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K A N U N
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa
ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve kaldırıl
masına dair Kanun
Kanun No : 1425

Kabul

tarihi : 8/7/1971

Madde 1 — Bu kanunda geçen :
a) «Personel kanunları» deyimi; 657 sayılı Devlet Memurları K a 
nunu ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bunların
ek ve tadillerini, bu kanunlara tabi olmıyan kamu personelinin aylık ve
sair özlük haklarını düzenlemek üzere çıkarılacak kanunları,
b) «Katsayı» deyimi; iştirakçilerin görev aylıklarının tayini için
kabul edilen katsayıyı,
c) «Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık» deyimi; bu kanuna
ekli gösterge tablosunda her derece ve kademe için gösterilen rakamla
rın katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tutarları,
ifade eder.
Madde 2 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir ;
Ek Madde 1 — Aylıklarını Personel kanunları hükümlerine göre
alan iştirakçilerin, emeklilik keseneklerine, Personel kanunları gereğince
kazanılmış hak olarak aldıkları rütbe, kıdem, derece ve kademelerin gös
terge rakamlarının katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak aylık mik
tarı esas alınır.
İki yılda bir derece yükselmesine tabi bulunan iştirakçilerden, emek
lilik keseneklerine esas aylıkları birinci dereceye yükselenlerin emeklilik
kesenekleri, ilk yıl bu derecenin ilk kademesi, ikinci yıl ikinci kademesi
ve üçüncü yıl son kademesi aylığı üzerinden kesilir.
Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan
bakanlardan emeklilik keseneğine esas aylıkları birinci dereceye yükse
lenlerin emeklilik kesenekleri, bu derecenin dördüncü kademesi aylığı
üzerinden kesilir. Emeklilik keseneğine esas aylıkları diğer derecelerde
bulunanların emeklilik kesenekleri ise, bu derecelerin beşinci kademesi
aylıkları başlangıç alınarak kesilir ve yürütülür.
Derece ve kademe göstergelerine eklenen rakamlar, emeklilik ke
seneğine esas aylığın tespitinde nazara alınmaz. Ancak, 14/8/1970 tarihli
ve 1823 sayılı Kanunun ek göstergeler ile ilgili hükümleri saklıdır.
E k Madde 2 — Aylıklarını Personel Kanunları hükümlerine göre
almıyanı iştirakçilerin emeklilik keseneklerine, tahsil durumları itibariyle
personel kanunlarına göre girebilecekleri derece ve kademelerin aylıkları
esas alınır. Bunlardan daha önce emeklilik ile ilgili görevlerde bulunmuş
olanların emeklilik keseneklerine, bu kanunun geçici 11 .inci maddesinin

hükümleri de gözönüne alınmak suretiyle, önceki görevlerinde bıraktık
ları derece ve kademe aylıkları esas tutulur.
Bunların, bu görevlerinde emeklilik keseneği vermek suretiyle ge
çirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi verilmek ve tahsil durumları
itibariyle, Personel Kanunlarına göre her derecede geçirmeleri gereken
en az süreler kadar kademe ilerlemesi yaptıktan sonra bir derece yük
selmesi yapılmak suretiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları yüksel
tilir.
Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kanunlarına tabi olarak geçmiş ve sigorta
primi ödenmiş sürelerinin her yıl bir kademe ilerlemesine ve tahsil durum
larına göre her 3, 4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şe
kilde, emeklilik keseneğine esas derece ve kademe aylıkları tespit edilir.
Ancak, bu suretle bulunacak emeklilik keseneğine esas aylıkları,
fiilen aldıkları aylık, ücret veya ödeneklerinden fazla olamıyacağı gibi,
tahsil durumları itibariyle, personel kanunlarına göre yükselebilecekleri
derecelerin son kademe aylıklarından da fazla olamaz.
Şu kadar ki, sigorta primi ödenmek suretiyle geçen sürelerin değer
lendirilmesinde, daha önce herhangi bir şekilde değerlendirilmiş veya 18
yaşından önce geçen veyahut intibakın yapıldığı tarihteki tahsil dere
celerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek sure
tiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz.
Ek Madde 3 — Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulun
duktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel ka
nunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe ay
lıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her
yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2, 3, 4 veya
5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak
derece ve kademe aylığı esas alınır.
Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldık
ları kademelerin ilerletildiği veya derecelerin yükseltildiği sürece, emek
lilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve dereceleri yükseltilir.
Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yük
seltilebilmesi için, tahsil durumları itibariyle personel kanunları hüküm
lerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri geçmemeleri ve bir dere
cede en az geçirilmesi gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik ke
seneği ödemiş olmaları şarttır.
Şu kadar ki, 18 inci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları
tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta
primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz.
Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları
hükümlerine göre, memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış
hak derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilen kısımları, bu
madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde ayrıca na
zara alınmaz.
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E k Madde 4 — Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıkları,
iştirakçilerin görevden ayrıldıkları tarihteki emekli aylığı bağlanmasına
esas aylıkları üzerinden, 7/2/1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla 5434
sayılı Kanuna eklenen ek 1 inci maddede yazılı nispetlere göre bağlanır.
Her derece ve kademe için , bütçe kanunları ile tespit edilen yürür
lükteki katsayıya göre bulunan emeklilik keseneğine esas aylıklar ile,
aynı katsayı uygulanmak suretiyle bu kanuna göre bağlanan aylıklar
arasındaki nispet, katsayının değişmesi halinde dahi, bağlanacak aylık
ların hesabında ve bağlanmış aylıkların yükseltilmesinde aynen muha
faza edilir.
E k Madde 5 — Bu kanuna göre bağlanacak emekli, âdi malullük
ve vazife malullüğü aylıklarının alt sının; 657 sayılı Kanuna bağlı gös
terge tablosunun 16 nci derecesinin 9 uncu kademesinde bulunan işti
rakçiye 30 fiilî hizmet yılı üzerinden hesap edilecek emekli aylığıdır.
Dul ve yetimlere ödenecek aylıkların alt sının;
a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla bulunduğu takdirde 16 nci
derecenin 9 uncu,
b) Dul ve yetim adedi 2 kişiden ibaret bulunuyorsa 16 nci derece
nin 7 nci,
c) Dul ve yetim adedi 1 kişi olduğu takdirde, 16 nci derecenin 5
inci,
Kademesi üzerinden 1 inci fıkra esasları gereğince hesap edilecek
emekli aylığıdır.
Vazife malulü erlerle, bunların dul ve yetimleri hakkında da yukarıki hükümler uygulanır.
Harb malullüğü zammı ayrıca nazara alınır.
Ek Madde 6 — Emekli, âdi malullük, vazife malullüğü aylığı bağ
lanan veyahut toptan ödeme yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hizmet
yılı için, ek 4 üncü maddeye göre hesap edilecek aylık bağlamaya esas
tutarların yansı emekli ikramiyesi olarak verilir.
Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiilî hizmet yılından
fazla süreler nazara alınmaz.
Emekli, âdi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan ve
yahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için yukardaki esaslara
göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak
kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde göste
rilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir.
Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna gi
renlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, yalnız sonradan geçen hizmet
lerine karşılık yukardaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir.
Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hiz
metler için ayrıca tahakkuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alı
nan fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla olamaz.
5434 sayılı Kanunun 88 inci maddesi kapsamına girenlerin emekli
lik ikramiyeleri hakkında da yukardaki hükümlere göre işlem yapılır.
Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiyelerini alamadan
ölenlerin, ikramiyeleri kanunî mirasçılarına ödenir.
Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe, onayı
veren kurumca, Sayıştay ve Danıştay ' başkanlarının ise kendi kurumla
rınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok 2 ay içinde faturası karşılığında
sandığa ödenir.
ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili
hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygulanır.
E k Madde 7 — Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk
Medenî Kanunu hükümlerine göre kazaî rüşt karan almak suretiyle
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi ve öğrenimleri ile ilgili gö
revlere atananlar hakkında, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde ya
zılı 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz.
E k Madde 8 — Sıhhî izin sürelerini dolduranlardan bu süreleri dol
durdukları tarihleri takibeden aybaşından itibaren her ne sebeple olursa
olsun kurumlarınca görevleri ile ilgileri kesilmiyerek aylıkları ödenenle
rin, bu suretle geçen süreleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz ve bu süreler
için kesenek ve karşılık alınmış ise geri verilir.
Şu kadar k i , bağlanan aylıklar; görevlerinden ayrılarak görev aylık
larının kesildiği tarihi takibeden aybaşına kadar ödenmez.
E k Madde 9 — 5434 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca, in
dirme yapılmak suretiyle aylık bağlanan dul ve yetimlerden emeklilik
ile ilgili görevlere girenlerin kesilen aylıkları, bu indirmeler giderilinceye
kadar geri kalanların aylıklarına mütenasiben eklenir.
E k Madde 10 — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan
atanan bakanlardan daha Önce emekliliğe tabi bir görevde bulunmuş
olanlar, bu sıfatlarının devamı süresince (Daha önce 23/10/1969 tarihli
ve 1188 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince Sosyal Sigortalar

