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KANUNLAR 
Memur Meskenleri inşası Hakkında 462« Sayılı Kanuna Ek 6126 Sayılı 
Kanunun Birinci Maddesine İki Fık.a ile Kamına Bir Ek Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında. Kanun 

No. 2420 Kabul Tarihi: 6/8/1081 

MADDE 1. — Memur Meskenleri İnşası Hakkında 4626 sayılı Kanuna ek 
9/7/1053 tarihli ve 6126 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra 
aşağıdaki fiti fıkra eklenmiştir. 

Sıra tahsisli konutlarda oturma süresi beş yıldır. Görevlerinin önemi ve sorum
luluğu nedeniyle sıra harici konut tahsis edilenler, tahsise esas görevlerinin devamı 
süresince oturabilirler. 

Sıra tahsisinin esasları, görev tahsisli konutların hangi makam sahiplerine ve
rilebileceği, konutlardan çıkma ve çıkarılma şartları Bakanlar Kurulunca hazırlana
cak bir yönetmelikle tespit edilir. 

MADDE 2. — Memur Meskenleri İnşası Hakkında 4626 sayılı Kanuna ek 
9/7/1953 tarihli ve 6126 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde 1 eklenmiştir. 

Ek Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğünden önce memur konutları
na girmiş olanlardan; sıra tahsisli konutlarda beş yıllık oturma süresini dolduran
lar, görevleri nedeniyle kendilerine konut tahsis edilenlerden tahsise esas görevi de
ğişenler ile çıkarılacak yönetmelikte görevlerinin önemi ve sorumluluğu nedeniyle 
tahsis yapılmayanlar bu Kanunun yayımından İtibaren üç ay içinde konutu boşal
tırlar. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/3/1981 
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2644 Sayılı Tapu Kanun unun 26 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 2421 Kabul Tarihi : 6/3/1981 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 6/1/1954 tarihli ve 6217 sayılı Ka
nunla değişik 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan memur ve tapu sicil muhafızı imzalar. 
Tarafla nn kimliklerinde şüpheye düşülen hallerde tanık getirilmesi istenebilir. Ka
nunların tanık bulundurulmasını zorunlu kıldığı hükümler saklıdır. 11 Ocak 1928 ta
rihli ve 711 sayılı Kanun gereğince yapılacak akitlerde de aynı usul uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
öci Maddesinin Kaldırılmasına ve Bu Kamına Bazı Ek ve Geçici 

Maddeler Eklenmesine Dair Kantin 

MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin (C) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir, 

C) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, 
(Ancak, ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin % 20'stni sigortalı öder.) 

MADDE 2 — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 36 nu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir ve Aylık Almakta Olanlar İle Aile Bireylerine Sağlık Yardımı Yapılması : 
Madde 36. — Hastalık sigortası hükümlerinin uygulanmasında : 
A) a) Bu Kanuna göre sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık 

aylığı almakta olanlar, bu Kanunun 32 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarında belir
tilen yardımlardan, 

b) Yukarıda sözü edilen kimselerin geçindirmekle yükümlü oldukları eş, ço
cuk, ana ve babaları ile gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalar, bu 
Kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen yardımlardan. 

Yararlanırlar. 
B) Yukarıda sözü edilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen İlaç 

bedellerinin % 20'si kendilerince ödenir. 
C) Sağlık yardımları, her hastalık olayı için, 34 ncü maddede yazıta sürelerle 

sınır lıdır. 
D) 991 ve 2167 sayılı kanunlarla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına 

göre : 
a) Malullük, vazife malullüğü veya emekli aylığı almakta olanlar ile bunların 

geçindirmekle yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babalan, 
b) Aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalar, 
Hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

7/3/1981 

• 
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MADDE 3. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 40 ncı maddesi
nin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen 
ilaç bedellerinin % 20'si kendilerince ödenir. 

MADDE 4. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 54 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığından Yararlanma Şartları : 
Madde 54 — Sigortalının, malullük aylığından yararlanabilmesi için : 
a) 53 ncü maddeye göre malul sayılması, 
b) Toplam olarak 1 800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigor

talılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malullük, yağlılık ve ölüm sigor
taları primi ödemiş olması, 

Şarttır. 
MADDE 5. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 55 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Hesaplanması : 
Madde 55. — Malullük aylığı, aşağıdaki esaslara göre hesaplanır : 
a) Malullük aylığı bağlanmasına bak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre 

tespit edilen göstergesinin katsayı ile çarpımının % 70'i oranında malullük ayUğı bağ
lanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise, bu oran % 80'e 
çıkarılır. 

b) Malullük aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının işten ayrıl
dığı tarihten önceki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 5 takvim 
yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık 
kazanç esas alınarak tespit edilir. 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için orta
lama yıllık kazanç, prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

c) Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (Gruplu) sigor
talılar için, yıllık kazançlarının iki katı alındıktan sonra yukarıdaki (b) fıkrasına gö
re ortalama yıllık kazanç hesabedilir. Ancak, ortalama yıllık kazancın hesabmda esas 
ahnan son 5 takvim yılının her birinde 180 günden fazla olan münavebeli çalışmalara 
ait kazanç tutarları nazara alınmaz. 

