
üzere müracaatları şarttır.
6 — İhale şartnamesinde istenilen evrakları tam olarak vermeyen müracaat
çılara ihale evrakı verilmez.
7 — Teklif zarflan ihale saatinden en geç bir saat öncesine kadar İhale Ko
misyonu Başkanlığına (Ç. Ü. İnşaat Dairesi) verilecektir. Gecikmeler kabul edilmez.
8 — Üniversitemiz iştirak belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta serbesttir.
8046 /1-1
Ankara Cumhuriyet Savcılığından:
Ankara Kapalı Cezaevi tarafından 1500 adet yale tipi 60 numara asma kilit
2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltme suretiyle sa
tın alınacaktır.
1 — Bu işin muhammen bedeli işletme vergisi dahil 196.875,— lira olup, ge
çici teminatı 11.100,— liradır.
2 — İhale 13/6/1978 Salı günü saat 14.30 da Savcılıkta yapılacaktır.
3 — Bu işe ait özel şartname C. Savcılığında görülebilir.
4 — Talipliler ihale saatinden bir saat evveline kadar tekliflerini diğer bel
gelerle birlikte Komisyona vermeleri şarttır.
5 — Bu konuda zuhur edecek her türlü harç masraf ve pul bedeli müteahhide
ait olup, postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul olunmaz.
7318/ 4-4
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1 Haziran 1976 — Sayı: 16303

Ankara Belediye Başkanlığından:
Belediyemizce aşağıda cins ve miktarları yazılı 11 kalem malzemeler belirtilen
gün ve saatlerde 2490 sayılı Yasarım 31. maddesi uyarınca kapalı zarf eksiltme sure
tiyle ihalesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
1 — Şartnameleri ve numuneleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir.
2 — ihaleye iştirak edecekler Ticaret Odası veya mensup olduğu dernekten
alacakları vesikaları teklif mektupları ile birlikte vermeleri şarttır.
3 — İstekliler teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Encümen Kalemine vermeleri zorunludur.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Cinsi

Miktarı

M. Bedeli
lira Kr.

1. Bekçi kürkü
2. Yangın arazözü
3. Yol çizgi boyası
4. Cam ve malzemesi
5. Bekçi elbisesi dikişi
6. İnşaat malzemesi
7. Avadanlık malzemesi
8. Atölye malzemesi
9. Tesisat malzemesi
10. İtfaiye elbise dikiş işi
11. Sıhhî tesisat malzemesi

164 Ad.
4 Ad.
2 Kal.
6 Kal.
38« Tk.
28 Kal.
12 Kal.
3 Kal.
77 Kal.
4 Kal.
53 Kal.

205.000 —
5.600.000,—
3.680.000 —
60.790 —
252.400,—
1.339.600,—
407.000,—
680.000 —
1.218.436,—
687.400,—
666.084,—

•

G. Teminat
Lira Kr.
11.500,—
181.750,—
124.150 —
4.289,—
13.846,—
53.938,—
20.030,—
30.950,—
50.303,—
31.246 —
32391,—

İhale
Tarihi

İhale
Saati

16/6/1978 1430
16/6/1978 14.40
16/6/1978 14.50
16/6/1978 15.00
16/6/1978 15.10
16/6/1978 15J20
16/6/1978 15.30
16/6/1978 15.40
16/6/1978 15.50
16/6/1978 16.00
16/6/197« 16.10
7767 / 4-1

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
Grup
No.
I
I.

Malzemenin cinsi
Caterpillar
palet pabucu
Inter
palet pabucu

Miktarı
2 Kalem
4200 Ad.
4 Kalem
4800 Ad.

Tahmini bedeli
Lira Kr.

Geçici teminatı
Lira Kr.

5.815.400,—

188.212,—

4362.400,—

150.622,—

78 - 2061 - 3 dosya numaralı yukarıda yazılı malzemelerin hizalarında gösterilen
tahmini bedel ve geçici teminatları üzerinden 2 grup halinde imal ettirilerek satın
alınması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
konulmuştur.
Eksiltmesi 20/6/1978 Sah günü saat 16.00'da Ankara'da Karayolları Genel Mü
dürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnameleri aynı yerden bir
dilekçe ile 50,— TL. bedelle alınabilir. Ankara dışından yapılacak isteklerde şartname
bedelinin Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 208/350.102.205 sayılı hesaba ya
tırılıp alınacak dekontun bir dilekçeye eklenerek Karayolları Genel Müdürlüğü Mal
zeme Şubesi Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA adresine gönderilmesi halinde şartname
posta ile gönderilebilir.
istekliler, gruplardan birine veya hepsine birden teklif verebilirler.
İstekliler, 1978 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesini, ge
çici teminat mektup veya makbuzlarım şartnamede istenen belgeleri ve alınan şart
namenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartıyla hazırlayacakları
teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında
Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyu
rulur.
7352 / 4-1
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Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel
den (E. G. O.) :

Sayfa *. 65
Müdürlüğün

1 — Kuruluşumuzca;
5000 Kg. örgülü elektrolitik bakır tel (50 mm*).
7.500 Kg. örgülü elektrolitik bakır tel (25 mm*),
önerge alma suretiyle satın alınacaktır.
2 — İlgililer hazırlıyacakları önergelerini 58.250 TL. geçici güvence ile birlikte
8/6/1978 Perşembe günü saat 17.30'a dek Kuruluşumuz Yazı İşleri Müdürlüğüne ve
receklerdir.
3 — Bu işle ilgili şartlaşmalar Kuruluşumuz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz
alınabilir.
4 — Güvence verilmeyen önergeler değerlendirilmeyecektir.
5 — Kuruluşumuz isterse kısmî sipariş yapabilir.
6 — Her türlü gecikmeler ile telgrafla yapılacak önergeler kabul edilmez.
7 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
8 — Yazışmalarda 90-78-Y0 işaretini kullanınız.
7350 / 1-1
1 — Kuruluşumuzca;
(1968-69 Modeli 14 RU 10 President tipi 0283476-0283611 şasi numaralı Bus
sing Marka otob. için.)
1 — 20 adet direksiyon mili konik dişlisi (Sektördişli) Stok No. 90.807.206.75.
2 — 20 adet direksiyon frezeli çolak rotu (Deve boynu) Stok No. 025.0703.0516.
(1975-76-77 Modeli 590 HO Tipi 095.0655/095.0837 şasi numaralı MAN marka
otob. için).
3 — 30 adet şaft istavrozu (Yüksükleri ile komple) Yüksük burçları: 47 mm
Boy : (Yüksük takılı iken) : 128 mm. Yüksük kalınlığı: 47 mm. 0 çıplak istavrozda
yüksük yeni : 30 mm. 0.
4 — 50 adet antipenten pimi burçlu (Büyük tip) Stok No. 81.96210.0074.
önerge alma suretiyle satın alınacaktır.
2 — İlgililer hazırlıyacakları önergelerini 26.750 TL. geçici güvence ile birlikte
16/6/1978 Cuma günü saat 17.30'a dek Kuruluşumuz Yazı İşleri Müdürlüğüne vere
ceklerdir.
3 — Güvence verilmeyen önergeler değerlendirilmeyecektir.
4 — Kuruluşumuz isterse kısmî sipariş yapabilir.
5 — Her türlü gecikmeler ile telgrafla yapılacak önergeler kabul edilmez.
6 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
7 — 222-78/NE. referansımızla Ticaret Servisine müracaat edilmesi.
7351 /1-1
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makinaları Fabrikaları Mües
sesesi Müdürlüğünden:
ADAPAZARI
Müessesemizin ihtiyacı olan muhtelif kalite kontrol cihazları ile çatlak kontrol
cihazı (iş boyu 2540 mm çapı 304 mm) ve tahribatsız malzeme analiz cihazı kapalı
zarfla teklif almak suretiyle satınalınacaktır.
1 — Teknik ve Ticarî şartnameler Müessesemiz Yatırım Komisyonunda mesai
saatleri içinde görülebüir.
2 — Tekliflerin 6/6/1978 günü saat 12.00'ye kadar Müessese Müdürlüğüne ve
rilmesi gerekmektedir.
3 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine vermekte serbesttir. İlân olunur.
8044/
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1 Haziran 1978 — Sayı: 16303

Edremit Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Vo 7,5
Parti
MİKTARI
M. Bed. G.Tem.
Adedi Adet M ' . DM . Lira
Lira
3

Cins ve Nevi Kalitesi

DEPOSU

2. S. U. B. Çk. Çam. T.
2. S. N. B. Çk. Çam T.
3. S. U. B. Çk. Çam T.
3. S. N. B. Çk. Cam T.
3. S. N. B. Çz. Çam T.
3. S. K. B. Çk. Çam T.
3. S. K. B. Çz. Çam T.
Iskarta N. B. Çk. Çam T.
İnce Çaplı Kab. Çz. Çam
San. Od.
ince Çaplı Meşe San. Odn.

Ilıca-Tophane
Ilıca
Ilıca-Tophane
Ilıca-Tophane
Ilıca-Tophane
Ilıca-Tophane
Ilıca-Tophane
Ilıca-Tophane

3
3
6
28
7
18
3

201
648
581
7458
1252
4675
1154
266

95.876
255.420
240.360
2455.348
431.182
976.223
230.440
140.801

Ayvalık
Orman içi

1
15

—
—

108 ster
1631 ster

YEKÛN

89

5

16235

4825.650

3.200 23.000
2.800 54.000
2.100 38.000
2.000 368.300
1.500 49.000
1.500 110.000
1.100
19.000
1.080
U.500
300
300

2.500
37.000
712.300

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri açık arttırma sureti ile satışa
çıkarılmıştır,
2 — Satış 9/6/1978 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14.00'de Edremit'de İş
letmemiz Merkezinde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
3 — Satış açık arttırmalı satış şartnamesi gereğince yapılacaktır.
4 — Partilerin azamisi 18 M , asgarisi 156 W. tür.
5 — Taliplerin belirli gün ve saatte İşletmemiz veznesine yatıracakları teminat
makbuzları ile Komisyona müracaatları ilân olunur,
6 — İhale saatinden sonra teminat alınmaz.
8058 / 2-1
3

•

1 — işletmemize bağlı aşağıda müfredatı yazılı 6 adet yeni orman yolu inşaatı
Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğünden :
şartnamelerinde
belirtilen metre tül üzerinden kapalı zarf eksiltme usulü ihale sure
tiyle yaptırılacaktır.
2 — Kapalı zarflar 9/6/1978 Cuma günü saat 14.15'de İşletmemiz merkezinde
toplanacak Komisyon huzurunda açılacaktır.
3 — Yapılacak orman yolları makinalı inşaatı üzerinde kalan müteahhitlere İş
letmemiz Müdürlüğü arasında sözleşme yapılacaktır.
4 — Bilumum vergi, resim ve sigorta primleri ile ilân bedelleri müteahhitlere
aittir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için ;
a) Her yol için geçici teminatını yatırmak,
b) 1978 yılına ait ticaret odası belgesi,
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte sermaye ve kredi durumlarını bildiren banka
makbuzu yol inşaat makina bildirgesi ile yeterlik belgesi alması.
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 9/6/1978 Cuma günü saat 13.00'e
kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri,
7 — Yeterlik belgesi ve inşaat mahallini gezip incelediğine dair yer görme bel
gesi alınması için son müracaat tarihi 6/6/1978 Salı günü mesai bitimine kadardır.
8 — Taliplerin her yıl için ayrı ayrı fiyat bildiriminde bulunmaları.
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Sayfa: 67

9 — İhalemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
10 — İşbu yollara ait şartname Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğünde Muğla
Orman Bölge Başmüdürlüğünde ve Orman Genel Müdürlüğünde göıülebilir.
11 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabu' edilmez.
Bölgesi

Kod No.