11

TEMMUZ 197]

Kurumu ile ilgilendirilmiş olsalar dahi) müracaatları halinde Türkiye
j Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgileruirilirler.
j
13/6/1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanun hükümleri, adı geçenlerin
bu sıfatlarının devamı sırasında Sosyal Sigortalar mevzuatına tabi ola
rak geçmiş hizmet süreleri hakkında ca uygulanır ve intibaklan buna
göre yapılır.
Ek Madde 11 — İştirakçilerin, 5434 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinde yazılı kurumlarda, Sosyal Sigortalar Kurumuna veya Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına tabi bulunmadan ücretli, geçici kadrolu veya
gündelikli olarak geçen hizmetleri, 23/2/1965 tarihli ve 545 sayılı K a 
nunla, 5434 sayılı Kanuna eklenen ek maddedeki esas ve oranlara göre
borçlandırılır.
Ek Madde 12 — 5434 sayılı Kanun ve ona ek kanunlara göre San
dıkla ilgilendirilenlerin emeklilik işlemleri;
a) Re'sen emekliye sevk hallerinde, iştirakçinin göreve tayinindeki
usule göre tayine yetkili makamın,
b) İstek üzerine veya yaş haddi veya malullük (Adi ve vazife ma
lullüğü) hallerinde, iştirakçinin mensup olduğu kurumun en yüksek ami
rinin,
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, ille
rin daimî komisyon üyeleri ile, Sandıkla ilgileri kesilmiş olup da bir ka
mınla bir kuruma bağlı olmaksızın iştirakçilik hakkı devam edenlerin,
istek, malulüliyet ve yaş haddi hallerinde daha önce Sandıkla ilgilendik
leri en son kurumun en yüksek amirinin, bunlardan bu görevlerinden önce
iştirakçiliği olmıyanların son defa görev yaptıkları yer başkanının,
d) Kurumların, yönetim veya Müdürler Kurulu üyelerinin istek,
maluliyet ve yaş haddi hallerinde, atanmalarında inhayı yapan kurumun
en yüksek amirinin, (Müdürler Kurulundaki memur temsilcileri, bu gö
reve seçilmeden önceki görevi nazara alınarak yukarıdaki fıkralar hü
kümlerine göre)
e) Danıştay Başkanının istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde
Başbakanlık, Sayıştay Başkanının aynı hallerde Millet Meclisi Başkan
lığı,
Onayı ile tekemmül eder.
Ek madde 13 — İştirakçi veya ölümü halinde dul ve yetimlerinin
biri tarafından yapılan borçlanma isteği üzerine Sandıkça dilekçiye borç
miktarı bildirilir. Bu duyurudan itibaren ilgili, 30 gün, içinde Sandığa
yazı ile müracaat etmek şartiyle, bir defaya ımahsus olmak üzere borç
lanma isteğini geri alabilir.
30 gün içinde istek geri alınmadığı takdirde, borçlanma isteğinden
dönülemez.
Ek madde 14 — Yönetim Kurulunun 5434 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin (ç) fıkrasında yazılı konularla ilgili kararlarının, birer ör
neği ilgililere tebliğ olunur.
İlgililer buna ait kararlara karşı sandık aleyhine Danıştay nezdinde dava açabilirler.
Madde 3 — 5434 sayılı Kanunun 39, 93, 62, 66, 78, 82 ve 88 inci
maddelerinde yazılı (15) ve (20) yıllık süreler, (10) yıla indirilmiştir.
Ancak, 53 üncü maddeye 22/6/1956 tarihli ve 6741 sayılı Kanunla ek
lenen fıkra hükmü saklıdır.
Madde 4 — 5434 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin son fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Fiilî hizmet müddeti zamları, emeklilik muamelelerinde fiilî hizmet
sayılır. Bu zamların toplamı 8 yılı geçemez. Lokomotif makinist ve ateş
çileri 8 yıl kaydına tabi değildir.
Madde 5 — 5434 sayılı Kanuna 7/2/1969 tarihli ve 1101 sayılı K a 
nunla eklenen ek 1 inci maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir :
Ancak, bağlanacak aylıkların toplamı, emekli ve adî malullük ay
lıklarında, emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkların % 80 ini geçemez.
Vazife malulleri bu hükmün dışındadır.
Madde 6 — 5434 sayılı Kanuna 2/3/1970 tarihli ve 1239 sayılı K a 
nunla eklenen ek 1 inci maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
Ancak, ölüm tarihinde 18 yaşını, orta öğrenimde 20 yaşını ve yük
sek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış çocuklarda malullük
şartı aranmaz. Bunların aylıkları, öğrenim durumları da gözönüne alı
narak, yukarıdaki yaşları doldurdukları tarihi takibeden aybaşından iti
baren kesilir. Şu kadar ki, bunlardan aylıklarının kesilmesi gereken ta
rihlerde başkasının yardımı olmaksızın hayatlarım devam ettiremeye
cek derecede malul ve muhtaç bulunanların aylıklarının. ödenmesine de
vam olunur.
Madde 7 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı K a 
nununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir :
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'Geçici Madde 1 — 1/3/1970 tarihi ile 28/2/1971 tarihi arasında
emekli, adî malullük,, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış
olanların, aylıkları (Kurumlarınca personel kanunları hükümlerine göre
yapılacak intibakları dikkate alınmak suretiyle)
1/3/1971 tarihinden
itibaren bu kanunun esaslarına göre hesalbedilerek kendilerine ödenir.
Bunların aylıklarının bağlandığı tarihle 28/2/1971 tarihi arasında
ki aylık ve ikramiye farkları, Bakanlar Kurulunca belirtilecek zaman,
şekil ve usule göre kendilerine ödenir.
Ancak 1 Aralık 1970 tarihi ile 1 Mart 1971 tarihi arasındaki 3 ay
lık farklar Kanunun neşrinden itibaren 3 ay içerisinde ödenir.
Geçici madde 2 — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, Temsilci
ler Meclisi üyesi, dışarıdan atanmış bakan iken veya bu görevlerden ay
rılıp da başka bir göreve girmeden, bu kanunun yayımlandığı tarihten
önce emekliye ayrılmış bulunanların emekli aylıkları ile ölenlerin dul ve
yetimlerinin aylıklarının intibak ve yükseltme işlemleri, birinci derece
den emekli olanlar da bu derecenin dördüncü kademesi üzerinden, diğer
derecelerden emekli olanlarda ise bu derecelerin beşinci kademesi baş
langıç alınarak yapılır.
Emekli iken Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine saçilmiş olup
da bu kanunun yayımlandığı tarihte bu sıfatları devam edenler veya et
meyenler ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerinin aylıkları hakkında
da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Geçici Madde 3 — 1/3/1970 tarihinden önce bağlanmış emekli, adî
malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıklarının yükseltme işlem
leri, 7/2/1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine istina
den Balkanlar Kurulunca bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç
altı ay içinde tespit edilecek esaslar uyarınca 1/3/1970 tarihinden ge
çerli olarak yapılır.
Yükseltme işlemleri, yükseltme esaslarının Balkanlar Kurulunca