MADDE 6. — 506 sayılı Kanunun 1186, 1992 ve 2167 sayılı kanunlarla değişik 
60 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yasillik Aylığından Yararlanma Şartları : 
Madde 60. — Yaşlılık aylığından yararlanma esas ve şartları aşağıda gösteril

miştir : 
A) Sigorta!mm : 
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5 000 gün 

veya, 
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşım doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortab 

bulunması ve en az 3 600 gün yahut, 
c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşım doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 

20 erkek ise 25 yıldan beri sigortab bulunmasa ve en az 5 000 gün, 
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır. 
B) a) En az 20 yıldan beri sigortalı olan ve bu sürede Sosyal Güvenlik ve 

Çalışma Bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerlerinin yer altı işlerinde en a.", 5 000 
gün veya, 
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b) En az 25 yıldan beri sigortalı olan ve bu sürede, (B/a) fıkrasında belirtilen 
İşyerlerinin yer altı münavebeli işlerinde en az 4 000 gün, 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalılar da yaşlılık 
aylığından yararlanırlar. 

C) a) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu Kanu
nun 53 ncü maddesine göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arı
zası bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan veya, 

b) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durum
da olan. 

Sigortalılar, yaşlan ne olursa olsun, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve 
en az 3 600 gün Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla 
yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

D) 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar da 
yukarıdaki (A) fıkrasında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

E) Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarınca tespit edilen maden İşyerleri
nin yeraltı veya yeraltı münavebeli İşlerinde en az 1 800 gün çalışmış bulunan sigortalı
ların, bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve toplamı, bun
ların Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalan primi ödeme gün sayısı olarak kabul edilir. 

1/4/1954 tarihinden beri yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerde çalışmış olan 
sigortalılar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

F) Bu Kanuna tabi olarak çalışan veya isteğe bağlı sigortaya yahut topluluk 
sigortasına prim ödemekte olan sigortalıların, er olarak silah altında geçen süreleri 
İle Yedek Subay Okulunda geçen sürelerinin tamamı, yazılı talepte bulunmaları halin
de ve bu Kanunun 78 nci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep 
tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalan 
primlerinin tamamım 2 yıl içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır. 

Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı, sigortalının prim ödeme süre
sine katılır. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki 
sUreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün 
sayısı kadar geriye götürülür. 

Borçlanma talebinde bulunduktan sonra ölen sigortalının borçlanmaya ilişkin 
prim borçlan yukarıda belirtilen 2 yıllık süre içinde olmak şartı ile hak sahipleri ta
rafından ödenebilir. 

G) Bu maddenin uygulanmasında; 18 yaşından önce Malullük, Yaşlılık ve* 
ölüm Sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurduklan tarihte 
başlamış kabul edilir. Ancak, bu tarihten önceki süreler için ödenen Malullük, Yaş
lılık ve ölüm Sigortalan primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir. 

H) Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, sigor
talının çalıştığı İşten aynlması ve yazılı istekte bulunması şarttır. 

MADDE 7. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 61 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

YaaliMc Aylığının Hesaplanması : 
Madde 61. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanu

na göre tespit edilen göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ı oranında ve asa» 
ğıdaki hükümler nazara alınarak yaşlılık aylığı/bağlanır. 
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A) Yaşlılık Aylığı: 
a) Sigortalının, kadın ise 90, erkek ise 55 yasından sonra doldurduğu her tam 

yas için ve 5 000 günden fazla ödediği her 240 günlük malullük Yaşlılık ve ölüm 
Sigortaları primi için % 60 oram (l)'er artırılarak/ 

b) Sigortalının, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından eksik her tam yaşı için 
ve 5 000 günden eksik her 240 günlük Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalan primi 
için % 60 oranı (l)'er eksiltilerek, 