Boyalı
Boyalı
Boyalı
Boyalı
Boyalı
Boyalı

409
411
359
272
354
415

Tulü

İh. Saati

2 + 912
6 + 720
6+008
5 + 600
3 + 870
4+149

14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30

Yolun başlangıcı ve sonu
Tapelce-Ekizcehasan
Kavaklı-Manastır
Kapız-Kırıkdüz
Boyalı-Kavalı
Kırıkdüz-Sivri
Armutbelen-Değirmenyanı

K. Bed.
Lira

G. Tem.
Lira

15.050
281.531
1.098.065
46.700
350.997
17.800
784.713
35.150
303.717
15.900
473.893
22.750
8057 / 2-1

Korkuteli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Malın Cinsi
Nev'i ve Kalitesi

Deposu
Korkuteli
Marif
Marif
Korkuteli
Marif
Korkuteli
Marif

3. S. U. B. Çk. Tom.
3. S. TJ. B. Çz. Tom.
3. S .N. B. Çz. Tom.
»

»

3. S. K. B. Çz. Tom.
»

Cz. Kereste

TOPLAM

»

Parti
Adedi

M. Bed. G. Tem.
MİKTARI
Adet
MK DM3.
Lira
Lira

1
1
15
10
9
10
1

46
62
3382
1473
3012
1872
325

35.866
35.109
748.694
408.459
479.559
303.615
21.310

47

10172

2032.612

2.600
2.000
1.550
1.550
1.150
1.150
2.000

6.990
5.270
87.040
47.560
41.360
26J210
3.200
217.630

1 — Yukarıda müfredatı yazılı Korkuteli ve Marif Depolarında mevcut (47)
parti halinde 13/6/1978 tarihine rastlayan Salı günü saat 10.30'da Korkuteli Orman İş
letme Müdürlüğü Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 15/C model vadeli
satış şartnamesine göre % 50 mal bedeli Ue nizami vergi ve rüsumları peşin, bakiyesi
90 gün vadeli müddetsiz ve kati banka mektubu karşılığında olmak üzere açık arttırmalı olarak satılacaktır.
2 — Satış partileri en az 13.527 M , en çok 80.953 M , tür.
3 — Alıcıların % 7,5 geçici teminatlarını ihale saatinden evvel yatırmaları, banka
mektubu vereceklerin işletme adı ile almak istedikleri parti numaralarım belirtme
leri, mektupların kati ve müddetsiz olması şarttır.
4 — Satışa ait partilerin tevhit cetveli ile müfredatlı ilân cetveli ve şartnamesi
Orman Genel Müdürlüğü ve yine müfredatlı ilân cetveli ile ebad listeleri ve şartna
mesi Orman Bölge Başmüdürlüğü, Ankara, Antalya, Burdur, İstanbul, İsparta İşlet
meleriyle İşletmemiz Muhasebe Servisinde görülebilir.
8056 / 2-1
3

5

•

Dz. K. K. Taşlazak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden:
Hasköy - İSTANBUL
Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı olarak satm alınacağı önceden ilân edilen, 3« ka
lem Valflar ve Flençlertn ihale günü, ihaleye daha fazla iştirakin sağlanabilmesi ba
lonundan ¡29 Mayıs 1978 tarihinden 29 Haziran 1978 tarihine ertelenmiştir.
İlan olunur.
8061 / 2-1
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Sayfa: 68

1 Haziran 1978 — Sayı: 16303

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş.'den:
1 — Şirketimizin ihtiyacı İçin dış memleketlerden teklif alma suretiyle aşağıda
yazılı 8 (Sekiz) grup mamul ve yarı mamul çelik malzeme satın alınacaktır.
2 — Alınacak malzeme:
a) 25.000 ton Slab - kalite DİN 1623 RR St • 14
b) 44.000 ton Sıcak çekilmiş teneke sacı rulosu
e) 65.000 tön Sıcak çekilmiş rulo
d) 86.000 ton Soğuk çekilmiş rulo
e) 9.000 ton Sıcak çekilmiş sac
f) 45.000 ton Levha-DİN 17100 • R St. 37-2
g) 18.000 ton Gemi Sacı
h) 8.000 ton Teneke
3 — İthalât «kabul kredisi» esasına göre yapılacak ve kredi süresi asgarî 6 ay.
tercihan 12 ay olacaktır.
4 — Teklif alma vadesi: 3 Temmuz 1978 saat 17.30 dur.
5 — Şartnameler (1 Haziran 1978) gününden itibaren Şirketimizin aşağıda ad
resleri yazılı bürolarmdan dilekçe mukabilinde temin edüebilir.
a) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Ankara Satmâlma irtibat Bürosu,
Atatürk Bulvarı, Selcan Han No. 127 Kat 5, Bakanlıklar - Ankara
b) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. istanbul Satınalma Müdürlüğü,
İnönü Cad. Dersan Han No. 90, Kat 4, Gümüşsüyü - istanbul
c) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Dış Alımlar Başmüdürlüğü, Kdz.
Ereğli.
0 — İthalât münhasıran yabancı çelik fabrikaları veya yetkili ihracat büroları
kanalı İle yapılacağından şartname talebinde bulunacak mümessil firmalar dilekçele
rinde hangi yabancı fabrika veya yetkili fabrika ihracatçısından teklif sağlayacaklarını
isim ve tam adres yazmak suretiyle belirteceklerdir. Bu bilgiyi ihtiva etmeyen dilek
çeler dikkate alınmayacaktır.
8063 / 3-1
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden :
1 — (Kayseri-Sivas) Ayr. - Pınarbaşı, Pınarbaşı-Gürün-Darende, Pınarbaşı - Ba
rız yollarına lüzumlu 49.000 m . 25 mm. d") lik temel malzemesi, asfalt mıcırı temini
ve nakliyesi işi 16/6/1978 Cuma günü saat 11.00 de 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi
gereğince kapalı zarf usulü ile 1979 malî yılma sari olarak yeniden eksiltmeye çıka
rılmıştır.
2 — Muhammen bedeli 13.654.894,— TL. sı olup, muvakkat teminatı 423.400,—
TL. dır.
3 — Buna alt dosya Bölgemiz Malzeme Servisinde görülebilir.
4 — isteklilerin 13/6/1978 Salı günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri. (Müracaatta evrak kayıt tarihi muteberdir.) DUekçelerine keşif bedelinin yarısı kadar benzeri bir tek iş yaptığına dair resmî daireler
den alınmış belge veya keşif bedeli kadar (O grubundan müteahhitlik karnesi ile ilk
Uân tarihinden sonra alınmış banka referans mektubunu, bunu tevsik eden mali du
rum, makina teçhizat ve taahhüt bildirilerini, isteklilerin bu işte çalıştırılacak makinalann kendisine ait olduğunu veya kiraladığına dair noter tasdikli belgeyi, şirket ol
ması halinde şirket sirküleri ile hali faaliyet belgesini, iş yerini gördüğüne dair belgeyi
ekleyerek yeniden yeterlik belgesi almaları.
5 — İsteklilerin 1978 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, yeterlilik belgesi ve
geçici temiatlan ile usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale
saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri.
6 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
8068/4-1
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Sayfa: 69

Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda cinsi, miktarı, kati teminatı ve ihale tarihi ile saati yazılı olan mal
zeme 2490 sayılı Yasarım 40. maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
Cinsi: Greyder ve Dozer bıçak civatası ve somunu. Miktarı: 14 kalem, Kati te
minatı : 298.674,— TL., Şartname bedeli: 50,— TL., -İhalenin tarihi : 12/6/1978, Saati:
16,00.
2 — Eksiltme ve ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da YSE Genel
Müdürlüğü 10. katta toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
3 — Şartnamesi dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle aynı yerden te
min edilebilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale konusu belirtile
rek Malmüdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alman makbuz aslının
ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde şartname
gönderilir.
4 — İhaleye katılacak istekliler en geç 6/6/1978 günü mesai saati sonuna kadar
müracaatla ihaleye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardir. Bu belgeyi alıp almadık
larını 9/6/1978 tarihinden itibaren öğrenebilirler.
5 — İştirak belgesi alacak firmalar dilekçelerine,
a) Atölye personeli ve teknik personel bildirisi,
b) Atölye makina teçhizat ve tezgâh bildirisi,
c) Bankalardan alınmış malî referans mektupları,
d) Varsa Sanayi Odası kapasite raporunu ekleyeceklerdir.
İhaleye satıcı firmalarda iştirak edebilir. Bu isteklilerin imalâtçı Armanın yet
kili satıcısı olduğunu tevsik eden belgeyi ve yukarıda belirtilen imalâtçı firmaya ait
belgeleri dilekçelerine ekleyerek ihaleye iştirak belgesi müracaatında bulunmaları
şarttır.
6 — İsteklilerin, ihalenin yapılacağı gün ve saatte kat'i teminat mektup veya
teminat makbuzu, oda sicil kayıt sureti ve şartnamede istenilen belgelerle beraber Ko
misyon Başkanlığında bulunmaları şarttır.
7 — Teklif mektubu kabul edilmez.
7976 /1-1
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1 — Müessesemizde bulunan pamuk telefleri, üstüpü, parça bez, rest ve hatalı
Sümerbank
Ereğli
Pamuklu açık
Sanayii
Müessesesi
Müdürlüğünden
:
mamuller
ile hurda
malzemelerin
pazarlık
suretiyle
satışı 12/6/1978
Pazartesi
günü saat 9.00'da isteklisine yapılacaktır.
2 — Bu satışa ait şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edile
bilir.
3 — Pazarlığa katılmak istiyenler 12/6/1978 Pazartesi günü saat 9.00'da Mü
essesemizde hazır bulunacaklardir.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
8037 /1-1
Antalya Devlet Orman Ambalaj Fabrikası Müdürlüğünden :
Fabrikamız Yangın şebekesi ihtiyacı için 1 adet yangın motopompu mubayaa edi
lecektir.
Fabrikamız idare binasında 7/6/1978 tarihinde saat 14.00 de kapalı zarf usulü
teklif almak suretiyle yapılacak ihaleye iştirak edecek firmaların bir nüsha pullu ol
mak üzere, üçer nüsha teklif mektuplariyle birlikte fabrikamız veznesine 10.000,—
TL. nakti veya banka teminat mektuplarını yatırmaları ilân olunur.
8047 /1-1
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden :
3

1 — Avanos - Kalaba yolu Km. 15 + 700-33 + 100 arası 71.928.000 m alt temel
malzemesi ihzar, yükleme, nakil, boşaltma ve figüre işi 5539 sayılı Kanunun 26. mad
desine göre teklif almak sureti ile yaptırılacaktır.
2 — tşm birinci keşif bedeli 5.296.777,92 TL. olup, muvakkat teminatı 173.000,—
TL. dır.
3 — Bu işe ait dosya Bölgemiz Bakım Şefliğinde görülebilir.
4 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) gurubundan ve
en az bu işin ilk keşif bedeli kadar Müteahhitlik karnesini veya en az keşif bedelinin
yansı kadar benzeri bir tek iş yaptığına dair tastikli işbitirme belgesi, 1978 yılı ti
caret odası vesikası ile muvakkat teminat kargılığı Bölge Sorumlu Saymanlığından
ılınmış vezne alındısı makbuzu ile örneği idareden alınacak teklif ve taahhüt mektu
bunu 7/6/1978 Çarşamba günü saat 10.30 a kadar makbuz karşılığında emanet inşaat
Komisyonu Başkanlığına vermeleri ilân olunur.
8032 /1-1
1—4. Bölge Hd. - Yozgat - Sorgun yolu Km. 35 + 300 - 24 + 650 arası alt temel
malzemesi temini ve nakli işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre teklif almak
sureti ile yaptırılacaktır.
2 — tşin birinci keşif bedeli 3.054.751,— TL. olup, muvakkat teminat miktarı
105.393,— TL. dır.
3 — Bu işe ait dosya Bölgemiz Yapım Şefliğinde görülebilir.
4 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) gurubundan ve
en az bu işin ilk keşif bedeli kadar Müteahhitlik karnesini veya en az keşif bedelinin
yansı kadar benzeri bir tek iş yaptığına dair tastikli işbitirme belgesi, 1978 yılı Ticaret
Odası vesikası ile muvakkat teminat karşılığı Bölge Sorumlu Saymanlığından alın
mış vezne alındısı makbuzu ile örneği İdareden alınacak teklif ve taahhüt mektubunu
5/6/1978 Pazartesi günü saat 11.00 e kadar makbuz karşılığında Emanet inşaat Ko
misyonu Başkanlığına vermeleri ilân olunur.
8033 /1-1
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Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Elmadağ - Kırıkkale - Çerikli yolu Km. 67 + 000 - 70 + 000 arası 17.117.909,60
TL. keşif bedelli toprak işleri, küçük köprü ve menfez yapımı işi 5539 sayılı Yasanın
26. maddesine göre taşeronlardan teklif almak usulü ile yaptırılacaktır.
2 — Teklifler 7/6/1978 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15.00 de Kara
yollan 4. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisi odasında açılacaktır.
3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü
Yapım Şefliğinde tetkik edilebilir.
4 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin :
a) Son müracaat tarihi olan 5/6/1978 günü mesaî saati sonuna kadar bir di
lekçe ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek aşağıda yazılı belgelerin
eksiksiz olarak eklenmesi lâzımdır. (Müracaatlarda genel evrak kaydı tarihi esas
alınır.)
b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) Gurubundan ve
en az bu işin ilk keşif bedeli kadar Müteahhitlik Karnesi,
c) Teklif vereceklerin bu işe ayıracakları uygun makine ve teçhizat listesini
tam olarak bir listede belirteceklerdir. Listede belirtmiş oldukları ana inşaat maki
nelerinin kendilerine ait olduğunu belirtir belgelerin asıllanm veya Noterden tasdikli
suretlerini, her makine için ayn ayn vermek mecburiyetindedirler. Ana inşaat maki
nelerinden kiralık makineler için kiraladığı makinenin kime ait olduğunu tevsik eden
belge ile esas makine sahibinin makinesini bu işte kullanacağına dair Noter tasdikli
taahhütnamesini idareye vermeleri gerekmektedir. Satın alınan makineler için ana
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inşaat makinelerini satan satıcılardan o makineye alt faturanın aslı veya Noter tas
dikli suretini, şahıslardan veya firmalardan satın alınan ana inşaat makineleri için
idareyi ikna edebilecek belgelerin asıllarım veya Noterden tasdikli suretlerini idareye
vereceklerdir.
d) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi,
e) Teklife esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış ve bu işe yetecek miktarı be
lirleyen banka referans mektubu (Yetkili imza ve banka mühürü ile tasdikli)
f) Teklif vereceklerin taahhüdünde bulunup da bitirilmemiş durumdaki bütün
işleri ve 1972 -1977 yılları arasında yapıp bitirdiği ve buna benzer taahhütlerini bildi
rir belgeleri,
g) Taşeronun bu işte çalıştıracağı teknik personel bildirisi,
h) işyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili şantiye şefliğinden alınmış bel
geyi.
5 — Teklif ve Taahhüt Mektubu vereceklerin:
a) 343.000,— TL. kesin teminatın,
b) 1978 yılı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini,
c) Yeterlik belgesini,
d) Vekâleten eksiltmeye gireceklerin vekâletnamelerini,
e) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde şirketin imza sirküleri veya vekâletna
mesini ve tek kişi olması halinde imza sirkülerini Teklif Mektubu ile birlikte özel Şart
namenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mektubuna ekleyerek son
teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına verme
leri lâzımdır.
6 — Noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler kabul edilmez. Telgrafla müra
caat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
7985/1-1