tespiti tarihinden itibaren bir yıl içinde bitirilir.
Yükseltme işlemleri sona erinceye kadar, bu aylıklar 1/3/1971 ta
rihinden itibaren (Sonradan mahsubu yapılmak üzere) % 50 oranında
avans ilâvesi ile ödenir.
Bu aylıkların 1/3/1970 - 28/2/1971 tarihleri arasına ait farklar ge
çici 1 inci maddenin ikinci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgililere ödenir.
Geçici madde 4 — Bütçe kanunlarına bağlı (ç) işaretli cetvelde
ismen gösterilen kişilerden; Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti
üyeleri ile eş ve çocuklarına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci
Döneminde bulunan üyeler ile eş ve çocuklarına, Kurtuluş Savaşında ve
iç isyanlarının bastırılmasında fevkalâde
hizmetlerinden dolayı şahıs
larına veya bunlardan şehit olanların dul ve yetimlerine ayrı ayrı ka
bul edilen özel kanunlarla vatanî hizmet tertibinden bağlanmış olan ay
lıklar ile Kore Savaşında üstün başarısından ötürü vatanî hizmet ter
tibinden maaş alanların aylıkları yüzde yüz oranında artırılmıştır.
Bunların aylıkları hakkında da ek 5 inci maddedeki alt sınır hü
kümleri uygulanır.
Ancak, dul ve yetimlere bağlanmış aylıkların alt sınıra yükselme
sinde özel kanunlarındaki nispetler gözönünde tutulur.
Bu aylıkların 1/3/1970 - 28/2/1971 tarihleri arasına ait farkları ge
çici 1 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki esaslar uyarınca i l 
gililere ödenir.
Geçici Madde 5 — 1/3/1971 tarihinden önce bağlanmış emekli,
adî, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları geçici 1 - 3 üncü
maddeler gereğince yapılacak yükseltme işlemi sonunda alt sınır aylık
larının altında kaldığı takdirde, bu aylıklar ilgililerin durumlarına göre
ek 5 inci maddede yazılı alt sınıra yükseltilir.
Geçici Madde 6 — 1/3/1970 tarihinden 30/11/1970 tarihine kadar
5434 sayılı Kanunla bu kanuna atıf yapan kanunlar gereğince hizmet
borçlanması hususunda Sandığa müracaat edenlerin borçlanma işlemle
rinde, müracaat ettikleri tarihteki emeklilik keseneklerine esas aylıkla
rının, 31/7/1970 tarihli ve 1322 sayılı Kanunun yürürlüğünden önceki
% 35 nispetinde zamlı tutarları esas alınır.
Türkiye Büyük MilIet Meclisi üyelerinden 1/3/1970 tarihinden bu
kanunun yayımlandığı tarihi takibeden 90 ıncı günün sonuna kadar borç
lanma isteğinde bulunmuş veya bulunacak olanların borçlanma işlemle
rinde yukarıdaki fıkrada tanımlanan aylık miktarları esas tutulur.
Geçici madde 7 — Emekli, adî mallük veya vazife malullüğü aylığı
bağlanmış olanlarla bunların 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde
gösterilen ve kanunen bakmakla mükellef bulundukları aile fertleri, dul
ve yetim aylığı alanlar, genel sağlık sigortasının kanunla düzenleneceği ta
rihe kadar (özel Kanunlara göre tedavileri yaptırılanlar hariç) hastalan
maları halinde resmî sağlık kurumlarında muayene ve tedavi ettirilirler.
Muayene ve tedavi ilgililerin :
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A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üze
rine; teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırıl
ması,
B) Gerekirse sağlık müessesesine yatırılması,
C) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıtalarının sağ
lanması,
Hallerini kapsar.
Muayene ve tedavi masrafları Sandık tarafından karşılanır.
Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şartları ile bu hususta ilgili
kurumlara ve Sandığın ödeme ve tahsilat işlerini yapan bankalara veri
lecek görevler ve bunlarla ilgili esaslar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının mütalâası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak
tüzükle tespit olunur.
Bu Tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren t ı r yıl için
de hazırlanır.
Geçici madde 8 —» Personel kanunlarına tabi olmıyan Sandık işti
rakçilerinin hastalık izin süreleri hakkında, kendi özel kanunları yürür
lüğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun hastalık izni hakkındaki 105
inci maddesi hükümleri uygulanır.
Geçici madde 9 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bağ
lanmış ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak ay
lıklar ile 7/2/1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla Hazineden Sandığa
devredilmiş olan (Emekli, âdi malullük, vazife malullüğü, harb malul
lüğü, er vazife ve harb malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile özel kanun
larla vatani hizmet tertibinden bağlanmış) aylıklardan ve bunlarla iliş
kin ödemelerden yalnız vatani hizmet aylıkları, faturası
karşılığında
Hazinece Sandığa ödenir :
Bu kanunun yürürlüğünden Önceki devre için ödenmemiş paralar
| hakkında da bu madde hükmü uygulanır.
5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesindeki emekli ikramiyesi ile
7184 sayılı Kanunda yazılı ölüm yardımı ve 1301 s a y ı l ı Kanun uyarınca
ödenen kadrosuzluk tazminatının ödendikçe kurumlara fatura edileceği
hakkındaki hükümleri saklıdır.
Geçici madde 10 — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel K a 
nununa 31/7/1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10
uncu maddede ödenmesi öngörülen aylik farklarının hesabında, bu kanun
hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek aylık ile kaldırılan hükümlere
göre tahakkuk ettirilmiş bulunan aylıklar esas tutulur.
Aynı geçici maddenin aylık farkları dışındaki hükümleri saklıdır.
Geçici madde 11 — 1/3/1970 tarihinde veya bu tarih ile Kanunun' yü
rürlüğe girdiği tarih arasında Sandığın iştirakçisi olup da, aylıklarını
Personel kanunları hükümlerine göre almıyanların emeklilik kesenek
leri, 5434 sayılı Kanunun hükümlerine göre emekliliğe esas aylıkları ve
657 s a y ı l ı Devlet Memurları Kanununa 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı
Kanun ile eklenen intibak hükümlerinin tatbiki suretiyle tespit edilecek
derece aylıklarının 657 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosunda tekabül
eden derece ve kademeleri üzerinden hesabedilir.
Bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinde geçirmiş ol
dukları sürelerin her yılı kademe ilerlemesine esas tutulur.
Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yük
selebilmesi, fiilen aldıkları aylık veya ücretlerin müsait hale gelmesine
ve tahsil durumları itibariyle 657 s a y ı l Devlet Memurları Kanununun 36
nci maddesinde tespit olunan dereceleri geçmemesine bağlıdır.
Bunların 1/3/1970 - 28/2/1971 tarihleri arasına ait kesenek, karşı