Hesaplanır. 
Ancak, aylık bağlama oranı, herhalde % 85'i geçemez. 
e) Yukarıdaki (b) fıkrası hükümleri, 60 ncı maddenin ( B - C - D ) fıkralarına 

göre aylığa hak kazananlar için uygulanmaz. 
B) ! Yaşlılık aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının işten ay

rıldığı tarihten önceki Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi ödenmiş son 5 
takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına göre bulunacak orta
lama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir. 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için or
talama yıllık kazanç, prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

C) Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (Gruplu) sigor
talılar için, yıllık kazançlarının iki katı alındıktan sonra yukarıdaki (B) fıkrasına 
göre ortalama yıllık kazanç hesabedilir. Ancak, ortalama yıllık kazancın hesabında 
esas alınan son 5 takvim yılının herblrinde 180 günden fazla olan münavebeli çalış
malara ait kazanç tutarları nazara alınmaz. 

MADDE 8. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 66 ncı maddesi 
aşağıdaki seklide değiştirilmiştir. 

ölüm Oigortaaından AyUk Bağlama Şartlan : 
Madde 66. — a) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut malullük 

veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış 
durumda veya, 

b) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışma
ya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda yahut, 

c) Toplam olarak 1600 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigor
talılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün Malullük, Yaşlılık ve ölüm Si
gortaları primi ödemiş dununda, 

ölen sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır. 
MADDE 9. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 67 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması : 
Madde 67. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak 

aylığın tespitinde aşağıdaki bükümler uygulanır : 
A) a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı ma

lullük veya yaşlılık aylığı, 
b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışma

ya başlaması sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihine ve 58 veya 63 nctt 
maddelere göre tespit edilecek aylığı, 

c) Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigor
talılık süresinin her yık için ortalama olarak 180 gün Malullük, Yaşlılık ve ölüm 
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Sigortaları primi ödemiş olan sigortalının, bu Kanuna göre tespit edilecek gösterge
sinin katsayı ile çarpımının % 60'ı Üzerinden hesaplanacak aylığı, 

Hak sahiplerine bağlanacak aylığın hesabında esas tutulur. 
d) Yukarıdaki (c) fıkrasında söz konusu aylık bağlama oranı; sigortalının, 

kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5 000 gün
den fazla ödediği her 240 günlük' malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için 
(l)'er artırılır. 

B) Yukarıdaki (A/c-d) fıkralarına göre bulunacak aylık bağlama oranı 
% 70'ten az, % 85'ten fazla olamaz. 

C) Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayıla
rak aylık bağlanmasına hak kazanmış İse, (A/a - bl fıkralarının uygulanmasında, bu 
durum nazara alınmadan bağlanabilecek aylık esas tutulur. 

D) Yukarıdaki (A/c) fıkrasına göre hak sahiplerinin aylığının hesabına eaaa 
alınacak aylığın göstergesi, sigortalının öldüğü tarihten önceki malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan ka
zanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir. 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için, orta
lama yılhk kazanç prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

E) Ereğli Kömür işletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (gruplu) sigor
talılar için, yıllık kazançlarının iki katı alındıktan sonra yukarıdaki (D) fıkrasına 
göre ortalama yıllık kazanç hesabedilir. Ancak, ortalama yıllık kazancın hesabında 
esas alınan son 5 takvim yılının her birinde 180 günden fazla olan münavebeli çalış
malara ait kazanç tutarları nazara alınmaz. 

MADDE 10. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 73 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Prim Oranlan : 
Madde 73. — A) Tarifesine göre tespit edilecek iş kazaları üe meslek has

talıkları sigortası priminin tamamı işverenler tarafından verilir. Bu primin nispeti 
% 1,5'ten az, % 7'den fazla olamaz. 

B) a) Hastalık sigortası primi, sigortalının kazancının % ll'idir. Bunun 
% 5'i sigortalı hissesi, % 6'sı da işveren hissesidir. 

3 ncü maddenin (İT/B) fıkrasında belirtilen çıraklar için ise kazancının % 4 
üdür. Bunun % 2'si sigortalı hissesi, % 2'si de işveren hissesidir. 

ı b ) Bu Kanunun 23, 24, 54, 60, 66 ve 69 ncu maddeleri ile 991 ve 2167 sayılı 
Kanunlara göre Kuruma devredilen Sandıklar mevzuatı uyarınca gelir ve aylık bağ
lanmış olanların, almakta oldukları gelir ve aylıklarından % 2 oranında Hastalık Si
gortası primi kesilir. 

C) Analık Sigortası primi, sigortalının kazancının % l'idlr. 
Bu primin tamamı işverenler tarafından verilir. 

D) Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi, sigortalının kazancının 
% 20'8İdir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % l l ' l de işveren hissesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı İşlerinde çalışanlar için Malullük, Yaşlılık ve 
ölüm Sigortaları primi, sigortalının kazancının % 22'sidir. Bunun % 9'u sigortaH his
sesi, % 13'ü de işveren hissesidir. 

MADDE 11. — 506 sayılı Kanunun 1912 ve 2167 sayılı Kanunlarla değişik 
78 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Günlük Kazanç Svmrlan : 
Madde 78. — Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin he

sabına esas tutulan günlük kazancın üst sının gösterge tablosundaki en yüksek gös
tergenin, alt sınırı da en düşük göstergenin katsayı ile çarpımınızı 30'da biridir. Bu 
suretle bulunan miktarların lira kesirleri tama çıkarılır. 

Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan si
gortalıların günlük kazançları alt sınır Üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan 
fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise, bu kazanç ile alt sınır arasındaki 
farka ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden 
kesilen primler, bu madde uyarınca tespit edilen üst s mır üzerinden hesaplanacak 
miktarı aşarsa, fark, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri 
verilir. 

MADDE 12. — 506 sayılı Kanunun 2167 sayılı Kanunla değişik 80 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Primlerin ödenmesi: 
Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine 

esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim 
tutarlarını, ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarım da bu miktara ek
leyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan 
ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına, sürenin 
bittiği tarihten başlayarak bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için 
% 3 gecikme zammı uygulanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacak
larına uygulanır ve tutan bu zammın uygulandığı prim miktarını geçemez. 

Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan iti
baren, primlerin ödenmeyen kısmı için, Devlet Bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata 
uygulanan cari faiz oranının en yükseği uygulanır. 

Dava ve icra kovuşturması açılmış olsa bile, primlerin ödenmemiş kısmı için 
gecikme zammı ve faiz tahsil olunur. 

Amme Alacaklanmn Tahsili Hakkındaki 6183 sayıh Kanunun 9 ncu, 12 nci, 
21 nci, 27 nd ilâ 36 ncı, 101 nci ve 103 ncü maddeleri Kurum alacaktan hakkında 
da uygulanır. 

Yangın, su baskını ve deprem gibi bir âfete uğrayan ve bunu belgeleyen İş
verenlerin istekleri halinde prim borçları, âfetin meydana geldiği tarihten İtibaren 
bir yıla kadar ertelenir. 

Prim borcunun ertelendiği süre, zamanaşımından sayılmaz. 
MADDE 13. — 506 sayılı Kanunun 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
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Prim Borçlarına Halef Olma : 
Madde 82. — Sigortalıların çalıştırıldığı işyeri devredilir veya intikal ederse, 

eski işverenin kuruma olan sigorta primi ile gecikme zammı ve faiz borçlarından, 
aynı zamanda yeni işveren de müteselsilen sorumludur. 

Bu hükme aykırı sözleşmeler muteber değildir. 

MADDE 14. — 506 sayılı Kanunun 1186, 2099 ve 2167 sayılı Kanunlarla deği
şik 96 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Aylıkların Alt Sının: 
Madde 96. — Bu Kanuna göre Malullük ve Yaşlılık Sigortalarından bağlana

cak aylıklar ile ölüm Sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların he
sabına esas tutulan aylığın alt sınırı, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin 
katsayı ile çarpımının % 70'inden az olamaz. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan sandıklardan 991 sayılı Kanunun ge
çici 2 nci maddesine göre bağlanmış emekli, adi malullük veya vazife malullüğü ay
lıkları ile mezkûr Kanunun geçici 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre kurumca 
bağlanacak aylıklarla dul ve yetim aylıkları (aylık alan tek kişi de olsa) toplamı, 
yukarıdaki fıkraya göre bulunacak alt sınırdan aşağı olamaz. 

Hak sahibi kimselerin gelir ve aylıkları; hak sahibi bir kişi İse bu maddenin 
1 nci fıkrasına göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80'inden, hak sahibi iki kişi ise 
% 90'ından az olamaz. 

İşgöremezlik derecesi % 25 ve daha yukan olanlara bu Kanunun 20 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası uyarınca bağlanacak sürekli kısmi İşgöremezlik gelirinin aylık 
tutarı bu Kanunun 78 nci maddesi uyarınca tespit olunacak günlük kazanç alt sını
rının 30 katının % 70'inden az olamaz. 