•

Sümerbank Bozüyük Seramik Sanayii Müessesesinden :
SERAMİK KALIBI ÎMAL ETTtRtLECEKTÎR
— Müessesemizde mevcut HPP500 tipi Dorst marka seramik presinde kullanıl
mak üzere 3 adet komple seramik kalıbı yaptırılacaktır.
— Beher komple kalıp 109 x 208 mm. ebatmda 6 adet seramik basacaktır.
— Konu ile ilgili şartname ve teknik resimler müessesemizde görülebilir.
— İlgililerin kapalı tekliflerini engeç 12/6/1978 günü müessesemiz haberleşme
servisine vermeleri gerekmektedir.
7980 /1-1
• • '

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden :
1 — (Develi - Yavaş) Ayr. - Yahyalı il yolu ayrımdan 1 + 700 Km. deki Yazıbağları köprüsü inşaatı işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre teklif almak sureti
İle yaptırılacaktır.
2 — İsin birinci keşif bedeli 871.966,37 TL. olup, muvakkat teminatı 38.629,TL. dır.
3 — Bu işe ait dosya Bölge Köprü Şefliğinde görülebilir.
4 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) gurubundan
ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar Müteahhitlik karnesini veya en az keşif be
delinin yarısı kadar benzeri bir tek iş yaptığına dair tastikli İş bitirme belgesi, 1978
yılı Ticaret Odası vesikası ile muvakkat teminat miktarı karşılığı Bölge Sorumlu
Saymanlığından alınmış vezne alındısı makbuzu ile örneği İdareden alınacak tekl'f
ve taahhüt mektubunu 7/6/1978 Çarşamba günü saat 10.30 a kadar makbuz karşılı
ğında Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri ilân olunur.
8034 /1-1
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Lüleburgaz Ağaçlandırma Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletmemiz Vize AGM. Mühencüsliğinin Değirmendere Orman İçi Ağaçlandırma
Proje sahasında aşağıda mevkii, alam, muhammen bedeli belirtilen arazi hazırlama
işi riperli dozerle, makin alı toprak işlemesi yaptırılacaktır.
Yaptırılacak iş, idarenin hazırlamış olduğu teknik ve idarî şartname hükümle
rine göre kapalı zarf usulü ile teklif verilerek pazarlıkla yaptırılacaktır.
Sıra No: 1, Mevkii: Değirmendere, Alam (Ha): 308, Muhammen bedeli:
2.602.600,— TL., Geçici teminatı: 91.82«,— TL.
I — İhale, 14 Haziran 1978 Çarşamba günü saat 14.00 de İşletme Müdürlüğünde
Komisyonumuz tarafından kapalı zarf ve ilânlı pazarlık usulüne göre yapılacaktır.
II — İsteklilerin, ihale saatinden önce yukarıda belirtilen teminat miktarım
İşletme Veznesine yatırmaları ve şartname hükümlerine göre hazırlıyacaklan teklif
mektuplarım (kapalı zarf içinde) geçici teminat makbuzu üe birlikte Komisyona ver
meleri şarttır.
III — Bu işe ait teknik, idarî şartnameler istanbul AGM. Bölge Başmüdürlüğün
de ve Lüleburgaz Ağaçlandırma Devlet Orman işletme Müdürlüğünde görülebilir.
Keyfiyet ilân olunur.
8060/M

•

Kargı Belediye Başkanlığından :
1 — Aşağıda gösterilen yol beton kaplama işi 2490 sayılı Kanunun 31. ncl mad
desi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile yaptırılacaktır.
2 — ihale aşağıda gösterilen tarih ve saatte Belediye'de, Belediye Encümeni
huzurunda yapılacaktır.
3 — isteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel İhale Ko
misyonu Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. Telgrafla müracaat postadaki gecikme
ler nazara alınmaz.
4 — Daha fazla bilgi almak, keşif ve şartnamelerini görmek İsteyenlerin mesai
gün ve saatlerinde Belediyemize müracaatları ilân olunur.
Yaptırılacak İşin cinsi : Yol beton kaplama, Keşif Bedeli : 600.000,— TL. Geçici
Teminatı : 27.750,— TL., İhale gün ve saati : 27/6/1978 saat : 11.00 de
8067 / 4-1
Sivas Demiryolu Makinaları Sanayi Müessesesi Alım ve Satım Komisyonu Baş
kanlığından :
1 — SIDEMAS Müessesesi işçileri iaşe merkezinin bir yıllık ihtiyacı için 32
kalem yaş sebze ve meyva kapalı zarf usulü ile eksiltme suretiyle satın alınacaktır.
2 — Eksiltme 12/6/1978 tarihinde, saat 14.30 da Müessese Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır.
3 — Şartname ve Sözleşme örnekleri 50,00 TL. mukabilinde Müessese veznesin
den alınabilir.
4 — Bu İşe alt geçici teminat 167.630,— TL. olup, ihale saatından önce Müessese
veznesine yatırılmış olacaktır.
5 — Teklif mektupları, ihale saatinden önce evrakı müsbiteleri ile birlikte mak
buz karşılığında verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplar ihale saatinden sonra
geldiği takdirde kabul edilmez.
6 — SIDEMAS Müessesesi Satınalma Komisyonu Başkanlığı eksiltme ve artır
ma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih
ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.
7986 /1-1
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İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden :
1 — Temel Ankraj demiri satın alınması ihalesi 12/6/1978 günü, saat 14.00 de
açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.
2 — İhale, Mithatpaşa Caddesindeki 17 no'lu binanın 3. katında olacaktır.
3 — Muhammen bedeli : 2.319.300,— TL.
4 — Geçici teminat : 83.329,— TL.
5 — İsteklilerin geçici teminatı fon veznesine yatırarak karşılığında alacakları
makbuzu veya limit içi teminat mektubu ile 1978 yılı tasdikli Ticaret Odası belgesini
ihale gün ve saatine kadar Komisyon Raportörlüğüne vermeleri gerekmektedir.
6 — İhale dosyası aynı binanın 3. katındaki 305 no'lu odada görülebilir.
7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
8 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İdare, ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine vermekte serbesttir.
İlân olunur.
7987/2-1

•

Akhisar Belediye Başkanlığından :
Belediyemizce yaptırılacak nikah salonu inşaatı 1.209.439,78 TL. keşfi ve şart
namesi dahilinde kapalı zarf eksiltme suretiyle 29/6/1978 Perşembe günü saat 15.00
de Belediye Encümeninde ihale edilecektir.
Bu işe ait plan proje ve şartnameler mesai saatleri dahilinde Belediye Fen İş
lerinde görülebilir. Muvakkat teminatı 50.033,— TL. dır.
İhaleye iştirak edeceklerin ihale günü en geç saat 14.00 de kadar makbuz mu
kabili teklif mektuplarını Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri ve postadaki gecik
melerin nazara ahnmıyacağı ilân olunur.
8064 / 4-1
a>

Yenişar Bademli Belediye Başkanlığından :
1 — Belediyemiz Pasaj dükkanlarının birinci kat inşaatı 2490 sayılı Kanun hü
kümleri gereğince ihale edilerek yaptırılacaktır.
2 — Bu işe ait keşif bedel 1.550 000,— TL. olup geçici teminatı 60.250,— TL.
dir.
3 — İhale 16/6/1978 Cuma günü saat 14.00 de belediyemizde toplanacak ko
misyon huzurunda yapılacaktır.
4 — İhaleye katılacakların ihale saatinden evvel teminatlarını yatırarak ev
rakları ile birlikte Belediye Başkanlığına müracaatları.
5 — Postadaki gecikmeler nazara alınmayacağından idare sorumlu tutulamaz.
6 — ise ajt şartname ihale gününe kadar mesai saatleri içerisinde belediyeden
temin edilebilir.
7 — Taliplilere ilânen duyurulur.
8065 / 4-1
— — •

Gazi Lisesi Müdürlüğünden :
90.166,20 lira keşif bedelle kapı yaptırılacaktır. Şartname okul müdürülüğünde
mesai saatleri dahilinde parasız olarak görülebilir, ihale 2490 sayılı Kanunun 31. mad
desi gereğince kapalı zarf usulü ile 20/6/1978 günü tarihinde saat 14.00 de okul mü
dürü odasında yapılacaktır.
Geçici teminat 5.760,— liradır. Talipler 1978 yılı Ticaret Odası vesikası ile aynı
yıla alt bu İst yapabilecek kadar Bayındırlık Müdürlüğünden yeterlilik belgesini ihtiva
eden evrakların İhale tarihinden bir saat evveline kadar teminatı yapılarak gerekli
belgelerin idareye teslim edilecektir.
7988 / 3-1
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YSE (Ankara) V. Bölge Müdürlüğünden:
No.
1
2
3
4

İŞİN ADI
Ankara Beypazarı Dudaş
Bolu Düzce Çamoluk
Eskişehir Sivrihisar Kınık
Eskişehir Sivrihisar Kızılcaören

K. Bed.
TL.
500.000
590.000
545.000
600.000

Geç. Tem.
TL.
23.750
27.350
25.550
27.750

İHALENİN
Tarihi
Saati
15/6/1978
15/6/1978
16/6/1978
16/6/1976

15.00
15.00
14.00
15.00

1978 Bütçe yılı yapım programında bulunan ve yukarıda beyam yapılan içmesuyu inşaatları 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek esaslara
göre; 1 ve 2 sıra nolu işler Eskişehir Devlet Yolunun 9. Km. sindeki (Ankara YSE. 5.
Bölge Müdürlüğünün İçmesuları Şefliğinde, 3 nolu iş Bolu YSE Müdürlüğü İçmesulan
Şefliğinde 5 ve 5 sıra nolu işler ise Eskişehir YSE Müdürlüğü İçmesuları Şefliğinde
kapalı zarf usulü Ue yapüacaktır.
1 — Bilişlere ait keşif evrakları Ankara YSE 5. Bölge Müdürlüğü veya işin
yapılacağı İlin YSE Müdürlüğünde görülebilir.
2 — İstekliler ihale gününden üç gün evveline kadar bir dilekçe ile müracaat
etmeleri ve müracaatlarına;
a) İşin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi veya içmesuyu inşaatı yaptı
ğına dair iş bitirme belgesi,
b) Taahhüdü altındaki işleri bildirir beyanname,
c) 1978 yılı vizeli ticaret odası vesikası eklemeleri şarttır.
3 — istekliler ihale gününden 2 gün evvel yeterlik belgesi alıp almadıklarım
öğrenebilirler.
4 — İstekliler teklif zarflarını ihale saatinden yarım saat önce İhale Komisyon
Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri,
5 — Geçici teminatın nakit veya süresiz limit dahili banka mektubularının
ihalenin yapılacağı ilin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırdıklarına
dair makbuz vermeleri şarttır.
6 — Müracaatların posta ile yapılması halinde postadaki gecikmeler kabul
edilmez.
8042 / 1-1
Etibank Seydişehir Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığından:
1 — Tesislerimizin ihtiyacı için muhtelif kesici takımı satınalınacaktır.
2 — İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 22/6/1978 Perşembe günü saat
15.00'de Başkanlığımız toplantı salonunda yapılacaktır.
3 — Şartnameleri Ticaret Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edilebilir.
4 — Bu ihalenin geçici teminatı 30.000,— (Otuzbin) TL. dır.
5 — Teklifler engeç ihale günü saat 14.00'e kadar Muhaberat Servisimize veril
miş olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 — Başkanlığımız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
8038 / 1-1
1 — Başkanlığımızca 269 kalem muhtelif Dodge pikap yedekleri satınalınacaktır.
2 — İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile 26/6/1978 Pazartesi günü saat 15.00'de
Başkanlığımız Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3 — Şartnameler Başkanlığımız Ticaret Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin
edilebilir.
4 — Teklifler en geç ihale günü saat 14.00'e kadar Başkanlığımız Muhaberat
Servisine verilmiş olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler değerlendirilmeye alınmaz.
5 — Bu işin geçici teminatı 50.000,— TL. dir.
6 — Başkanlığımız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
8039 /1-1
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:
1) Ayr. - Yığılca - Alaplı yolu Km.: 54+000-66+000 ile Ankara - Çankırı yolu
Km.: 43+000-46+000 araşma çekilecek alttemel ve temel malzemesi ihzar ve nakli
isi ile Baykuş ve Dikmen Konkasör Şantiyesinden muhtelif bakırnevlerine çekilecek
elekaltı ve «B» tipi asfalt mıcırı nakli işleri 5539 saydı Kanunun 26. maddesine göre
taşeronlardan ayrı ayrı teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
2) Teklifler 7/6/1976 Çarşamba günü saat 11.00 ve 15.00 de 4. Bölge Müdür
lüğü Bakım Servisi odasında Komisyon Başkanlığınca açılacaktır.
3) Bu işlere ait keşif ve şartnameler Ankara'da 4. Bölge Müdürlüğü Bakım
Şefliğinde tetkik edilebilir.
4) İsteklilerden:
a) (C) grubundan en az bu işin birinci keşif bedeli miktarında müteahhitlik
karnesi veya keşif bedeli kadar benzeri tek bir İş yaptığına dair tasdikli iş bitirme
belgesi,
b) Ticaret ve Sanayi Odası vesikası (1976 yuı tasdikli),
c) Aşağıda gösterilen kesin teminat* miktarını Bölge Veznesine yatırdıklarına
dair tasdikli makbuzu, özel ve Fenni Şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde
teklif ve taahhüt mektubuna ekleyerek teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet
İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır.
İlan olunur.
Yatırılacak
I. Keşif bedeli
kesin teminat
Teklif verme
Yapılacak İş
TL.
TL.
tarih ve saati
1) AYR. YIGLICA-ALAPLI
YOLU K M : 54+000—66+000
arası alttemel ve temel malz.
ihzar ve nakli.
2) ANKARA-OANKIRI YOLU
K M : 43+000—46+000 arası
alttemel ve temel malz.
ihzar ve nakli isi ile BAY
KUŞ ve DİKMEN Konka
sör Şantiyesinden çekilecek
elekaltı ve «B» tipi asfalt
mıcırı nakli.