lık farkları hakkında 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek
geçici 34 üncü madde hükümleri uygulanır. Bu farkların tahsil süresi
ve şartları Maliye Bakanlığınca tespit olunur.
Geçici madde 12 — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa 31/7/1970
tarihli ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 15 inci madde uyarınca
intibakları yapılan iştirakçilerden emeklilik keseneklerine esas aylıkları
1, 2, 3 veya 4 üncü derecede olduğu halde, sözü edilen maddenin son fıkrası
hükmü uyarınca, 5 inci dereceye intibak ettirilmiş bulunanların emek
lilik keseneklerine, evvelce emeklilik yönünden iktisabetmiş oldukları
derecelerin birinci kademe aylıkları esas alınır.
Geçici madde 13 — 657 sayılı Kanunun malî hükümlerinin uygu
lanması nedeniyle 1/12/1970 tarihinde yeniden iştirakçi durumuna gir
miş olanlardan, 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası
uyarınca alınacak artış farkları, bunların intibak ettirildikleri derece
veya. kademelere tekabül eden aylık tutarlarının % 25 idir.
Geçici madde 14 — Bu kanun hükümlerinin uygulanmasından do»ayı Sandığın her türlü kanunî gelirleri ile kanunî giderleri ve harca
maları arasında ortaya çıkacak gelir fazlası Genel Bütçeye gelir kayj" dolunur.
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Sandığın nakit durumu gerekli ödemeleri ve harcamaları karşılıyamadığı takdirde, Sandığın talebi üzerine, Maliye Bakanlığı Bütçesinin
sosyal transferler bölümüne bu husus için konulacak ödenekten Sandığa
tediyede bulunulur.
Geçici madde 15 —• Seçim kanunları gereğince görevlerinden is
tifa edip de seçilenlerden emekliliklerini devam ettirenler ile, seçilemiyenlerden yeniden Sandığın itirakçisi olanlar, istifa ettikleri tarih ile
seçimin yapıldığı tarihi takibeden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri
süreleri için, istekleri üzerine, 5434 sayılı Kanundaki esas ve oranlara
göre borçlandırılırlar.
Geçici madde 16 — 1/1/1950 tarihinden sonra Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeliğinde bulunmuş ve üyelik süreleri emekliliklerinde sayıl
dığı halde, kıdemlerinde sayılmamış ve halen emekli olanların, emekli
aylıkları, bu süreler, 1046 sayılı Kanuna göre kıdemlerine eklenmek su
retiyle bulunacak dereceler üzerinden yükseltilir.
Geçici madde 17 — 1136 ve 1238 sayılı kanunlar uyarınca serbest
avukatlıkta geçen hizmet sürelerini borçlanmak suretiyle fiilî hizmetle
rine eklenmesi için zamanında müracaat edemiyenlere bu kanunun ya
yınlandığı tarihten itibaren, yeniden altı aylık müracaat süresi tanın
mıştır.
Geçici madde 18 — Tıp doktorlarının fahrî asistanlıkta geçen sü
relerinin 3/4 ü, bu kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde
müracaat ettikleri takdirde, 5434 sayılı Kanun esaslarına göre borçlan
dırılır.
Geçici madde 19 — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışar
dan atanan bakanların 1/3/1971 tarihinden itibaren tahakkuk edecek
ödeneklerinin yeniden düzenleneceği tarihe kadar Sandığın
iştirakçisi
durumunda bulunanların emeklilik bakımından müktesep hak derece ve
kademelerinin 657 sayılı Kanuna ek 1327 sayılı Kanundaki aylık tutar
ları üzerinden her üç ayda bir her türlü emeklilik kesenekleri, 1400 sa
yılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü de dikkate alınmak suretiyle, büt
çelerindeki mevdu ödeneklerden kesilerek karşılıkları ile birlikte Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarınca Sandığa ödenmeye
devam olunur.
Geçici madde 20 — 5/3/1970 tarih ve 1243 sayılı Kanunun birinci
maddesinde sayılan meslek mensuplarından halen Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyesi olanlarda 5 yıllık süre aranmaksızın sözü geçen kanunun
birinci maddesi hükümlerinden aynen yararlanırlar. Borçlanma işlemleri
geçici 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre uygulanır.
Geçici madde 21 — 31/7/1970 tarihli ve 1322 sayılı Kanunun 3
üncü maddesi gereğince, Bakanlar Kurulunca veya Cumhuriyet Senatosu
ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarınca tespit edilen kadrolara intibak
ettirilme hali, iştirakçilere emeklilik yönünden ayrıca bir hak sağlamaz.
Geçici madde 22 — Aylıkları geçici 1 inci madde gereğince 1/3/1971
tarihinden itibaren, bu kanun esaslarına göre hesap edilerek ödenenlerin,
1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci maddesi gereğince almış oldukları
avanslar, aylıklarının ödenmesi sırasında mahsubedilir.
Geçici madde 23 — 5434 sayılı Kanuna 7/2/1969 tarihli ve 1101 sa
yılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü madde hükmü, bu kanunun yayım
landığı tarihte 20 yıl ve daha fazla fiilî hizmet süresi bulunanlar hak
kında da uygulanır.
Geçici madde 24 — 1/3/1970 tarihinden sonra tabiî afetlerden zarar
gördüğü Bakanlar Kurulunca tespit edilen bölgelerin sınırları içinde ika
met eden emekliler ile dul, yetim ve malullerin bu kanundan doğan ikra
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miye farkları ve halen almakta oldukları aylıkların bir yıllık tutarının
% 50 si, 1970 yılı aylık ve ikramiye farklarına mahsuben ödenir.
Mahsubu, geçici 1 ve 3 üncü maddelere göre farkların ödenmesi sı
rasında yapılır.
Geçici madde 25 — Bu kanunun 6. ncı maddesi hükmü, sözü edilen
madde kapsamına daha önce giren çocuklar hakkında da, bu kanunun
yayımından sonra yazı ile Sandığa müracaatlarını takibeden aybaşından
itibaren uygulanır.
Madde 8 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
ile aynı kanunun ek ve tadillerinin ve diğer kanunların bu kanuna aykırı
hükümleri, bu kanunla getirilen hükümlerin yürürlüğe girdikleri tarih
lerden itibaren ve 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci maddesi de 1/3/1971
tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Madde 9 — Bu kanunun;
a) Geçici 11, 12, 16 ve 21 inci maddeleri 1/3/1970,
b) E k 7 ve 13 üncü maddeleri ile geçici 5, 8 ve 13 üncü maddeleri
1/12/1970,
c) 1 inci maddesi ile ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 nci ve geçici
1, 2, 3, 4, 10, 14, 19, 22 nci maddeleri 1/3/1971,
Tarihlerinden geçerli olmak üzere bu kanunun yayımı tarihinden
itibaren;
d) Geçici 7 nci maddesi, bu maddede yazılı tüzüğün yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden aybaşından 3 ay sonra;
e) Diğer maddeleri kanunun yayımı tarihinden itibaren;
yürürlüğe girer.
Madde 10 — B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
10/7/1971
Gösterge tablosu
KADEMELERİ
Derece