MADDE 15. — 506 sayılı Kanuna 1912 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 2 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Muayene Ücreti: 
Ek Madde 2. — 506 sayılı Kanunun 35, 36, 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca 

sağlık yardımlarından yararlanacak olanlardan yapılacak her bir poliklinik muaye
nesi için Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile 20 
TL. dan az olmamak üzere muayene ücreti alınır. 

Şu kadar ki, hekimin gerekil görmesi üzerine yapılacak diğer poliklinik 
muayenelerinden ücret alınmaz. 

MADDE 16. — 506 sayılı Kanuna 2098 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 3 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 3. — Ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işyerlerinden sayılan ve bu 
Kanuna tabi işyerlerinde çalışan sigortalılardan alınacak Malullük, Yaşlılık ve ölüm 
Sigortaları primi % 22'dir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 13'ü işveren hissesidlr. 

MADDE 17. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Katsayı ve Gösterge Tablosu : 
Ek Madde 1. — Bu Kanuna göre gelir ve aylıkların hesaplanmasında kat

sayı esasına dayalı gösterge sistemi uygulanır. 
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Her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Kanuna tabi Dev

let Memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı, 506 sayılı Kanuna göre bağlanan 
gelir ve aylıklara da uygulanır. Katsayı deyiminden yürürlükteki katsayı anlaşılır. 

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödenekler İle bağlanacak gelir 
ve aylıkların hesaplanmasında bu Kanuna ekli gösterge tablosu uygulanır. 

Göstergeler, derece ve kademeler halinde, gösterge tablosunda belirtilmiştir. 

Gösterge tablosunda 12 nci derecenin 1 nd kademesi en düşük, 1 nci derece
nin 9 ncu kademesi en yüksek göstergeyi belirtir. 

Gösterge Tespit Tabloları: 
Ek Madde 2. — Gelir ve aylıkların hesabına esas alınacak göstergelerin tes

pitinde kullanılmak üzere, aşağıda belirtilen şekilde «Gösterge Tespit Tabloları» dü
zenlenir. 

a) takazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası İçin düzenlenecek gösterge 
tespit tablosunda, sigortalının gelire esas kazancının hesabına giren son takvim 
ayında prim hesabına esas asgari günlük kazancın yıllık tutarı taban sayışım, aynı 
aydaki azami günlük kazancın yıllık tutarı tavan sayısını oluşturur. 

b) Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalan için düzenlenecek gösterge tespit 
tablosunda, sigortalının aylık talep veya ölüm tarihinden önceki 5 takvim yılında prim 
hesabına esas asgari günlük kazançların 5 yıllık tutarının yıllık ortalaması taban sa
yısını, aynı yıllara ait azami günlük kazançların yıllık ortalaması tavan sayışım 
oluşturur. 

c) 991 sayılı Kanunla kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre bağlana
cak aylıklar için düzenlenecek gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık bağlan
masında nazara alınan kazancının ait olduğu tarihteki prim hesabına esas asgari ka
zancın yıllık tutan taban sayısını, aym tarihteki azami günlük kazancın yıllık tutan 
tavan sayısını oluşturur. 

d) Yukandaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre tespit edilen taban sayısı, gös
terge tablosundaki en düşük göstergenin, tavan sayısı en yüksek göstergenin kar
şılığı olarak alınır- Tavan sayısı ile taban sayısı arasındaki fark, en düşük göster
genin karşılığı olan kademe hariç tutularak geriye kalan kademe sayısına bölünür. 
Bölüm sonucunun kesir kısmı tama çıkarılarak elde edilen sayı, en düşük göstergeyi 
taklbeden göstergeden itibaren, her dilim bir göstergeyi karşılamak üzere, taban sa
yısına ard arda ilave edilerek takip eden göstergelerin karşılığı sayılar tespit edilir. 

Göstergelerin Tespiti: 
Ek Madde 3. — Bağlanacak gelir ve aylıkların hesabına esas alınacak gös

tergeler : 
a) îşkazalan İle Meslek Hastalıklan Sigortasında, sigortalının, 506 sayılı Ka

nunun 88 nci maddesine göre hesaplanan yıllık kazancına, bu Kanunun ek 2 nci 
maddesinin (a) fıkrası, 

b) Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarında, sigortalının 506 sayılı Kanunun 
55, 61 veya 67 nd maddelerine göre hesaplanan ortalama yıllık kazancına, bu Ka
nunun ek 2 nd maddesinin (b) fıkrası, 

c) 991 sayılı Kanunla kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre, sigorta
lının aylığına esas alınan kazancının yıllık tutarına, bu Kanunun ek 2 nd madde
sinin (c) fıkrası, 
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Esas alınmak suretiyle aynı maddenin (d) fıkrasına göre düzenlenen gösterge 

tespit tablosunda eşit sayının karşılığı olarak tespit edilir. Eşit sayının bulunma
ması halinde en yakın büyük sayı esas alınır. 