İJ011.600

33.500

7/6/1978 11.00

2.853.770

70.000

7/6/1978 15.00
8045/1-1

a
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makinalan Fabrikaları Mü
essesesi Müdürlüğünden:
Adapazarı
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Fabrikasından Muhtelif Mahallere Nakliye
Yaptırılacaktır
1 — Fabrikamızca İmâl olunan traktör ve ziraat aletlerinin muhtelif mahallere
nakliye işi, kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ihale olunacaktır.
2 — Nakliye işi ile ilgili ihale dosyası Fabrika Müdürlüğünden ve Zirai Dona
tım Kurumu Bölge Müdürlüklerinden temin edilebilir.
3 — Tekliflerin 13/6/1978 Sah günü saat : 12.00 ye kadar müessesemizde bulun
ması gereklidir. Postada vaki gecikmeler nazari itibare alınmaz.
4 — ihale ile ilgili kat'i teminat 500.000,— TL. dır.
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta
veya İşi dilediğine vermekte serbesttir.
7983 /1-1
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Samsun Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
1 — 1978 yılı yol yatıran programımız gereğince İşletmemizin Hemşinler ve
Merkez bölgelerinde aşağıda kod numaralan, başlangıç - sonu ve km. uzunluğu yazılı
yeni orman yollan kapalı zarf usulüyle teklif almak suretiyle şartname hükümleri
dahilinde inşa ettirilecektir.
2 — İstekliler yeni inşa edilecek orman yollan güzergâhını mahallinde bizzat
gezip gördükten sonra her yol için ayrı ayrı km. birimi üzerinden fiyat teklif ede
ceklerdir.
3 — Teklif olunan birim fiyatlar, Komisyonca uygun görüldükten sonra ügili
taşaron ile sözleşme yapılacaktır.
4 — Bilumum kanunî vergi, resim, karar pulu ve sigorta primleri işi alana
aittir.
5 — Yollara ait şartname Amasya Orman Bölge Başmüdürlüğü, Ankara, Bolu,
Ordu, Giresun, Trabzon Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebüir.
6 — Taliplüerin yeterlik belgeleriyle birlikte teklif mektuplarım en geç 12 Ha
ziran 1978 Pazartesi günü saat 15.00 e kadar İşletmemiz Müdürlüğünde bulundurma
ları ilân olunur.
Müh. bedeli
Teminatı
Kod no.
Başlangıç ve sonu
Uzunluğu
TL.
TL.
128
129
229

Aptalırmağı-Kavşak D. çatı
Kavşakdere-Sarılarçatıdere
Kestanedere-Kavacık

5 + 540
1 + 560
3+160

787.600
205.933
326.668

35.250
11.500
16.800
8048 / 1-1

Tokat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Deposu cins ve nevi

Miktarı
M*.

M. bedeli
TL.

% 7,5 tem.
TL.

6

150

1.900

22.000

Keresteli

4

100

1.600

12.000

Keresteli
Keresteli

Parti
adedi

Tekmezar
Avlunlar II. S.N.B. Kay. tom.
Tekmezar
Avlunlar II. SJC3. Kay. tom.
Tekmezar
Avlunlar III. S.NJB. Kay. tom.
Sütlüce
Tekmezar
Avlunlar İÜ. S.K.B. Kay. tom.

21

1050

1300

101.000

14

700

1.100

58.000

Sütlüce

45

2000

İzahatı

193.000

1 — işletmemiz Bölgelerinin Tekmezar, Avlunlar ve Sütlüce Depolarına inecek
olan 45 parti orman emvali, vadeli alivreli ve açık artırmalı olarak satışa çıkanlnustır.
2 — Satışa çıkarılan orman emvallerinin II. sınıf kayın tomruğun *A 50 si pe
şin, % 50 si banka mektubu karşılığında 3 ay vadeli, i t i . sınıf kayın tomruklarının
*<<> 25 i peşin, % 75 i banka mektubu karşılığı 6 ay vadeli olarak mektup faizi ve vergüeri peşin yatırılması şartıyla satış yapılacaktır.
3 — Vadeli alivreli açık artırmanın ihalesi 9 Haziran 1978 terihine rastlayan
Cuma günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurun
da yapılacaktır.

1 Haziran 1978 — Sayı: 16303

RESMÎ GAZETE

Sayla: 77

4 — Bu ihaleye iştirak edeceklerin 4/B No. lu model şartnamede istenilen bel
geleri Komisyonumuza ibraz etmeleri ve kontrplak ve kaplama belgelerini ibraz
edenler iştirak edebilir.
5 — îlân ve ilân ve şartnameler Orman Genel Müdürlüğümüz, Amasya ve is
tanbul Bölge Başmüdürlükleri, Amasya, Ankara, Samsun, K. Maraş, Niksar İşletme.eri ile Sivas Bölge Şefliği ve İşletmemizde görülebilir.
6 — İhale günü saat 13.00 den sonra teminat alınmayacağı gibi hisse senetleri
de teminat olarak kabul edilmeyecektir.
7 — Yukarıda alivreli açık artırmalı olarak ihalesi yapılacak orman emvalleri
nin teslimatı kura usulü ile yapılacak ve en erken 15 Temmuz 1978 tarihinde başla
yarak en geç 1 Eylül 1978 tarihinde bitirilecektir.
Taliplilerin belirlenen gün ve saatte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur.
8049 /1-1

«

İskilip Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Cinsi

Bölgesi

Kod no

Tulü Km.

Tah. keşif bed.
Lira Kr.

Muv. teminat
lira Kr.

Yeni
Yem
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni

Or. Yolu Karmış
008
1+000
189.931,—
14.500,—
Or. Yolu Karmış
009
2+000
111.764,—
8.500,—
Or. Yolu Karmış
010
1+000
181.000,—
13.600,—
Or. Yolu Karmış
027
2+500
234.099,—
17.600,—
Or. Yolu Karmış
011
1+500
117.000,—
8.800,—
Or. Yolu Bayat
213
5+000
663.573,—
49.800 —
İşletmemizin 1978 programında bulunan ve müfredatı yukarıda yazılı yeni or
man yollan kapalı zarf eksiltme suretiyle metreküp birim fiyatı üzerinden inşa etti
rilecektir.
1 — İhale 8/6/1978 Perşembe günü saat 14.00 de İşletme satış salonunda te
şekkül edecek Komisyonca yapılacaktır.
2 — İhaleye katılanlardan;
a) Teknik ve mali yeterlik belgesi ile 1978 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi İs
tenecektir.
b) İhaleye iştirak edeceklerin 8/6/1978 günü saat 12.00 ye kadar muvakkat
teminatlarını İşletmeye yatırarak (Vezneye) şartnameyi imza etmeleri.
c) Muvakkat teminatı yatırıp şartnameyi imza edenler yapılacak işi yukanda yazılı şartlarla kabul etmiş sayılırlar.
Bu işe ait şartname ve ilân cetveli Amasya Orman Bölge Başmüdürlüğü, Ço
rum, Amasya, Tokat, Niksar, Samsun, Vezirköprü, Kargı, Bafra, Tosya İşletmeleri ile
Yozgat, Sivas, Merzifon Bölge Şefliklerinde ve İşletmemizde görülebüir.
İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzlan ve gerekli belgeleri ile Ko
misyona müracaatı an.
8050 / 1-1
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Sümerbank Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden :
1 — Müessesemiz ruhsatı altındaki Eskipazar Tamışlar Köyü mevkünde bulu
nan sahalanmızdan + % 25 toleranslı 1500 Ton Kuvarsit'in İstihraç ve Ambar
larımıza nakliyesi işi şartnamesi esaslan dahilinde yaptınlacaktır.
2 — Kapalı zarfla yapılacak tekliflerin 12/6/1978 Pazartesi günü mesai saati
sonuna kadar Müessesemizde bulundurulması gereklidir.
3 — Bu işle ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.
4 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tama
men serbesttir.
8036 /1-1

Deposu

Cins ve Nevi

KERESTELİK KAYIN TOMRUK TOPLAMI :

MİKTARI
M . Dm».

8
6
6
28
16
16
8
6
6

200.000
150.000
150.000
700.000
100.000
100.000
400.000
300.000
300.000

100
8
6
6

3000.000
400.000
300.000
3000)00
1000.000

3

20

M. bedeli % 7r5 tem.
Lira
Lira
2.600
2.600
2.600
2300
2300

uoo

1.700
1.700
1.700
1.400
1.400
1.400

39.000
29350
29.250
120.750
69.000
59.000
51.000
38.250
38.250
483.750
42.000
31.500
31.500
105.000

Satış şekli
% 50 peşin % 50 üç ay vadeli
banka mektubu karşılığında
»
>

"A 25 jpeşin % 175 6 ay vadeli
banka mektubu karşılığında
i>
»
»
»

1

1 Haziran 197« — Sayı: 16303

588.750
4000.000
120
GENEL TOPLAM :
1 — İşletmemiz Merkez, Balıkısık ve Kayadibi Orman dışı istif yerlerinde yukarıda cins ve miktarı yazılı 100 parti soymalık
kayın tomruğu ile 20 parti kerestelik kaym tomruklarının 1 -11. sınıf tomrukların % 9 faizi peşin alınmak suretiyle % 50 peşin
bakiyesi müddetsiz banka mektubu karşılığında üç av v^He' '. 111. sınıf tomruklarda ise % 9 faiz ve vergileri peşin olmak kaydiyle % 25 peşin bakiyesi müddetsiz banka mektubu karşılığında 6 ay vadeli olmak suretiyle alivreli açık artırmalı satışa çıkarıl
mıştır.
2 — Açıkartırma 14/6/1978 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de işletmemiz satış salonunda teşekkül edecek ko
misyon huzurunda yapılacaktır. İhaleye ilk önce kerestelik tomruklardan başlanacak ve buna müteakip soymalık kaym ihalesi
ne devam edilecektir.
3 — Soymalık tomrukların ihalesine kontraplak ve kaplamacılar, kerestelik tomrukların ihalesine de kerestelik kaym tomrukişleyen keresteciler 1978 yılı vizesi yapılan kapasite belgelerini ibraz etmek suretiyle satışa iştirak edebileceklerdir.
4 — Bu satışa ait şartlarla diğer özel şartlar 4/B model şartnamede beurtimıiştir.
5 — İlân edilen depoya yeteri miktarda uygun efsafta kaym emvali gelmediği takdirde satılan miktarın fiat zuhur etmeyen
ve Alivreli satışımız olan diğer depolardan karşılanacaktır.

RESMİ GAZETE

I. S. Nb. Soymalık Kaym
I. S Nb. Soymalık Kaym
I. S. Nib. Soymalık Kaym
II. S. Nb. Soymalık Kaym
II. S. Nb. Soymalık Kaym
Tl. S. (Nb. Soymalık Kaym
III. S. Nb. Soymalık Kaym
III. S. Nb. Soymalık Kaym
III. S. Nb. Soymalık fctayın
SOYMALIK KAYIN TOMRUK TOPLAMI :
Merkez
TII. S. Nb. Kerestelik Kaym
Balıkısık
III. S. Nb. Kerestelik Kaym
Kayadibi
III. S. Nb. Kerestelik Kayın

Merkez
Balıkısık
Kayadilbi
Merkez
Balıkısık
Kayadilbi
Merkez
Balıkısık
Kayadilbi

Parti
adedi

Sayfa: 78

Karabük-Yenice Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

•

İ

Y. S. E. 8. Bölge Müdürlüğünden:

|

1 — Amasya İl Y. S. E. Müdürlüğü 1978 yılı yapım programında bulunan aşağıdaki işler 5539 sayılı Kanunun 26. maddesi
nin tatbiki Ue yönetmenlik uyarınca taşaronlara verilmek suretiyle yaptırılacaktır.