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

650
550
490
430
380
330
295
260
225
205
185
165
145
125
100
70

665
570
502
442
390
340
302
267
232
209
189
169
149
129
105
75

680
590
514
454
400
350
309
274
239
213
193
173
153
133
110
80

695
610
526
466
410
360
316
281
246
217
197
177
157
137
115
85

630
538
478
420
370
323
288
253
221
201
181
161
141
120
90

650
550
490
430
380
330
295
260
225
, 205
185
165
145
125
95

562
502
440
390
337
302
267
229
209
189
169
149
130
100

1 000 +
1 000 +
1 000 +
1 000 +

8

574
514
450
400
344
309
274
233
213
193
173
153
135
105

9

526
460
410
351
316
281
237
217
197
177
157
140
110

200 için 795
150 için 770
100 için 745
50 için 720

T E B L İ Ğ
Dışişleri Bakanhığndan:
Amerika Birleşik Devletlerinin Boston şehrinde görev çevresi
açılması 19/4/1971 tarihinde Dışişleri Bakanlığınca kararlaştırılmıştır.

Massachusetts eyaletini kapsamak üzere bir

Fahri Başkonsolosluk

İ L Â N L A R
Petrol Dairesi Reisliğinden:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının VI No. lu Gaziantep böl
gesinde sahip bulunduğu AR/TPO/662 ve 663 hak sıra numaralı pet
rol arama ruhsatnamelerinin temdit edilmiş müddetinin sona ereceği

13/7/1971 tarihinden 13/7/1972 tarihine kadar Petrol Kanununun 55/2
nci maddesi gereğince bir yıl müddetle temdit edilmesi için 2/7/1971
tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25 inci maddesinin
2 nci fıkrası mucibince ilân olunur.
6976
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\nkara Lv. A. 3 No. lu Satın Alma Komisyona
Başkan lığın dan
Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (12)
kalem (malzeme) maddesi (pazarlık) suretiyle satın alınacaktır. Ev
saf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. İstekli
lerin belli gün ve saatte gelmeleri.
M. bedeli K. teminatı
İHALE
Cinsi
Miktarı Lira Krş.
TL.
Günü
Saati

60 x 60 Güderi
0.50 silisli bronz levha
Çam kereste 1. smıf
(bir)
Oto mlz.
24V Reo distribitör
bobini
040 jeep ana yatak
M38 jeep silindir başı
contası
030 GMC ana yatak
Tuzla jeep karbiratör
conta Tk
Ana cereyan kabolsu
Willys pikap eksantirik zinciri
M3 jeep distribitör
1 inci devre giriş
maksefesi
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10.000 TL.
10.000 TL.

45,—
140 —

1.500
1.500

10.000 TL.
800,—
2 Kİ. 6.125,—

1.500
920

14 Temmuz 1971
Çarşamba 14.05
»
14.10
»
»

14.15
14.20

kendisini bir vekille de temsil ettirmediğinden davalı Ali Duran'ın
12/8/1971 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendi
sini bir vekille temsil ettirmesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere
ilânen tebliğ olunur.
7005

•
Tarım Bakanlığından :
Ziraî Mücadelede kullanılmak üzere, ziraî mücadele ilâcı ruhsatna
mesini haiz bulunan aşağıda adı, firması, ruhsatname tarih ve numaraları
kayıtlı ziraî mücadele ilâçlarının 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Karantina
Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince ruhsatnameleri iptajfve satışları
men edilmiştir.
iptal edilen
ruhsatnamenin
A

ilâcın adı
10.000 TL.
190 —
10.000 TL. 1.135,—

1.500
1.500

»
»

14.30
14.40

10.000 TL.
10.000 TL.

29,—
300,—

1.500
1.500

»
»

14.50
15.10

10.000 TL.
10.000 TL.

57 —
20 —

1.500
1.500

»
»

15.20
15.30

10.000 TL.

460 —

1.500

»

15.40

10.000 TL.

14,75

1.500

»

15.50

7013

/1-1

Karacabey Belediye Başkanlığından :
1 —• 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince beheri 85 ku
ruştan 85.000,— lira muhammen bedelli 100.000 adet granit parke taşı
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 — Geçici teminatı 6375,— lira
dır. 3 — İhale 28/7/1971 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye Encü
meni huzurunda yapılacaktır. 4 — 2490 sayılı Kanunun 32 nci madde
sine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00 e
kadar Belediye Başkanlığına verilmesi şarttır. 5 — Şartname hergiin
mesai saatleri dâhilinde Belediye Fen İşlerinde görülebilir. 6 — Postada
gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 7 — Belediye ihaleyi yapıp yapma
makta serbesttir.
7023/4-1
Diyabakır Asliye ikinci Ticaret Mahkemesinden :
1970/57
Davacı T. C. Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi vekili Avukat M. Bü
lent Akyol tarafından davalılar Aziz Kürüm ve Abdtılveli Dedeoğlu
aleyhlerine açılan alacak davasının yapılan açık duruşması sırasında:
Davalılardan Abdulveli Dedeoğlu'nun 3/2/1970 yılında ölmüş bu
lunması ve mirasçılarının da tebligata yarar adresleri bütün aramalara
rağmen bulunamadığından mirasçıları adına ilânen davetiye yerine
kaim olmak üzere tebligat yapılmasına karar verilmişth'.
Karar gereğince Abdulveli Dedeoğlu mirasçıları eşi Nardene ken
disine asaleten, küçük çocukları, Zafer ve Jale'ye velâyeten, diğer ço
cukları Gülden, Adnan, Mehmet Aydın, Mehmet Emin ve Gülsen'in
kendilerine müstakilen, duruşmanın bırakılmış olduğu 16/7/1971 günü
saat 7.30 da mahkemede hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil
ile temsil ettirmeleri, gelmedikleri ve bir vekilde göndermedikleri
takdirde haklarında gıyap hükümlerinin tatbik edileceği davetive ye
rine kaim olmak üzere keyfiyet üân olunur.
6867

»
Niğde/Aksaray Gezici Toprak Hâkimliğinden:
1970/74
Davacı Hazineyi Maliye vekili Avukat Adil Soysal tarafından da
valı Muttalip oğlu Ali Duran aleyhine açılan tapu iptali ve ecrimisil
davasının yapılan açık yargılaması sırasında:
Davalı adına 29/6/1971 günü saat 9.00 için davetiye yerine kaim
olmak üzere ilânen tebligat yapılmış davalı duruşmaya gelmediği gibi

'

Verthaon T
Shell Maneb % 80 WP.

Firması
'

'

'i'arihi
7—•

'

The Shell Oompany of
Turkey Ltd.
The Shell Company of
Turkey Ltd.