Oelir ve Aylıkların Hesaplanması : 
Ek Madde 4. — Sigortalının gelir veya aylığı, bu Kanunun ek 3 ncü mad

desine göre tespit edilen gösterge sayısının katsayı ile çarpılması sonucu bulunan 
miktarın, geür veya aylık bağlamaya esas oranlarla çarpılması suretiyle hesaplanır. 

Katsayının değişmesi halinde, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 
yeni katsayı esas alınarak gelir ve aylıklar yeniden hesaplanır. 

Sosyal Yardım Zammı : 
Ek Madde 5. — a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre iş ka

zaları İle meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir veya 
aylık alanlar ile 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre 
aylık alanlara her ay için 2 500 lira sosyal yardım zammı ödenir. Bu ödemeler, Ku
rumdan gelir veya aylık ödenmesine imkân veren dosyalar esas alınarak yapılır. 

b) tş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik ge
liri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi 
oranında sosyal yardım zammı ödenir. 

c> Yabancı ülkelerle aktedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi 
gelir veya aylık alanlara ödenecek sosyal yardım zammı, Türk mevzuatına tabi ola
rak geçen prim ödeme süresinin, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan 
toplam prim ödeme süresine olan oranına göre hesabedilir. 

d) tş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından geUr alanlara ödenen 
sosyal yardım zammı, 506 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre ödenecek sermaye
nin hesabında nazara alınmaz. Ancak, söz konusu maddede belirtilen tarife uyarınca 
hesaplanacak peşin sermaye değeri, 506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine 
göre tespit edilecek peşin sermaye değerleri toplamına katılır. 

e) Söz konusu sosyal yardım zammı, hak sahiplerine her dosya için tamamı 
tevzi edilecek şekilde ve eşit oranda bölüştürülür. 

f) İki ayrı sigorta kolundan veya iki ayrı dosyadan gelir veya aylık alanlara, 
en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden sosyal yardım zammı ödemesi 
yapılır. 

g) Hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri nedeniyle ödenen evlenme yardı
mının hesabında sosyal yardım zammı nazara alınmaz. 

h) 5/1/1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre Kurum
ca aylık bağlananlara ödenen sosyal yardım zammının hizmet süreleriyle orantılı 
olarak tespit edilen miktarı, aynı nitelikteki zammı ödeyen İlgili sandık veya kurum
dan tahsil edilir. 

i) ödeme dönemlerine göre peşin ödenen sosyal yardım zammı, ölüm halinde 
geri alınmaz. 

j) Sosyal yardım zammından İcra ve diğer kesintiler yapılamayacağı gibi, her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır, 

k) Yersiz yapılan sosyal yardım zammı ödemeleri, ilgilinin varsa almakta ol
duğu gelir veya aylıktan % 25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere 
göre geri alınır. 

MADDE 18. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
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Göstergelerim, Yeniden Tespiti: 
Geçici Madde 1. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte gelir veya ay

lık almakta olanjar ile gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanmış olup, henüz iş
lemleri tamamlanmamış olanların gelir ve aylık hesabına esas göstergeleri aşağıdaki 
şekilde yeniden tespit edilir. 

a) İş kazaları iie meslek hastalıkları sigortasından bağlanan gelirler için, 
1967 yılından itibaren bu Kanunun ek 2 nci maddesinin (a) ve (d) fıkraları uya
rınca hazırlanan gösterge tespit tablolarından, sigortalının, 506 sayılı Kanunun 88 nci 
maddesine göre hesaplanan yıllık kazancı esas alınarak göstergesi tespit olunur. 

Gelire esas kazancının hesabına giren son takvim ayı 1967'den önceki yıllara ait 
olan sigortalıların göstergesi, 1186 sayılı Kanuna göre hesaplanan kazançları esas 
alınarak 1967 yılma alt gösterge tespit tablosundan belirlenir. 

b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylıklar için gösterge 
tespit tabloları, 1969 yılından itibaren aylık talep veya ölüm yılları gözönünde tutu
larak, bu tarihten önceki 3 takvim yılına ait prim hesabına esas asgari günlük ka
zançların 3 yıllık tutarının yıllık ortalaması taban sayışım, aynı yıllara ait azami 
günlük kazançların 3 yıllık tutarının yıllık ortalaması tavan sayışım oluşturmak üzere, 
bu Kanunun ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasına göre hazırlanır. 