Köprü İriş.
»
»
»

»

İşin yeri
Merkez - Ibecik I.
Merkez - Ibecik II.
G. H. Köy-Kızık
Merzifon - Mahmutlu
Göynücek - Gökçeli
Taşova - Alçakbel

387.000,—
297.000 —
387.000,—
297.000 —
343.000,—
297.000 —

Geçici Tem.
Lira Kr.

İhale tarihi

İhale saati

19.350,—
14.850,—
19.350,—
14.850 —
17.150 —
14.850,—

16/6/1978
16/6/1978
16/6/1978
16/6/1978
16/6/1978
16/6/1978

10.00
10.00
14.30
14.30
16.00
16.00

RESMÎ GAZETE

İşin adı

İşçilik 1.
Keşif Bedeli
Lira Kr.

1 Hasdran 1978 — Sayı: 16303

6 — Bu satışa ait ilân, şartname ve tevhit cetveli Orman Genel Müdürlüğümüzde Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlüğü
müzde, istanbul, Ankara, İzmir, Adapazarı, Düzce, Bolu, Mengen Kızılcahamam, Bartın Devrek, Karabük, Ereğli, Ulus, Gerede ve
Zonguldak İşletme Müdürlükleri ile işletmemizde görülebilir.
7 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemiz merkezinde hazır bulunmaları ve saat 14.00'e kadar geçici teminatlarım İşlet
memiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adı ile satış partilerini bil-1
dirmeleri ve teminat makbuzu ile birlikte satış komisyonuna müracaatları ilân olunur.
8051 /1 -1
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Sayfa : 79

2 — İstekli Taşaronlann talip oldukları iş için yukarıda belirtilen tarihten bir gün evvelinden en az bu işin keşif bedeü,
kadar benzeri iş yaptıklarım tasdik eden resmî belge ile bereber dilekçe ile Amasya Y. S. E. İl Müdürlüğüne (Benzeri iş yapmış
taşaronlann sadece dilekçe ile müracaatları kâfidir.) Müracaatla yeterlilik belgesi almaları gerekir.
3 — Taşaronlann talip oldukları işe ait şartnameleri Amasya İl Y. S. E. Müdürlüğünün Köprüler Şefliğinde tetkik edilecek
tir.
4 — İsteklilerin İdarece verilecek örneğe uygun teklif mektuplarım yeterlilik belgesi ve teminat mektubu veya Samsun İli ı
Muhasebe Müdürlüğü teminat alındı makbuzu ile birlikte kapalı zarfa koyarak ihale saatinden bir saat evvel Amasya îl Y. S. E. I
Müdürlüğü Köprüler Şefliğinde teşekkül eden Emanet Komisyonuna vermeleri gerekir.
,
5 — İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Amasya İl Y. S. E . Müdürlüğü Köprüler Şefliğinde yapılacaktır.
8030/1-1
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Bölge
adı

Kod
No.

1
2
3
4

İnaltı

226
222
265
266
259
291
260
293
294
292

»

Kepez
»

5

»

6
7
8
9
10

»

»

9

Başı — Sonu
Havaihat - Yaşmanlı
Uğur - İkioluk
O. Sır - Ketlice
Y. Yamacı - K. Kayası
Kolca - Oluklu
S. Dere - G. Armutlu
Kavşak - Haraım"
Beyin - Kuruçam
Erol - S. Deresi
Kamışlık - B. Dağ

Proğ Tulü
12+5
4+1
5+0
2+0
2+0
2+0
1+2
1+5
1+7
3+5

Faaliyetin
cinsi
Yeni Yol
»

9

»

>

V
9 »
9 9
»

»

»

9
9

9

Muhmen Bedeli Teminat Miktarı ı
Lira Kr.
Lira Kr. j
1.489.070.92
468.350,36
1.008.799,70
408.898,29
364.767,55
483.476,45
166.047,15
461.077,26
435.633,57
858.940,73

63.313,—
22.485,—
44.014,—
20.106.—
18.340,—
23.090.—
9.553—
22.193—
21.175—
38.107,—

!
'
|
1
;
i
I
;

1
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Sıra
No.

Sayfa: 80

Ayancık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

(

1 Haziran 19T8 — Sayı: 16303

TOPLAM
35+5
1 — İşletmemiz Müdürlüğü İnaltı ve Kepez bölgelerinin 1978 yılı yol yatırım programında yer aln yukarıda müfredatı yazılı |
cem'an 35 +500 Km. lik yeni orman yolu karşılarında gösterilen muhammen bedelleri üzerinden Devlet Orman İşletmesi Döneri
sermayesi yönetmeliği ve satın almalara ilişkin talimat hükümlerine göre kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle eksiltmeye çıka
nlmıştır.
2 — Eksiltme Ayancık Orman İşletmesi Müdürlüğü idare binasında 13/6/1978 Salı günü saat 15.00 de toplanacak komisyon hu- j
zurunda yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı Sinop Orman Bölge Başmüdürlüğü ile Ayancık Orman İşletmesi Müdürlüğünde mesai saatleri dahilin
de görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için:
'
a) Teklif mektubu verilecek yollara ait karşılarında gösterilen geçici teminatı ihale saatinden önce işletme veznesine yatırmak,
b) 1978 yılına ait Ticaret Odası belgesini ibraz etmek,
I
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte sermaye ve kredi durumlarını bildiren banka makbuzu, yol inşaat malda durumu bildir-1
gesi ile yeterlik belgesinide ibraz etmek,
5 — İsteklilerin teklif mektuplarım en geç 13/6/1978 Sah günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Baş- j
kanlığına teslim etmeleri gerekir.

•

Silifke Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Deposu

3. S. N. B. Çz. Tomruk
9

Yah
Çamlık
Çamdüzü

»

3. S. K. B. Çz. Tomruk
9
9

»

Yah
»
Çamlık
Çamdüzü
»

Çamlık
Yah
Çamdüzü

9
9
9

Çz. Tel Direk 6,5 Boy
»
7 »
2. S. Çz. Maden Direk
»

Göknar Sanayi Odunu

Parti
adedi
5
6
3
2
8
2
9
5
7
6
1
1
1
2
1

3

1297
1221
592
515
2369
597
2116
1414
2243
1802
219
355
583
1798
77

Geçici Tem.
Lira Kr.

Muh. Bedeli
Lira Kr.

Miktarı
Adet
M Dm'

1.800,—
1200,—
1.200,—
1.200,—
1.440,—
960,—
1.600 —
960,—
1.600,—
1.600,—
1.800,—
1.845,—
1.200,—
720,—
600,—

240.016
234.011
98.584
86.531
358.001
84.787
316.771
186.134
288.514
238.253
31.231
48.609
35.119
69.884
10.331

(% 10 indirimli)
(% 40
)
»
(°/o40
)
(%40
)
»
(% 10
)
(% 40
)
(% 40

»

)

(% 10
(% 10

»

)
)

(%40
(%40

»

>

)
)

27.900 —
20.400,—
8.800,—
7.500 —
35.600,—
6.100,—
36.500,—
13.500T—
31.800,—
26.600,—
4.100,—
5.700,—
3.200,—
3.800,—
500,—

3

8

Sayfa: 81

232.000,—
2326.776 M
59
YEKÛN
Yukandamüfredatı yazılı Orman Emvali açık arttırma suretiyle 15/C model şartname gereği 7/6/1978 Çarşamba günü saat
13.00 de Silifke İşletme Merkez İdare Binası Satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda satışı yapılacaktır. Taliplilerin belir
li gün ve saatte müracaatları ilân olunur.
°52 / 1-1
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Çamdüzü

Cins ve nev'î

1 Haziran 1978 — Sayı: 16303

6 — Yeterlik belgesi ve inşaat r"ahallinj gezip incelediğine dair yer görme belgesini almak için son müracaat tarihi 12/6/1978
Pazartesi günü mesai bitimine kadardır.
7 — Bilumum vergi vc resim ile sigorta primleri, ilân bedelleri müteahhide aittir.
8 — İlgilenenlerin bildirilen gün ve saatte her yol için ayrı ayrı düzenleyecekleri teklif mektuplarını İhale Komisyon Baş
kanlığına vermeleri,
9 — İşletmemiz Müdürlüğü 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
10 — Telgraf müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyetle ilân olunur.
8055 / 2 • 1

Bölgesi

Deposu

Osmancık

Ardıçkuyu

Cins ve nevi
II. S. N. B. Ç. Tomruk
III.
»
„

Parti
adedi
9
20

3

3

Adet

M Dm

532
2204

288.402
971.456

Muh. Bedeli % 73 Tem. Tut.
Lira Kr.
Lira Kr.
2.800,1.900,-

60.700,138.750,-

Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen B tipi tali orman yolu kazı inşaatı işleri metre tül birim fiatı esasma göre kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
1 — Eksiltme 15 Haziran 1978 Perşembe günü Kütahya İşletme Müdürlüğü binasında yapılacaktır.
2 — Tahmini keşif tutarları muhammen metretul fiatı ve geçici teminatları aşağıda her yol için ayrı ayn gösterilmiştir.
3 — Eksiltmeye girebilmek için 15/6/1978 Perşembe günü 13.45'e kadar müracaat edilmesi gereklidir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için yeterlik belgesi alınması zorunludur.
5 — Yollar şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde inşaa olunacaktır.
6 — Müdürlüğümüzde bulunan ve işlere ait eksiltme dosyalarını, isteklilerin teklif vermeden evvel tetkik etmeleri, ayrıca
iş yerini, güzargahı görerek tetkik ettiğine dair ilgili bölge şefiğinden tasdikli belge almaları gereklidir.

1 Haziran 19T8 — Sayı: 16303

Kütahya Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

RESMÎ GAZETE

29
2736
1259.858
199.450,—
1 — işletmemiz Osmancık bölgesi Ardıçkuyu deposunda mevcut olup müfredatı yazılı 29 parti orman emvali % 50 peşin ba
kiyesi limit içi tanzim edilmiş müddetsiz banka mektubu karşılığında üç ay vadeli açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Satış 12/6/1978 günü saat 14.00'de Osmancık Belediye salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Muhammen bedel üzerinden % 75 geçici teminat alınacaktır. Terninat yatıranlar model 15/C şartnamedeki vasıflara
haiz olacaklar ve satışa iştirak için gerekli belgeleri ibraz edeceklerdir.
4 — Emval bedelinin % 50 sinin tahsili sırasında % 9 nizami faizi ile vergi ve resimler peşin alınır. Mal bedeli peşin Öden
diğinde faiz alınmaz.
5 — Satılan emval bedeli yatırılıp depodan kaldırılmadıkça teminat iade edilmez.
6 — Banka mektubu vereceklerin banka mektubuna işletme adı, parti no: satış tarihinin mutlak yazılması mecburidir.
7 — Su satışa ait şartname ve ebat listesi Orman Genel Müdürlüğünde, Amasya Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Amasya,
Tokat, Niksar, Koyulhisar, Samsun, Bafra. Vezirköprü, Akdağmadeni, İskilip, Kargı, Boyabat, Tosya, İşletmeleri ile Merzifon, Si
vas, Yozgat, Sungurlu, Kırıkkale, Mecitözü, Osmancık bölgeleri ile İşletmemizde görülebilir.
İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile komisyona müracaatları rica olunur.
8053 /1 -1
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Çorum Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden:

Çöğürler
Dumlupınar
»

Aslanapa
Altıntaş

46
214
226
127
133
62

1+750
5+106
3+219
3+965
1 + 161
4+267

Üriinlü - Ceneviz
Tekçam - Akdere
Boğa - Kocayatak
Hasan - Öreniçi
Otlukçukur - Geri
Ormanbaşı - Gemi

214.419,91
404.019,11
70240,97
183.08936
33.295,85
264.083,51

12.500,—
14.00
14.15
20.000,—
5.500,—
14.30
10.500,—
14.45
2.500,—
15.00
14.500,—
15.15
8054 /1-1

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı - Bursa TOPRAKSU XVI. Bölge Müdürlüğü - Merkez Ekip Başmühendisliğinden:
No.

İşin yeri

Mevzuu

Keşif Bedeli
Lira Kr.

Geçici Tem.
Lira Kr.