'

No.
'

27/6/1966

'

494

21/1/1966

450
6883

' •

•

istanbul 4 üncü Sulh Ceza Hâkimliğinden :
Esas No : 1970/202
Karar No : 1971/84
Davacı : H . A .
Maznun : Mustafa Tosun - Mecidiyeköy Şair Sabri Sokak 17 No.
Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak
Suç tarihi : 1/2/1970
Maznun Mustafa Tosun'un tehlikeli vasıta kullanmaktan sabit olan
fiil ve hareketinden dolayı T. C. K . nun 565/1 ve 2, 59, 29 uncu maddeleri
uyarınca H . hapisten adlî tevbih, 250 kuruş hafif para, iki gün meslekten
men'ine 29/1/1971 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin
meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hükümlerine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten onbeş gün sonra
tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 6953-2

iskenderun icra Memurluğundan:
1970/2495
Alacaklı : Elias Azrak ve Ortakları Koli. Şti. ve Avukat Turgut Başaçık ve Sunay özenoğlu,
Boçlu : Danış Feridun Çağlar, 1. Harput Caddesi No. 56 Elazığ.
Borç : 9.O0O,— T L . sı ve masrafları.
işbu borçtan dolayı hakkınızda İskenderun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğince verilen 16/11/1970 tarih ve 1970/2-2 sayılı ihtiyati haciz kararı
gereğince 24/11/1970 tarihinde 31 A N 670 plaka sayılı Anadol marka 1968
model ve 35.000,— TL. sı değerindeki vasıtanız üzerine haciz vaz edilmiş
adresinizin meçhul olması sebebi ile haciz zaptı tebliğ edilememiş ödeme
emri de Resmî Gazete'nin 14/5/1971 tarihli nüshasında ilânen tebliğ edil
miş olmakla haciz keyfiyetinin de ilânen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilânın gazetede neşir tarihinden itibaren kanunî 3 günlük müd
dete 10 gün ilâvesi ile yapılan hacze karşı itirazlarınızı bildirmeniz haciz
zaptı ve 103 davet varakası yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ ve ih
bar olunur.
7006

•
Kayseri Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
1970/121 - 122
Davacı İsmail ve Bekir Şimşek tarafından davalı Mürüvvet Gül
aleyhine ikame olunan izaleyi şüyu davasının yapılan muhakemesinde :
Davacı tarafından açılan 1970/121 sayılı dosyada Kayseri'de kâin
28, 43, 36 ve 91 parsel, 1970/122 sayılı dosyada 10, 44, 32 ve 13 par
sel numaralı gayrimenkullerin taksim veya satışı istenilmiş, davalı
Mürüvvet Gül'ün adresi meçhul olduğu anlaşıldığından tebligatın ilâ
nen icrasına ve duruşmanın 14/9/1971 günü saat 9.00 a bırakılmasına
karar verilmiştir. Mezkûr günde davalının mahkemeye gelmediği tak
dirde adına gıyap karan çıkarılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere
ilân olunur.
7008

sahife : 6

(Resmî Gazete)

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden :
YAPI İŞLERI

ÎLANI

1 — Eksiltmeye konulan iş : Ankara'da yaptırılacak 7 blok, 122
daireli mesken inşaatı olup, ilk keşif bedeli 9.676.278,87 liradır.
2 —• Eksiltme 20/7/1971 tarihine rastlayan Salı günü saat 16 da
Ankara'da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 1 No. lu Satm
Alma Komisyonunda götürü bedel esası üzerinden kapalı zarf usulüyle
yapılacaktır.»
3 — isteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerini, Ankara'da
Mithatpaşa Ç a r e s i n d e Genel Müdürlük inşaat Müdürlüğü Keşif Büro
sunda mesai s a a » ' ' ı i l i n d e incelemeleri mümkündür.
Ha,,-

,v

4 — Eksiltmej^^BrebiImek için istekliler;
a) 1970 y ı l ı n a ^ K ticaret odası belgesini,
b) Usulü dairesinde 304.038,37 liralık muvakkat teminatını,
c) Bu işe ait iştirak belgesini,
Kapalı zarflara koyacaklardır.
(

5 —' B u işe ait iştirak belgesi alınma şekli,
isteklilerin en geç 16/7/1971 Cuma günü mesai saati sonuna kadar bir
dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat et
meleri (Müracaatta umumî evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla
müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından
alınmış keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi asıl veya
noter sureti ile bu önemde benzeri bina inşaatını muvaffakiyetle ikmal
ve kabullerini yaptıklarına dair ilgili daireden alınmış belge aslım ve mün
hasıran Kurumdan alacakları plan, teçhizat, taahhüt ve teknik personel
beyannameleri ile bu beyannamede zikredilen teknik personel ile noter
den mün'akit taahhüt beyannamesini ve ihale evrakını tetkik ettiklerini
gösterir Kurum Keşif Bürosundan bu iş için alınmış belgeyi de ekleme
leri lazımdır.
6 —• İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır.
7 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15 e kadar mak
buz mukabilinde Tuna Caddesi No: 7 zemin katta Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde
iadeli taahhütlü olarak postalamaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler
kabul edilmez.
8 — 5337 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrası mu
cibince belediyelerce istenecek ilân resmi ve yardımlarla bilumum harç
lar müteahhide aittir.
9 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta
serbesttir.
6854 / 2-2

Altındağ İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1971/201
Musa Hayri Yüney, Mustafa Muzaffer Yüney, Abdullah Galip
Yüney, Mehmet Niyazi Yüney, Ganime Huriye Olgundemir, Emine
Nuriye Eren ve Kadriye Erçetin tarafından davalı Ankara Belediyesi
adına açılan tapu iptali davasının yapılan muhakemesi sırasında, ve
rilen karar gereğince, Solfasol Köyü Sivrikaya Mevkiinde kadastro
nun 3454 ada 5 parsel sayılı gayrimenkulun 3136 m kısmının namla
rına tescilini istemiş olup bu yerin Hazineye ihbarı Belediye hududu
dahiline alınmasından dolayı Belediye namına kayıt
edildiğinden
M. K. nun 639 uncu maddesi gereğince bu yer üzerinde hak iddia
edenlerin duruşmanın bırakıldığı 14/9/1971 günü saat 9.30 da Mah
kememizde bizzat bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil et
tirmeleri ilânen tebliğ olunur.
6855
2

Espiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden;
E. No: 1970/482
K. No: 1971/315
Davacı Espiye Kazasımn Kaşdibi Köyünden Mazhar oğlu Hacı Akıllı
tarafından davalı adresi meçhul Mehmet kızı Nezire Akıllı aleyhine
ikame olunan boşanma davasının yapılan duruşması sonunda:
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Tarafların boşanmalarına 11/6/1971 tarihinde karar verilmiş da
valının adresi meçhul bulunduğundan karar özetinin Resmî Gazete ile
ilânına ve ilân tarihinden itibaren kanunî süre içerisinde temyiz edil
memesi halinde kararın kesinleştiğinin tebliğ ve kaim olmak üzere
ilân olunur.
6989

Ankara Yedinci Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. No: 1971/251
K. No: 1971/497
Sarhoşluk suçundan Mahkememizin 17/5/1970 tarihli ilâmı ile
C. K. nun 572/1 inci maddesi gereğince üçyüz lira hafif para cezası ile
hükümlü Salih oğlu 1943 doğumlu Sadi Gülşin hakkındaki gıyabî ilâm
bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemedi
ğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince
adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir
tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı
ilân olunur.
6994

Araç Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1970/69
Araç Kazası Gökçesu Köyünden Kezban Doğanoğlu vekili Ahmet
Yalçın tarafından davalı Hasan oğlu Mehmet Küçükçakaoğlu ve 7 ar
kadaşı aleyhlerine açılan taksim davasının yapüan açık duruşması sı
rasında :
Davalı Gökçesu Köyünden Hasan oğlu Mehmet Küçükçakaoğlu'na
çıkarılan gıyap karan tebliğinde adresi kimse tarafından köyde biline
mediğinden bahsile bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan mahkemece gıyap
kararının adı geçen Hasan oğlu Mehmet Küçükçakaoğlu'na üânen ya
pılmasına karar verilmiş olduğundan duruşmanm bırakılmış olduğu
22/9/1971 günü saat 10 da Araç Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bu
lunmadığı veya bir vekille de kendisini temsü ettirmediği takdirde gı
yap kararının kesinleşeceği üânen tebliğ olunur.
6894