Bu tabloların hazırlanması sırasında asgari ve azami kazançların yıllık ortala
ması hesap edilirken, hesaba 1969 ve daha önceki yıllar girdiği takdirde, bu yıllar 
için asgari ve azami kazançların hesabına, 506 sayılı Kanuna 1186 sayılı Kanunla 
eklenen geçici 1 nci madde hükmü uygulanmak suretiyle tespit edilen miktarlar esas 
alınır. 

Sigortalıların aylık talep veya ölüm yıllarına ait gösterge tespit tablosundan, 
aylık bağlamaya esas alınan ortalama yıllık kazançlarının karşılıkları olan göster
geleri tespit edilir. Aylık bağlamaya esas ortalama yıllık kazancın hesabına 1969 ve 
daha önceki yıllar girdiği takdirde bu yıllar İçin, sigortalının, 1186 sayılı Kanuna 
göre hesaplanan kazançları nazara alınır. 

Aylık talep veya ölüm yılları 1969 ve daha önceki yıllara ait olanların aylık 
hesabına esas göstergeleri, 1969 yılına ait gösterge tespit tablosundan tespit edilir. 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre çeşitli 
aylık alanlardan 1/7/1978 tarihinde ve daha evvel ayük bağlanmış olup, 2167 sayılı 
Kanunun geçici 5 nci maddesi uyarınca intibakı yapılmış olanların, 18/5/1979 tarih 
ve 7/17515 sayılı Kararnameye göre tespit edilen göstergelerine (60) sayısı eklen
mek suretiyle yeni göstergeleri tespit edilir ve aylıklar bu yeni göstergeler üzerinden 
hesaplanarak ödenmeye devam olunur. 1/7/1978 tarihinden sonra aylık bağlanıp 
halen aylık almakta olanlar ile aylık bağlanmasına hak kazananların aylıklarının 
hesabına esas göstergeleri, bu Kanunun ek 2 nci maddesinin (c) ve (d) fıkralarına 
göre hazırlanan gösterge tespit tablolarına göre tespit edilir. 

d) Gelir veya aylık almakta olanların yukarıdaki fıkralara göre yeniden 
tespit edilen göstergesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tespit edilmiş 
olan göstergesine (60) sayısı eklenmek suretiyle bulunan gösterge sayısından küçük 
olamaz. 

e) 1/3/1981-31/3/1981 tarihleri arasında gelir veya aylık bağlanmasına hak 
kazananların gelir veya aylık hesabına esas göstergeleri, durumlarına uyan yuka
rıdaki (a), (b) veya (c) fıkrası hükümlerine göre düzenlenecek gösterge tespit tab
losu esas alınarak tespit edilir. 
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Avans ödenmesi: 
Geçici Madde 2. — ödenmekte olan gelir ve aylıklar, yukarıdaki geçici 

1 nci madde 'hükümleri uyarınca göstergelerin yeniden tespiti işlemlerinin tamamlan-
dığı tarihi takip eden ödeme dönemi başına kadar, avans mahiyetinde olmak ve son
radan mahsubu yapılmak üzere, gelir ve aylıkların hesaplanmasına esas alman gös
terge sayılarına (60) sayısı eklenmek suretiyle bulunacak yeni gösterge sayıları üze
rinden hesaplanarak ödenir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun 5, 7 ve 9 ncu maddelerinin yürürlüğe gireceği 
tarihe kadar tahsis talebinde bulunan veya ölen sigortalılar için 506 sayılı Kanunun 
1186 sayılı Kanunla değişik 55, 61 ve 67 nci maddelerinin uygulanmasında, aylık hesa
bına esas alınacak gösterge; sigortalının işten ayrıldığı veya öldüğü tarihten önceki 
Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesa
bına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 4 takvim yılına göre bu
lunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir. 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı İçin orta
lama yıllık kazanç; prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanunun ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasının uygu
lanmasında, 31/12/1981 (dahil) tarihine kadar, aylıkların hesabına esas alınacak 
göstergelerin tespitinde kulanılmak üzere, aşağıda belirtilen şekilde «Gösterge Tespit 
Tabloları» düzenlenir. 

Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalan için düzenlenecek gösterge tespit tab
losunda, sigortalının aylık talep veya ölüm tarihinden önceki 4 takvim yılında prim 
hesabına esas asgarî günlük kazançların 4 yıllık tutarının yıllık ortalaması taban 
sayışım, aynı yıllara alt azami günlük kazançların yıllık ortalaması tavan sayısını 
oluşturur. 