Eksiltmenin
Tarihi, Günü ve Saati

Sayfa: 83

1 — Bursa - Merkez - Narlıdere
Sulama Tesisi
454.659,32
21.937,—
16/6/1978 Cuma 11.00
j
2 — istanbul - Yalova - Kocadere ve
Bursa - Gemlik - Fıstıklı
Kesen Kuyu
620.842,53
28.584—
16/6/1978 Cuma 11.30
1) Yukarıda yazılı inşaatlar, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile hizalarında gösterilen gün ve
saatte Bursa - Topraksu XVI. Bölge Müdürlüğü Merkez Ekip Başmühendisliğince Eski Yalova yolu Ersöz Fabrikası karşısı Kat:
4 de eksiltmeye çıkarılmaktadır.
2) Proje, şartname ve ekleri çalışma saatleri dahilinde Başmühendislikte ücretsiz görülebilir.
3) İsteklilerin en âz işin keşif bedeli kadar benzer iş yaptıklarına dair belgelerini, yapı araçları bildirisi, mali dunun bildi
risi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisini bir dilekçeye ekliyerek 1476/1978 Çarşamba mesai saati sonuna kadar Belge Ko
misyonuna müracaatla eksiltmeye iştirak belgesi almaları zorunludur.
4) Eksiltmeye girebilmek için, 1978 yılı vizesi görmüş ticaret ve sanayi odası belgesi, geçici teminat makbuzu ve iştirak bel
geleri ile, her işe ait ayrı ayn usulüne göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar makbuz!
karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır.
j
5) Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez ilân olunur.
8029/1-1
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12538
79,13
21,82
46.18
28,68
61,89

1 Haziran 1978 — Sayı: 16303

7 — İsteklilerin şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektupları her yol için ayn ayrı 15/6/1978 günü saat 13.45'e
kadar Müdürlüğümüz İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları gerekmektedir. Mcr türlü gecikmeler kabul edilmez. Şart
nameye aykırı tekliflere itibar edilmez. Teklif mektupları üçer nüsha verilecektir.
8 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Etüd
Kazı
Muh. Bedeli
Tulü
1. Keşif Tut.
Metre Tul
Geçici Tem.
İhale
Bölgesi
Kod No.
Yolun ismi
Km.
Lira Kr.
Lira Kr.
Lira Kr.
saati

Sayfa: 84
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Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden:
1 — Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü idare binasının çatı onarım isi
2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
çıkarılmıştır.
2 — İşin keşif bedeli (400.000.— TL.) liradır.
3 — Eksiltme Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara Tavukçuluk Araş
tırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün bulunduğu Ankara Yenimahalle istanbul yolu Üze
rindeki İdare binasında Komisyon huzurunda 16/6/1978 Cuma günü saat 10.30'da ya
pılacaktır.
4 — Bu işe ait eksütme dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Tavukçuluk
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görülebilir.
5 — Eksiltmeye iştirak edebilmek için isteklilerin:
a) 1978 yüı Ticaret Odası vesikasını
b) 2490 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince 19.750,— TL.) liralık geçici te
minatını,
c) Bu işin benzeri ve söz konusu keşif bedeli kadar bir işi yaptıklarım gös
terir iş bitirme belgesini,
dilekçelerine ekleyerek, tatil günleri hariç ihale gününden üç gün önce, Ankara Vali
liğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirilerek alacakları ye
terlik belgesini teklif mektupları ile birlikte usulüne göre zarfa koyarak ihaleden bir
saat önce makbuz mukabilinde Eksütme Komisyonuna vermeleri gerekir.
6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
7826 / 4-1
Kırıkkale Belediye Başkanlığından:
1. Belediyemiz motorlu vasıtaların muhtelif ebatta 183 adet iç ve dış lastik
2490 sayılı Kanunun 31 maddesi gereğince satın alınacaktır.
2. Alınacak lastiklerin muhammen bedeli 796.450 lira olup, geçici teminatı
35.608 liradır.
3. İhale 23/6/1978 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Encümeni Huzurunda
yapılacaktır.
4. İhaleye iştirak edecekler teklif mektupları ile teminatlarını ihale günü saat
14.00 e kadar Belediye Başkâtipliğine vermiş olacaklardır.
5. Buna ait şartname hergün mesai saatleri dahilinde Garaj Amirliğinde gö
rülebilir.
6. Telgrafla müracaat kabul edilmez, posta gecikmeleri nazari itibare alınmaz.
8066/4-1
• m

SEKA Çaycuma Müessesesi Müdürlüğünden:
Çaycuma - ZONGULDAK
— Kapalı teklif usulü ve ihale yolu İle Müessesemize Muğla Dalaman'dan 2.800
ton Sudkostik naklettirilecektir.
— Bu ise ait şartname Müessesemiz Nakliyat ve Ambarlar Servisinden alınabi
leceği gibi mektuplada istenebilir.
— İsteklilerin şartnameye göre hazırlanmış teklif mektuplarının en geç 19/6/1978
günü saat 17.00 ye kadar Müessesemizde bulundurulması gerekmektedir. Postada mey
dana gelecek gecikmeler gözönüne alınmayacaktır.
— Müessesemiz 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme thale Kanununa tabi olmayıp,
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
8059 / 2-1
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:
ANKARA
1 — Ankara - İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Hizmet Binasına ait
elektrik ve telefon dağıtımı kutusu işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince ka
palı sarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İsin keşif bedeli (1.083.550,—) liradır.
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyo
nunda 19/6/1978 Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Ko
misyonunda görülebilir.
5 — EksUtmeye girebilmek için isteklilerin :
A • (46.Î57,—) liralık geçici teminatım,
B - 1978 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan)
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum büdirisi ve bunu belir
ten banka referansım,
b) Teknik personel beyannamesini,
c) Taahhüt beyannamesini,
d) Yapı araçları bildirisini,
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebUeceklerini gösterir müteahhitlik karnesini.
İbraz suretiyle 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik
belgelerini teküf mektupları üe birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler tekUf mektuplarını 19/6/1978 Pazartesi günü saat 10.00'a kadar
makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 15/6/1978 Perşembe günü
mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
7775 / 4-1
Tekel Ankara Bira Fabrikası Müdürlüğünden:
3

Fabrikamız ihtiyacı için aşağıda ebat ve miktarları yazılı (490) M 3 ncü sınıf
çıralı çam kereste ile 375 M 3 ncü sınıf köknar kereste satın alınacaktır.
Bu işe ait pazarlık 14 Haziran 1978 Çarşamba günü saat 15.00 de Satınalma
Komisyonunca yapılacaktır.
Çam kerestenin geçici teminatı 220.500,— lira köknar kerestenin 168.750,— li
radır. İsteklilerin teminat makbuzu veya banka mektubu ile 1978 yılı Ticaret Odası
belgesini ibraz üe Komisyona müracaatları ilân olunur.
3

Çıralı Çam Kalınlık
1,7
1,7
5
2,5
Köknar
1.8
1.6
1*

Kereste Ebatları
En

Boy

Miktar

20
13
25
25

250 - 400
250 - 400
400 (2 nci sınıf)
250 400

200 M?
190 M
64 M
35 M?

20
20
15

230 • 400
250 - 400
250 • 400

125 M
175 W
75 W
7763 /1-1

3

3

3
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Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 — Eksiltmeye konulan iş Mersin Hastanesinin yağlı boya ve badana işi olup,
ilk keşif bedeli 1.480.741,11 Uradır.
2 — İhale, birim fiyatı üzerinden teklif alma bu mümkün olmadığı taktirde
pazarlık usulüyle 1 No. lu Satınalma Komisyonunca yapılacaktır.
İsteklilerin, eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları
teklif mektuplarını, en geç 15/6/1978 tarihine raslayan Perşembe günü mesai saati so
nuna kadar MitJhatpaşa Caddesi No. 7 Sıhhiye - Ankara adresindeki Genel Müdürlük
binamızda, Malzeme Dairesi Başkanlığı evrakına vermeleri veya bu saatte Komisyon
Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları lâzımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez.
3 — İsteklilerin; Bu işe alt eksiltme evrakını ve eklerini Ankara'da (Adakale
Sokak) Dr. Mediha Eldem Sokak No. 30 da Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Baş
kanlığı Onarım Bürosunda mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) 1978 yılına ait Ticaret Odası belgesini,
b) Usulü Dairesinde 58.172,23 liralık muvakkat teminatım,
c) Bu işe ait iştirak belgesini kapalı zarflarına koyacaklardır.
5 — Su işe ait iştirak belgesini almak İçin;
İsteklilerin en geç ihaleden bir gün önce mesai saati sonuna kadar bir dilekçe
üe Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracatta
umumi evrak kayıdı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilek
çelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış 2.000.000,— TL. lık (C) grubundan müte
ahhitlik karnesinin aslım, ihale evrakım tetkik ettiklerini gösterir kurum onarım bü
rosundan bu iş için alınmış belgeyi keşif bedeli kadar iş yaptığına dair resmî daireden
alınmış İş bitirme belgesini (Taşaronluk belgesi kabul edilmez) eklemeleri lâzımdır.
6 — Isteklüer gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır.
7 — 5337 sayılı Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibince Belediyelerce
istenilecek ilân resmî ve yardımlarla bilumum harçlar müteahhide aittir. (Finansman
Kanunu gereğince ödenmesi gereken inşaat ve emlak vergileri bina inşaat vergisi
İdareye aittir.)
8 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

•

7765 / 2J1

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Elmadağ-Kırıkkale yolu Km. 45+010-45 + 110 arası 2.564.88229 TL. ke
şif bedelli taş duvar inşaatı işi 5539 sayılı Yasanın 26. maddesine göre taşeronlar
dan teklif almak usulü ile yaptırılacaktır. Kesin teminatı 59.000,— TL. dır.
2 — Teklifler 6/6/1978 tarihine rastlayan Salı günü saat 15.00 de Karayolları
4. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisi Odasında açılacaktır.
3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayolları 4. Bölge Müdür
lüğü Yapım Şefliğinde tetkik edilebilir.
4 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin:
a) Son müracaat tarihi olan 5/6/1978 günü mesai saati sonuna kadar bir
dilekçe ile Karayolları 4 Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, aşağıda yazılı belge
lerin eksiksiz olarak eklenmesi lâzımdır. (Müracaatlarda genel evrak kaydı tarihi
esas alınır.)
b) Bildirilerine (C) Grubundan en az bu işin keşif bedeli miktarında mü
teahhitlik karnesinin aslı (Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tasdik edilmiş
örneğini) ve benzeri iş yaptıklarına dair tasdikli belgeyi,

1 Haziran 1978 — Sayı: 16303
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c) Yapı araçları bildirisini (Bildiride gösterilen araçların taşeronun bu işe
ayıracağı araçlar olması ve kendisine ait olduğunu belirten belgelerin olması, kiı atanacak şahıs veya firmadan alınmış ise Noterden tasdikli taahhütname ile araç
ların kiralayana ait olduğunu gösteren belgelerin bildiriye eklenmesi zorunludur.)
d) Malî durum bildirisini,
e) Teknik personel bildirisini,
0 Taahhüt bildirisini,
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması
halinde şirketin imza sirkülerini,
h) İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili şantiye şefliğinden alınmış
belgeyi,
i) Vekâletnameyi (gerekiyorsa) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak
belgesi almaları için (c, d, e, f) yazılı belgelerin bizzat taşeron tarafından imzalan
ması şarttır. (Vekâleten imza edenler geçerli sayılmaz)
5 — Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin:
a) 59.000,— TL. Iık kesin teminatın bölge veznesine yatırıldığına dair mak
buzun,
b) 1978 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
c) Yeterlik belgesini,
d) Vekâleten eksiltmeye gireceklerin vekâletnamelerini teklif mektubu ile
birlikte özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mek
tubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet İnşaat Komis
yonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
6 — Noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler kabul edilmez.
7977/1-1

Türkeli Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden:
3

Bölgesi
Türkeli
Türkeli
Türkeli
Türkeli

Deposu
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez

Cinsi nev'i

Miktarı M , fiyatı
W.
Lira

ibreli Tomruk
Yapraklı Tomruk
ibreli Tel D.
Yapraklı S. Od.