Ankara Asliye Dokuzuncu Hukuk Hâkimliğinden :
1971/241
Davacı MiUî Savunma Bakanlığı vekül Avukat Zehra önder tara
fından davalı A l i Üstündağ ve Şerife Üstündağ aleyhine açılmış olan
okul giderinden dolayı 8269,75 liralık alacak davasının yapılan açık du
ruşması sonunda :
Davalılar A l i Üstündağ ve Şerife Üstündağ, Kavaklıdere Bülten
Sokak 4 / A adreslerine çıkanlan davetiyelerin bilâ tebüğ iade edüdiği,
savcılık araştınlmasına rağmen
adresinin bulunamadığı anlaşılmakla
bundan böyle davetiyenin üânen yapılmasına karar verilmiştir.
Karar gereğince her i k i davalının duruşmanın bırakıldığı 16/9/1971
günü saat 9.30 da bizzat gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsü ettir
mediğiniz takdirde hakkınızda gıyap karan hükümlerinin tatbik edile
ceği, işbu davetiyenin ilânen tebliğ olunur.
6896

Altındağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1970/313
Davacı Millî Savunma Bakanlığı vekili tarafından davalı Yusttf
Erzor aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapılmakta olan yargıla
ması sonunda : 25/3/1971 tarih ve 1971/163 sayılı 'kararla 15,25 liranın
17/5/1968 tarihinden itibaren işleyecek olan kanunî faizi ile birlikte
davalıdan alınarak davacı idareye verilmesine, takdir edilen 1.52 lira
vekâlet ücreti üe 38,40 lira mahkeme masrafının dahi davalıdan almanarak davacı idareye verilmesine karar verilmiştir.
işbu gıyap kararının gazete Ue ilân tarihinden itibaren 8 gün zar
fında davalının temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği tebligat
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
6,895

(Resmî Gazete)
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geç 15/7/1971 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar vererek 17/7/1971 günü
saat 12.00 de yeterlik belgesini alacaklardır.
5 — isteklilerin usulüne göre dolduracakları teklif zarflarını en geç
21/7/1971 Çarşamba günü saat 12.00 ye kadar Şirket Muhaberat Servi
sine vermeleri şart olup, ihale aynı gün saat 14.00 de yapılacaktır.

Ankara Lv. A. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Muh. kösele) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, is
teklilerin kanunî şeküde hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanügma ver
meleri. Postada geciken mektuplar kabul edümes.

Cinsi

Miktarı
Çift

Tabanlık sunî kösele 87.700
Topukluk sunî kösele 87.700
Sunî kösele köpük
Jfiyapa
127.000
Tabanlık sunî kösele 43.850
Topukluk sunî kösele 43.850
Sunî kösele köpük
fiyapa
63.500

M . bedeli G. teminatı
Lira K r . L i r a K r .

6 — Grupların geçici teminat miktarı 60.000,— T L . ile 200.000,—
TL. arasında değişmektedir.
7 — Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz.
8 — Sirkat 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir.
7114 /1-1

İ H A L E
Günü
Saati

526.200
254.330

Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliğinden:

495.300
1.275.830
263.100
127.165

52.025

E. No: 1969/2586
K. No: 1970/1321
Davacı: K. H.
Sanık: Hasan Karakaş, Halil ve Besiy oğlu 1938 doğumlu Ga
ziantep Semmezeresi Köyü hane 88 de kayıtlı olup halen İnönü Cad42/A da bakkal.
S u ç : Ölçüler Kanununa muhalefet,
Suç tarihi: 12/11/1969
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın müsnet suçtan dolayı hak
kında Mahkememizde yapılan açık muhakeme sonunda: Hareketine
uyan 1782 sayılı Kanunla değişik 6621 sayılı Kanunun 24/C maddesi
gereğince takdiren 50 lira hafif para cezasiyle mahkûmiyetine dair
gıyabî karar bunca aramalara rağmen bulunamadığı ve adresi tespit
edilemediği cihetle tebliğ edilememiş olmakla 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve ayni
Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün
sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ilân ücretinin sanıktan alınmasına
21/6/1971 tarihinde karar verildi.
6875/1

22/7/1971 Perşembe
günü saat 11.30 da

247.650
637.915

Sahife : 7

29.287
«»97/4-4

Çankırı C. Savcılığından:
1 — Çankırı kapalı cezaevinin çatısının tamamının onarımı ile
gardiyan koğuşundaki yapılacak tadilât işi kapalı zarf usulü ile iha
lesi yapılacaktır.
2 — İşin muhammen bedel tutarı 35.138 lira 41 kuruş olup mu
vakkat teminatı 2635 lira 35 kuruştur.
3 — İhale 23 Temmuz 1971 Cuma günü saat 15.00 de C. Savcılık
odasında yapılacaktır.
4 — İhaleye iştirak edenlerin 2490 sayılı Kanun gereğince ve
eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinde yazılı belgelerle ve şart
namede örneği bulunan teklif mektupları ile birlikte en geç ihale
saatinden bir saat evveline kadar mektuplarını Komisyona verme
lerini, postada vaki gecikmelerin kabul edilmeveceğı ilan olunur.
5 — Bu işe ait kesif özeti şartname ve diğer evraklar mesai saa
tinde cezaevi müdürlüğünde görülebilir
6927 t 3-2

E. No : 1968/32
K. No: 1970/1599
Davacı: K. H .
Sanık: Ökkeş Emiroğlu, Mustafa Vakif oğlu Halise'den doğma
1952 doğumlu Gaziantep Hacı Halil Mahallesi hane 10 da kayıtlı olup
halen Kozanlı Mahallesi Kozanlı Çıkmazı 1 de oturur,
Suç : Hırsızlık,
Suç tarihi: 9/1/1968
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın müsnet suçtan dolayı hak
kında Mahkememizde yapılan açık muhakeme sonunda : Hareketine
uyan T. C. K. nun 491/İlk, 522/1, 55/3 üncü maddeleri gereğince bir
ay on gün hapsine mahkûmiyetine dair gıyabî karar bunca aramalara
rağmen bulunamadığı ve adresi tespit edilemediği cihetle tebliğ edi
lememiş olmakla 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu mad
deleri gereğince ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi ge
reğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayıla
cağına ilân ücretinin sanıktan alınmasına 21/6/1971 tarihinde karar
6875/2
verildi.

1
Ankara İmar Limited Şirketinden :
Bingöl'de inşaat yaptırılacaktır
1 — Binıgöl İl Merkezinde -3 katlı, 2 katlı karkas ile tek (katlı yığma
ve prefabrik konutlar inşaatı gruplar halinde ihale edilecektir.
2 — Grupların takribi keşif bedelleri 700.000,— T L . ile 3.500.000 —
TL. arasında değişmektedir.
3 — Bu işe ait ihale dosyası mesai saatleri içinde Şirket Merkezinde
(Atatürk Bulvarı No : 13/A) görülebilir.
4 — İstekliler ihaleye girebilmek için Şirkete verecekleri teknik teç
hizat, teknik personel, iş bitirme belgesi, mali durum bildirisi ve banka
referans mektubunu, müteahhitlik karnelerini dilekçelerine ekleyerek eni

-•oeSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından :
Sıra
No.