7000
12500
325
1000

Yekûn :

20825

23
27
27
18

Tutarı
Lira

Geçici
Teminatı
Lira

161.000
337500
8.775
18.000

12.075
23.310
660
1.355

525275

39.400

1 — Devlet Orman İşletmesi Türkeli Müdürlüğüne bağlı yukarıda yazılı or
man dışı deposuna 1978 yılında taşınacak orman emvalinin istif işçiliği hizalarında
belirtilen fiyatlar üzerinden ve şartnamesi mucibi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Açık eksiltme 14/6/1978 tarihine raslayan Çarşamba günü saat 15.00 İş
letme Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranacaktır.
a) Kanunî ikametgâhı olmak
b) isteklilerin bu işte ehil olmaları
c) Kooperatif veya her hangi bir şirketin vekili ise Noterden tasdikli vekâ
letname
d) isteklilerin ihale saatinden önce bu işle ilgili şartnameyi okuyup kabu
ettiklerine dair imzalamaları ve muvakkat teminatı yatırmış olmaları şarttır.
4 — Bu işe ait özel şartname İşletmemizde görülebilir isteklilerin Komisyoıu
müracaatları ilân olunur,
7979/W

ı

l — Aşağıda İsimleri belirtilen işlerin yapılması 2490 sayılı Kanun'un 31. maddesi gereğince
çıkarılmıştır.
İ Ş İ N

A D I

Miktarı

1. K. Bedeli G. Teminatı
l i r a Kr.
l i r a Kr.

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye

îhalenin
tarihi ve saati

Y. Bel. için
Son müracaat
tarihi

5 Adet
Jeneratör 200 KW
13 »
16/6/1978 Cuma
Jeneratör 100 KW
14/6/1978
23.136.200,707.836,13 »
50 KW
Saat : 14.30
Jeneratör
12 »
30 KW
Jeneratör
2) Crossbar tipi Otomatik telefon Santralı
5/50/6 abonelik
1 »
366.600,—
18.414,— 19/6/1978 Pazartesi
14/6/1978
Saat : 14.30
3) Crossbar tipi tam otomatik apereyli telefon
santralı.
10/100/12 Abonelik
4
14/6/1978
16.590.700,—
511.471,— 16/6/1978 Cuma
Saat : 15.30
5/50/6 Abonelik
18
5/25/4 Abonelik
22
4) Çamaşır Yıkama Makinası 40 Kg. 480 İt.
14/6/1978
19/6/1978 Pazartesi
Çamaşır Sıkma Makinası '20. Kg. 80 İt.
3 o
2.000.000,—
73.750,Saat : 15/30
Çamaşır Yıkama Makinası 20 Kg. 480 It.
Çamaşır Sıkma Makinası 20 Kg. 180 İt.
10
14/6/1978
5) Bakanlık 1. No. lu Binasının Akrilks dış cephe
151.821,—
8.841,05 16/6/1978 Cuma
Saat : 16.30
boya işi.
14/6/1978
6) Fefik Saydam Mer. Hıfzıssmha Okulu (çatı
492.250,—
23.440,— 19/6/1978 Pazartesi
Saat 16 M
aktarması ve onarım işi
IT — Eksiltme Ankara'da Sağlık (ve Sosyal Yardım Bakanlığı Eksiltme Komiyonunda yukarıda foüdirilen gün ve saatlerde yapı
lacaktır.
III — Eksiltme (Şartnamesi ve diğer evraklar Sağlık (Bakanlığı Eksiltme Komisyonunda görülebilir.
IV — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin her iş için ayrı ayrı olmak üzere;
A) Yukarıda gösterlen geçici teminatlarım,
B) 1978 yılına ait ticaret odası belgesini,
C) Müracaat dilekçesi ile (birlkite verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtüen |ve usulüne göre hazırlanmış olan)
a) Sermaye ve kredi imkânlarını (bildirir malî durum bildirisi <ve banka referansını,
b) Teknik personel beyannamesini.
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ;

1)
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VI — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi yukarıda bildirilen günün mesai saati sonuna kadardır.
VTI — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
7868/4-1
Antalya Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Çakırlar
Çakırlar
Muhtelif

Çakırlar
Çakırlar
Muhtelif

Yolun vasfı
Asvalt
Asvalt
Stabilize

Cins ve nev*i

3. S. Normal Cam Tom. Muhtelif
3. S. Kısa Çam Tomruk Muhtelif
İbreli yakacak odun
Muhtelif

Parti
Adedi
21
22
13

Miktarı
Adet
M.
3

10646
14236
5200

2068331
1835.784
Ster

Muh. satış % 75
Bedeli
Teminatı
Lira
Lira
1550
1.150
135

240.450
158335
50.700

Boyu
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
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c) TaaHhüt /beyannamesini,
ç) En az imi işin kesif bedeli kadar ibuna benzer (bir $ş başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair (belgelerini ülbraz sureti
üe Yap» (İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonun'dan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları
lazımdır.
V — İstekliler teklif mektupları yukarıda bildirilen ihale tarih ve saatinden 1 saat evvel makbuz mukabilinde Eksiltme Ko
misyonu lBaşkanlığı*na Vereceklerdir.

1 — Yukarıda müfredatı yazık bulunan 43 parti yakacak emval ile 13 parti halindeki yakacak orman emvalinin 8/6/1978
Perşembe günü saat 930 da açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Bu satış 15/C satış şartnamesi mucidince % 50 mal bedeli ile kanunî vergileri peşin, % 50 mal bedeli 90 vade ile
banka mektubu karşılığında satılacaktır.
3 — Satış aynı gün İşletme satış salonunda teşekkül edecek komisyon marifetiyle icra edilecektir.

Sayfa: 89

4 — Satışa ait ilân listesi ile şartnamesi Orman Genel Müdürlüğünde, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğünde ve An
kara, istanbul, İzmir, Mersin, İsparta Alanya, Korkuteli ve Finike İşletmeleri ile İşletmemizde ve ilgili bölgeleri ile Konya
Orman Bölge Şefliğinde görülebilir.
5 — İhaleye ambalajların kapasite bölgelerini ibraz etmeleri şart olup, keresteciler ambalajbk mallara giremezler.
6 — Müşterilerimizin satış saatinden evvel terninatlarmı yatırarak belgeleri ile birlikte Komisyona müracaatları ilan olu
nur.
7978/1-1

Sayfa: 90
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Ankara Lv. Amirliği (4) nolu Sat. Al. Kom. Bşk.lığından:
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Uç) ka
lem (sıhhi malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komis
yonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve
istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir
müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamı da ayrı ayrı müteahhitlere
ihale edilebilir.
M. bedeli G. temi.
İhalenin
Cinsi
Miktarı
Lira Kr. Lira Kr.
günü
saati
Plastik yassı şişe 1 Kg.
Plastik yuvarlak şişe 500 Gr.
Polistren levha

15.000 Ad.
50.000 Ad.
3.000 Kg.

75.000
200.000
210.000

5.000
11.250
11.750

485.000

28.000

23/6/1978

7866 / 4-1
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (üç) kalem
(kalorifer malzemesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komis
yonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve is
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları tek
lif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir müte
ahhide ihale edilebUeceği gibi her kalemin tamamı da ayrı ayrı müteahhitlere ihale
edüebilir.
M. bedeli G. temi.
İhalenin
Cinsi
Miktarı
Lira Kr. Lira Kr.
günü
saati
200/1000 radyatör
200/500 radyatör
15-35 Kg. lık mazotlu bürülör

90,65 M*
104,76 M
1 Adet
s

101.528,—
118.902,60
28.000,—
248.430,60

6.350
7.200
2.100

26/6/1978

15,00

15.650
7867 / 4-1

Boyabat Cumhuriyet Savcılığından :
91.461,— TL. keşif bedelli ve 5.823,— TL. geçici teminatlı Boyabat Adalet Da
iresi Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna kürsü, sanık ve şahit yeri ile dinleyici
bankoları yaptırılması İşinin birinci ihale günü olan 25/5/1978 tarihinde İhaleye işti
rak eden olmadığından ikinci ihale 15 Haziran 1978 Perşembe günü saat 14.00 de bı
rakılmıştır.
Keşif, şartname ve diğer lüzumlu evrak mesai saatleri içerisinde Boyabat O,
Savcılığında görülebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin 2490 «ayılı Yasa hükümlerine uygun seklide hazırlayacakları teklif zarflarını İhale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına
vermeleri şarttır.
Posta ile ve bizzat müracaatlarda vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
8028/1-1
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Ankara Levazım Amirliği 4 No.lu Sat. Al. Kom. Başkanlığından:
Kapalı zarf usulü ile Sinop GES K. lığı elektronik birlik bina onarımı işi yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 1.875.000 lira olup, geçici teminatı 70.000 liradır. İhalesi
26/6/1978 günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün
Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Ka
nun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 20/6/1978 günü saat 17,00 ye
kadar Ankara'da M. S. B. ANK. İnş. Emi. Md. müracaat ederek yeterlik belgesi al
maları şarttır.
7864/4-1

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (218) ka
lem (müstehzar ilâç) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Ko
misyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve
istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir
müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamı da ayrı ayrı müteahhitlere
ihale edilebüir. Geçici teminatlar şartnamesinde eklidir.
Cinsi: Müstehzar ilâç, Miktarı: 218, kalem, M. bedeli 80.339,693 TL., G. temi
natı : 3.395,960 TL., İhalenin günü saati: 27/6/1978, 15,00
7865 / 4-1
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
-

1 — Aşağıda ihale No., Cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat
miktarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satın alınacaktır.
Sıra
No.

İhale No.

Cinsi ve miktarı

Şartname Muv.
bedeli teminat
TL.
TL.

İhalenin
tarihi
saati

50
70.000 12/6/1978 15,00
50 adet dizel motoru
4 kalem kimyasal malzeme
10
1.000 12/6/1978 16,00
25 adet radyak aleti
50
18.000 13/6/1978 15.G0
5 adet alıcı-verici el telsizleri 25
5.000 13/6/1978 16,00
Caterpillar, inşaat makinası
yedek parçaları
100
40.000 14/6/1978 15,00
6 78-71D-043
900 metre dişsiz boru
10
2.250 15/6/1978 15,00
7 78-72D039
15 kalem palet pabucu
100
150.000 16/6/1978 15,00
2 — İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. Mal
tepe R-7 ANKARA) toplanacak satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler
aynı yerden ve istanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nden (Firuzağa Süngün Sokak
3, 5, 7 Tophane-ISTANBUL) temin edilecektir.
3 — İsteklilerin teklif mektuplarını, idari şartnamenin 9 uncu maddesinde
istenen vesaik İle birlikte İhalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel Komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır.
4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul e&l
mez.
9 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
1
2
3
4
5

78-54D-011/1
78-57D-019/1
78-79D-025
78-56D-028/1
78-72D-O40

7863 / i - l
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda kesif bedeli, ihale gün ve saati, geçici teminatı, belge müracaat son günü
yazılı iş, 2490 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince müteahhit namı hesabına acık
eksiltmeye konulmuştur. EksUtmesi Bölge Binasında, Eksiltme Komisyonunca yapı
lacaktır.
Bu işe ait eksiltme dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şu
besi Müdürlüğü, İzmir'de Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile istanbul - Küçükyalıda 1.
Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin belge müracaat son günü saat 17.30'a kadar Bölge Müdürlüğüne
müracaatla verecekleri dilekçelerine;
1 — Bu işin ilk keşif bedelinin en az yarısı kadar aynı mahiyette iş yaptığına
dair belge. (Bu isin en az keşif bedeli kadar H ve G grubu karnesi olanlarda bu
belge aranmaz.) 2 — Yapı araçları bildirisi: (örnek 2 bildiride ana inşaat makinalannın sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, hariçten kira ile temin edilecek
ana inşaat bakmaları için beyanda bulunmamaları), 3 — Mail durum bü dirisi (örnek
3), 4 — Banka mektubu (Referans mektubu. Örnek 4), 5 — Teknik personel bildirisi
(örnek 5), 6 — Taahhüt bildirisi (Örnek 6), 7 — îş yeri görme belgesi, 8 — isteklilerin
tek kişi olması halinde imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli sureti, şirket ol
ması halinde şirket sirküleri, 9 — Kanuni ikametgâh belgelerini ekleyerek bu İş için
yeterlik belgesi almaları lâzımdır.
Yukarıda 2, 3, 5 ve 6 No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imza
lanması şarttır, vekaleten imza edilenler kabul edilmez.
İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat (Teminat ban
ka mektubu İse selâhiyetli kişilerin imzalan tasdikli olacak ve banka limiti yazılacak)
aslı veya noterden tasdikli 1978 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, vekâleten iha
leye gireceklerin vekâletnamelerini istekli bir ortaklık olduğu takdirde, bu belgelerine
ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekaletnamesini (Fotokopi kabul edilmez) ve Şir
ketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun
olarak 2490 sayılı Kanun gereğince ihale saatinde yukarıda istenen belgeler ve giriş
belgesi ile birlikte Komisyona başvurmaları lâzımdır.
Postadaki gecikmeler nazan itibare alınmaz. Duyurulur.
işin cinsi: Haydarpaşa - izmit Ekspresyolu kavşak ve kantar sahaları aydın
latma tesisatı işi, Keşif Bedeli: 1.068.981,— TL., Geçici Teminat: 45.820,— TL., İhale
gün ve saati: 19 Haziran 1978 Pazartesi 11.00, Belge müracaat son günü: 12/6/1978
7768/4-1
Ankara Lv. Amirliği (2) nolu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından:
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (üç) kalem
(Lv. ik. maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyo
numuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Miktarı M. bedeli G. temi.
İhalenin
kilo
TL.
TL.
günü
saati
Cinsi
galvanizli 5 mm. İlk

10.000

350.000

galvanizli 3 mm. lik
Demir yuvarlak 10 mm. lik

10.000
10.000

350 000
150 XXX)

TAMAMI:

350.000

21/6/1978
Çarşamba

37.750
7989 /' 1-1

11,00
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Çeşitli ilânlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje
ve İnşaat Dairesi Başkanlığından:
16/5/1978 ve 20/5/1978 tarihli Resmî Gazetelerde ilân edilen (80.000.000,—) TL.
muhammen keşif bedelli Ceyhan - Cavdetiye sağ sahil sulaması 1. kısım ikmal inşaatı
işinin 2/6/1978 günü saat 15.00 de yapılacak olan ihalesi şimdüik iptal edilmiştir.
Söz konusu inşaatın ihale günü tespit edilip bilâhare Resmi Gazete'de ilân ettirile
cektir.
Duyurulur.
8156

Malatya Bölgesi Tapulama Müdürlüğünden:
1 — Malatya Merkeze bağlı Bahçebaşı Köyündeki 676 No. lu parselin Tapu
lama tesbiti iptal edilerek bu parsel 250 M . Değirmen ve Arsası Tapulama Komis
yonunca tamamı 23040 hisse itibariyle 2815 erden 16890 hissesi Mahmut evlatları
Mehmet Ali özçeker ve Turan özçeker ve Ramazan özçeker ve Kemal özçeker
ve Meryem özçeker ve Türkân özçeker ve 2520 hissesi Hacı Mahmut oğlu Abdullah
Karakaş ve 2520 hissesi Hacı Mahmut oğlu Mehmet Karakaş ve 1110 hissesi Hacı
Mahmut karısı Emine Karataş adlarına karar verilmiş önceki tesbitte isimleri ge
çen Asya, Hatun ve Avadis ve Avit Çekem Sağıroğullanndan şahısların hisseleri
iptal edilmiştir.
2 — Yine aynı köyün 677 No. lu parseli Sulu tarla vasfında 13400 M . olan ta
şınmazın Yine Komisyonca tamamı 8640 hisse itibariyle 935 erden 5610 hissesi Mah
mut evlatları Mehmet Ali özçeker ve Turan ve Ramazan ve Kemal ve Meryem ve
Türkan özçeker'ler ve 900 erden 1800 hissesi Hacı Mahmut evlatları Abdullah ve
Mehmet Karakaş ve 150 hissesi Hacı Mehmet karısı Emine Karakaş ve 270 hissesi
Hacı Mehmet kızı Fatma Özalp ve 162 serden 810 hisseside Halil evlatları Abdullah
Özalp ve Fatma Şeftalici ve Fahriye Sancı ve Süheyla Uluata ve Zehra Esen adla
rına karar verilmiş olup ilk tespitlerde ismi geçen Avadis ile Asya hatun (Cevherizade karısı) hisseleri iptal edilmiştir.
766 Sayılı Tapulama Kanunun 28 inci maddesi uyarınca bu şahıslann ad
resleri bilinmediğinden adreslerine tebligat yapılamadığından tebliğ yerine kaim
olmak üzere gazetedeki ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde Malatya Tapulama
Mahkemesine taraflann dava açmakta muhtar olduklanna ilânen tebliğ olunur.
2

J

•

7621

Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden:
İdare merkezi istanbul'da bulunan ANLAŞ Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret
A. Ş. nin 30.000.000 lira olan sermayesini temsil eden, birlik kupürü 1.000 lira itibari
değerde 30.000 adet hamiline yazılı —A— serisi hisse senedi 18/5/1978 tarihinden
itibaren Borsa Kotuna alınmıştır.
7623
İdare merkezi Adana'da bulunan Sasa Sun'i ve Sentetik Elyaf Sanayii A.Ş. ta
rafından ihraç edilen % 18 faizli, 5 yıl vadeli birlik kupürü 50.000 lira itibari de
ğerde 250 adet, 100.000 lira itibari değerde 150 adet, toplam 27.500.000 liralık hâ
miline yazılı —I— tertibi tahviller 18/5/1978 tarihinden itibaren Borsa Kotuna
alınmıştır.
7624
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Lalahan Yetiştirme ve Deneme Çiftliği Müdürlüsünden:
MEMUR ALINACAKTIR
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca, döner ser
maye kadrolarında çalıştırılmak üzere aşağıdaki unvanlara göre memur alınacaktır.
•Kadro Unvanı
Memur
Memur
Satış Memuru

Sınıfı

Kadro Derecesi

Gn. lîd. Hiz.
»
»

12
13
13

Adedi
1
1
1

a — Sınav 15 Haziran 1978 Perşembe günü saat 10.00 da Kurum Merkezinde
yapılacaktır.
b — Sınava katılmak isteyenlerin, Devlet Memurları Kanununun 48 nci mad
desinin (a) fıkrasındaki genel nitelikleri taşımaları,
c — Herhangi bir kurumla mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunmamaları,
d — Sınava katılmak isteyenlerin «öğrenim belgelerini, nüfus cüzdanı örneğini,
doğruluk belgelerini ve 6 adet resimleriyle birlikte ongeç 5 Haziran 1978 günü saat 17.00
ye kadar Kurum Personel Şefliğine vermeleri gerekmektedir.
7764 /14

•

Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden:
idare merkezi istanbul'da bulunan, Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon
Fabrikaları A. Ş. tarafından ihraç edilen % 18 faizli, 7 yıl vadeli, birlik kupürü
10.000 lira itibarî değerde 500 adet, 20.000 lira itibari değerde 500 adet toplam
15.000.000 liralık hâmiline yazılı —E— tertibi tahviller 26/5/1978 tarihinden itiba
ren Borsa kotuna alınmıştır.
7888

İdare merkezi Istanbulda bulunan Topkapı Mensucat Sanayi ve Ticaret A. Ş.
tarafından ihraç edilen, % 18 faizli 7 yıl vadeli, birlik kupürü 10.000 lira itibarî
değerde 300 adet, 20.000 lira itibarî değerde 150 adet toplam 6.000.000 liralık hâ
miline yazılı —A— serisi tahviller 26/5/1978 tarihinden itibaren Borsa kotuna
alınmıştır.

7889

İdare merkezi istanbul'da bulunan Temel Ticaret ve Yatırım A. Ş.nin eski
adı üe (Koç Ticaret ve Yatırım A. Ş.) nin 100.000.000 lira olan sermayesinin
200.000.000 liraya yükseltilmesi nedeni ile ihraç edilen birlik kupürü 5.000 lira itibari de
ğerde 6.000 adedi hâmiline 14.000 adedi nama yazılı hisse senedi (halen muvak
kat ilmühaber) ile evvelki sermayeyi temsil eden, birlik kupürü 5.000 lira itibarî
değerde 6.000 adet hâmiline, 14.000 adet nama yazılı hisse senedi yeni hüviyeti ile
26/5/1978 tarihinden itibaren Borsa kotuna ahnmıştn.
7887
idare merkezi Adana'da bulunan, Çeştaş Çukurova Elektrik Sanayi ve Ti
caret A. Ş nin 100.000.000 lira olan sermayesini temsil eden. birlik kupürü 1000
lira itibarî değerde 1000 adet — A— tertibi Nama yazılı (tamamı ödenmiş), 74.000
adet, — B— tertibi Hâmiline yazılı, 25.000 adet — C— tertibi Nama yazılı hisse
senedi (halen muvakkat ilmühaber) 26/5/1978 tarihinden itibaren Borsa Kotuna
alınmıştır.
7886
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Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından :

Fakültemiz Zootekni Kürsüsüne 2. derece kadrolu bir Doçent alınacaktır.
İsteklilerin ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaatları ilân olunur.
8043 / 1 / 1-1
Fakültemiz Hayvan Besleme Kürsüsüne 2. derece kadrolu bir Doçent alınacak
tır.
İsteklilerin ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaatları ilân olunur.
8043 / 2 / 1-1
1765 sayılı üniversite Personel Kanununun 6. maddesi ve 1750 sayılı Kanunun
29. maddesi uyarınca aşağıda yazılı kürsülere sınavla asistan alınacaktır.
İmtihan 10 Temmuz 1978 Pazartesi günü saat 10.00'da Fırat üniversitesi Vete
riner Fakültesinde yapılacaktır.
İsteklilerin 7 Temmuz 1978 günü mesai bitimine kadar Dekanlığımıza girmek
istedikleri kürsüler ile yabancı dili belirten birer dilekçe ile bas vurmaları ilân olunur.
Kürsünün Adı
Şirurji
Doğum ve Jinekoloji
Zootekni
Bakteriyoloji ve Salgıları
Viroloji
Besin Kontrolü ve Hayvansal Gıdalar Teknolojisi
Biyokimya
Patoloji
Parazitoloji
Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme
Veteriner Tarihi
Farmakoloji
Fizyoloji

Adedi
2
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ankara Belediyesi imâr Müdürlüğünden :
Yenişehir'de imar 1057 Ada 9 parseldeki Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğü
yerinin inşaat durumunun değişikliği 66600 nolu plân üzerine işlenerek müdürlüğümüz
ilân tahtasına asılmıştır.
ilgililere ilânen duyurulur.
7981/1-1

•

Hasanoğlan - Atatürk öğretmen Lisesi Müdürlüğünden :
Okulumuzda açık bulunan aşağıdaki kadrolara sınavla eleman abnacaktır.
Genel ve özel şartlar :
1 — Teknik hizmetler sınıfına alınacakların en az Lise Dengi Meslekî Teknik
öğrenimin ağaç veya metal bölümünü bitirmiş olması,
2 — Yardımcı Hizmetler Sınıfına alınacak olanın İlkokulu bitirmiş olması,
3 — Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki nite
likleri taşımaları şarttır.
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4 — Teknik hizmetler sınıfı kadrosunun birine ağaç bölümünü, diğerine de me
tal bölümünü bitirmiş eleman alınacaktır.
5 — Yarışma sınavı 15/6/1978 günü saat 10.00'da okulumuzda yapılacaktır.
İsteklilerin sınav gününe kadar dilekçe ile okulumuza müracaat etmeleri ilân
olunur.
Derecesi

Unvanı

Adet

12/2
15/2

Teknisyen
Hizmetli

2
1

Orman Bakanlığından :

Sınıfı
Teknik hizmetler sınıfı
Yardımcı hizmetler sınıfı

•
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Kastamonu ilinin Merkez ilçesi,
Çankırı ilinin Ovacık Uçesi,
Afyon ilinin Dinar ilçesi,
Ankara ilinin Kalecik ve Çubuk ilçesi,
Adapazarı ilinin Kaynarca ilçesi,
Bursa ilinin Mudanya ilçesi,
İzmir ilinin Foça ilçesi,
Denizli ilinin Buldan, Kale ve Çardak ilçesi
Sınırları içinde bulunan ormanlardan :
(4 — Evvelce sınırlaması yapılmış yerlerde 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Ka
nunla değişik 2. maddesinin uygulamasına ilişkin çalışmalara başlanacaktır.
2 — Bu ilçeler dahilinde kalıpta henüz sınırlaması yapılmamış ormanların ka
dastrosu yapılacaktır.
Aynı Kanunun 8. maddesi gereğince ilgililere duyurulur.
8062 / 2-1

•

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından :
(Asistan ve Uzman Alınacaktır.)
Fakültemizin aşağıdaki yazılı kürsülerine Asistan ve Uzman alınacaktır.
Bilginizi ve isteklilerin bir dilekçe ile 20 Haziran 1978 Salı günü saat 17.00'ya
kadar Dekanlığımıza başvurmaları duyrulur.
Kürsüsü
Patolojik Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
İlimler Tarihi ve Deontoloji
Genel Parazitoloji ve Helmintoloji
Hayvancılık İşletme Ekonomisi
Anatomi
Biyokimya
tstatistik ve Veteriner Hizmetleri Plânlama
Su ürünleri, Balıkçılık ve Av Hayvanları
(Çifteler Sakaryabaşı'nda çalıştırılacak)

Sayısı

Görevi

2
1
1
1
1
1
1
1

Asistan
>
»
»
*
»
»
»

1

Uzman
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İÇİNDEKİLER
Yürütme ve İdare Bölümü

Sayfa

Bakanlar Kurlu Kararı
7/15432 B. Almanya'da, Türkiye' li İşçiler Federasyonu Tarafından Yayınlanan «Baskı ve Sömürüye
Karşı Mücadele» Adlı Gazetenin Türkiye'ye Sokulmasının ve Dağıtılmasının Yasaklanmasına
Dair Karar
7/15452 7/3968 Sayılı Kararname ile Ek ve Değişikliklerine Bağlı Su-İnşaat-Makine-Elektrik Limited
Şirketi Müdürlüğüne Ait Kadrolar Hakkında Karar
7/15455 Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikasının, Adında, «Türkiye» Kelimesini Kullanmasına
İzin Verilmesi Hakkında Karar
7/15457 İslam Ülkeleri Arasında; İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Merkezi Çalışma
Yerinin İstanbul'da Olması Hakkında Karar

Atama Kararları

1
2
4
4

7/15523 T.C. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcılığına Aynı Genel Müdürlük
Müşaviri İlhami Sözen’in Atanması Hakkında Karar

5

Başbakanlığa Ait Atama Kararları

5

Tebliğ

İçişleri Bakanlığının Yerel Yönetimlere Dönük Hizmet Görev ve Yetkilerinin Yerel Yönetim
Bakanlığına Devrine İlişkin Protokol

8

Yargı Bölümü
Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesinin E:1977/130 K:1978/13 Sayılı Kararı (22/5/1930 Günlü, 1632 Sayılı Askeri
Ceza Kanunun 25/5/1972 Günlü,1590 Sayılı Yasa ve 8/6/1972 Günlü 1596 Sayılı Yasalar ile İlgili)

11

Anayasa Mahkemesinin K:1978/3 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Denetimi ile İlgili)

26

Anayasa Mahkemesinin K:1978/4 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Denetimi ile İlgili)

30

Anayasa Mahkemesinin K:1978/5 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Denetimi ile İlgili)

35

Anayasa Mahkemesinin K:1978/6 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Denetimi ile İlgili)

39

Anayasa Mahkemesince Danıştay Üyeliklerine Yapılan Seçim Hakkında Karar

44

Yargıtay kararı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun E:1978/4 K:1978/5 Sayılı Kararı

Yüksek seçim kurulu kararı

44

Yüksek Seçim Kurulunun 18/5/1978 Tarihli ve 1913 Sayılı Kararı

46

İlan
Yargı ilanları

47