2
3
4
5

6

Eksiltmeye konan işin çeşidi ve miktarı

Muhammen
bedeli

Geçicl
teminat

İhalenin tarihi günü saati

İhalenin ne
suretle yapılacağı

Şartname
bedeli

Kapalı zarf
1,20 K r .
1.80O,— 26/7/1971 Pazartesi 15.00
kontrolü adlı kitabının baskı işi
24.000,—
Kapalı zarf
2,40 K r .
3.600,— 26/7/1971 Pazartesi 15.30
20 adet sığır
48.000,—
150.000 adet numune alma şişesi
75.000 —
5.000,— 27/7/1971 Salı
15.00
Kapalı zarf
3,75 K r .
1 adet elektrikle çalışır buzdolabı
1 adet benmari
8.200,—
615,—
27/7/1971 Salı
15.30
Açık eksiltme
Bedelsiz
Açık eksiltme
Bedelsiz
28/7/1971 Çarşamba 15.00
1.123,50
9 kalem' tıbbî malzeme
14.980 —
1 adet spectrofotometre ve aksesuvar, yedek parçaları 14.000 —
1.050,—
28/7/1971 Çarşamba 15.30
Açık eksiltme
Bedelsiz
1. Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak şekilde yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır.
2. Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin edilebilir.
3. Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır.
4. Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 saydı Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle Komisyona müracaatları, ilân olunur.
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Diyarbakır Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden :
1971/128
Davacı Pertek Kazası Ulupınar Köyü nüfusunun hane 18 de ka
yıtlı Saray Karakaya aynı hanede nüfusa kayıtlı Mikail Karakaya
aleyhine
Mahkememizde açmış olduğu
boşanma davası sonunda,
21/6/1971 tarih ve 1971/128 esas, 1971/355 karar sayılı Mahkememiz
den sadır ilâmla tarafların boşanmasına evlenme yasağı verilmesine
mahal olmadığına karar verilmiştir.
Davalının adresi meçhul bulunduğundan 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 29. maddesi gereğince adı geçen davalıya hükmün ilânen teb
liğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra mu
hataba tebliğ edilmiş sayılacağına, temyiz edilmemesi halinde ilâmın
kesinleşeceği hususu ilân olunur.
6868

istanbul Beşinci Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. No: 1968/681
K. No: 1970/764
Davacı: H. A.
Maznun: Lütfi Gövenç, Abuzer Gaffar oğlu 1944 doğumlu,
S u ç : Hırsızlık
Suç tarihi: 20/6/1968
Maznun Lütfi Gövenç'in sabit olan fiil ve hareketinden dolayı
T. C. K. nun 491/ilk, 522, 525 inci maddeleri uyarınca 3 ay hapis, 3 ay
emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına 9/9/1970 tari
hinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından
tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm
lerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur.
6956/1
E. No: 1969/1025
K. No: 1971/95
Davacı: H . A.
Maznun: Osman Aydoğan, Necip oğlu 1929 doğumlu.
Suç: Hırsızlık
Suç tarihi: 12/9/1969
Maznun Osman Aydoğan'm sabit olan fiil ve hareketinden dolayı
T. C. K. nun 491/ilk, 522, 525 inci maddeleri uyarınca 1 ay 20 gün ha
pis, 1 ay 20 gün emniyeti umumiye nezaretine 2/2/1971 tarihinde ka
rar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat
yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tev
fikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sa
yılmasına karar verildiği ilân olunur.
6956/2
E. No: 1969/608
K. No: 1970/855
Davacı: H. A.
Maznun : Mehmet Hindioğlu, Salihoğlu 1949 doğumlu,
Suç: Hırsızlık,
Suç tarihi: 25/3/1969
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Maznun Mehmet Hindioğlu'nun sabit olan fiil ve hareketinden
dolayı T. C. K. nun 491/ilk, 522, 525 inci maddeleri uyarınca üç ay
hapis ve 3 ay emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına
30/9/1970 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul
kaldığından tebligat yapılamamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur.
6956/3
E. No : 1969/107
K. No: 1970/485
Davacı: H. A.
Maznun : Adil Caymaz, Ahmet oğlu 1944 doğumlu.
Suç: Hırsızlık,
Suç tarihi: 19/1/1969
Maznun Adil Caymaz'ın sabit olan fiil ve hareketinden dolayı
T. C. K. nun 491/ilk, 522, 525 inci maddeleri uyarınca üç ay hapis, 3 ay
emniyeti umumiye nezareti cezasına 22/5/1970 tarihinde karar veril
diği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılama
ması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilâ
nın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılması
na karar verildiği ilân olunur.
6956/4
E. No: 1968/958
K. No: 1971/119
Davacı: H. A.
Maznun: Mustafa Şahin Billurcu, Mehmet oğlu 1953 doğumlu,
S u ç : Hırsızlık,
Suç tarihi: 5/9/1968
Maznun Mustafa Şahin Billurcu'nun sabit olan fiil ve hareketin
den dolayı T. C. K. nun 491/3, 55 inci maddeleri uyarınca iki ay hap
sine 11/2/1971 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin
meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Teb
ligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur.
6956/5

Ankara Asliye Dokuzuncu Hukuk Hâkimliğinden :
1971/125
Davacı P T T Genel Müdürlüğü vekili Avukat Nahide Erberk tara
fından davalı Yaşar Sapsan aleyhine ikame olunan 6309,60 liralık ala
cak davasının yapılan açık duruşması sırasında :
Davalı Yaşar Sapsan'ın Ankara Telefon Müdürlüğünde şoför adre
sine ilânen davetiyenin tebliğ edildiği, üân üzerinden 15 günün geçmiş
olmasına rağmen gelmediğinden bu kere adına aynı gazete Ue ilânen
gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir.
Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 13/9/1971 Pazartesi günü
saat 9.45 de bizzat gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmedi
ğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda ceryan edeceği işbu ilânın gıyap
kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
6856

RESMİ GAZETE'NİN PERAKENDE SATİŞ YERİ
ABONE VE tLÂN TARİFESİ
1 — Resmî Gazete'nin yıllık abone bedeli 150 lira olup, nedelin işletmemize geliş tarihini takip eden aybaşından itibaren
kaydı yapılır.
2 — Resmî Gazete'nin günlük perakende satış fiyatı 50 kuruş, günü geçmiş nüshalarından mevcutlarının satış bedeli 100
kuruştur.
Taşraya gönderme için yapılacak ambalaj masrafı ile posta ücreti alıcıya aittir.
3 — Resmî Gazete çalışma saatleri içinde. Başbakanlık binasının altındaki Resmî Gazete Dağıtım Deposunda perakende
olarak satılmaktadır.
4 — Resmî Gazete, Millî Eğitim Bakanlığının Adana, Afyon, Ankara (Ulus), Ankara (Maltepe), Çanakkale, Diyarbakır İ
Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, istanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerindeki Yayınev ,
lerinde de perakende satılmaktadır.
5 — Her ne sebeple olursa olsun 10 gün içinde alınmayan ve talep olunmayan Resmî Gazeteler ücrete tabidir
6 — Ortalama 8 kelimelik beher satır ilân ücreti 10 liradır.
7 — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve C. Senatosu Tutanak Dergilerinin abone bedeli ayrı ayrı 150 şer lira
olup, Resmî Gazete aboneleri bir teşriî devre için abone kaydolunur.
8 — Bedellerin posta masrafı verilmeksizin Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Posta Çekleri
Merkezindeki 10003255 sayılı hesabına posta havalesiyle göndeH]p^ k durumun bir yazı ile açıklanması gerekm^k+pdir
a

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
D ö n e r Sermaye İşletmem*
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RESMİ GAZETE

Sayı:13892

İÇİNDEKİLER
Kanun
8143
1415
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Ek ve Geçici
Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanun ile Diğer Kanunların Bazı Hükümlerinin
Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına Dair Kanun
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Tebliğ
Dışişleri Bakanlığına Ait Tebliğ
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