Taban sayısı, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin, tavan sayısı en 
yüksek göstergenin karşılığı olarak alınır. Tavan sayısı ile taban sayısı arasındaki 
fark, en düşük göstergenin karşılığı olan kademe hariç tutularak geriye kalan 
kademe sayısına bölünür. Bölüm sonucunun kesir kısmı tama çıkarılarak, elde edilen 
sayı, en düşük göstergeyi takibeden göstergeden itibaren, her dilim bir göstergeyi 
karşılamak üzere, taban sayısına- ard arda ilâve edilerek takip eden göstergelerin 
karşılığı sayılar tespit edilir. 

ödenmekte Olan Avanslar: 
MADDE 19. — 27/10/1977 tarih ve 7/13987 sayılı, 7/11/1979 tarih ve 7/18320 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararlanna İstinaden Sosyal Sigortalar Kurumundan tş Kaza
ları İle Meslek Hastalıkları, Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalanndan gelir ve aylık 
alanlarla, 991 sayılı Kanunla Kuruma devrolunan Sandıklar mevzuatına göre çeşitli 
aylık alanıara ödenmekte olan avanslar, 1/3/1981 tarihinden sonrası için ödenmez ve bu 
tarihe kadar ödenmiş ve ödenecek olan avanslar (yersiz yapılan ödemeler hariç) 
geri alınmaz. 

Yürürlükten Kaldırılan Maddeler : 

MADDE 20. — 506 sayılı Kanuna 2167 sayılı Kanunla eklenen ek madde 7 
ve ek madde 8 yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yasama Bölümü Sayfa: 12 
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Yürürlük: 
MADDE 21. — Bu Kanunun 1, 2, 3. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15 ve 16 ncı mad

deleri ile geçici 3 ve 4 ncü maddeleri 1/4/1981 tarihinde,. 5, 7 ve 9 ncu maddeleri 
1/1/1982 tarihinde, diğer maddeleri 1/3/198} tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme: 

MADDE 22. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
7/3/1981 

G Ö S T E R G E T A B L O S U 
(Ek Madde: 1} 

K A D E M E L E R 

Derece 
ı 
1 2 3 4 5 

A 
6 7 8 9 10 11 12 

1 786 789 792 795 798 801 804 807 810 
2 750 753 756 759 762 765 768 771 774 777 780 783 
3 714 717 720 723 726 729 732 735 738 741 744 747 
4 678 681 684 687 690 693 696 699 702 705 708 711 
5 642 645 648 651 654 657 660 663 666 669 672 675 
6 606 609 612 615 618 621 624 627 630 633 636 639 
7 570 573 576 579 582 585 088 591 594 597 600 603 
8 534 537 540 543 546 549 552 555 558 561 564 567 
9 498 501 504 507 510 513 516 519 522 525 528 531 

10 462 465 468 471 474 477 480 483 486 489 492 495 
11 426 429 432 435 438 441 444 447 450 453 456 459 
12 390 393 396 399 402 405 408 411 414 417 420 423 

» 

1419 Saydı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun Ban Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve 

Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir Ek Maddenin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun 

Kanun No. 2423 Kabul Tarihi: 6/3/1981 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 45 nd madde
sinin (d) bendini takip eden fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hak sahiplerine bağlanacak aylıklara esas aylık tutarı, blrind basamağın 
% 60'ından az olamaz. Bu miktarın, hak sahibi bir kişi İse % 80'inden, İki kişi İse 
% 90'ından, iki kişiden fazla ise % 100'ünden az aylık bağlanamaz. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 49 ncu madde
sinin 1 ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci mad
dede belirtilen gelir basamağının % 20'slrflr. 

Yasama Bölümü Sayfa : 13 
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Bu kesenek ve primlerin tümü, yılı içinde ödenmek kaydıyla vergi uygulama
sında gider olarak gösterilebilir. 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 50 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigorta Primine ve Aylıklara Esas Olan Gelir Basamakları : 
Madde 50. — Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlana

cak aylıkların hesabında, aşağıda tespit edilen basamak göstergelerinin her yıl Genel 
Bütçe Kanunu ile kabul edilen katsayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas 
alınır. 

Birinci basamak 190 
İkinci basamak 220 
Üçüncü basamak 250 
Dördüncü basamak 280 
Beşinci basamak 320 
Altıncı basamak 360 
Yedinci basamak 400 
Sekizinci basamak 440 
Dokuzuncu basamak 480 
Onuncu basamak 520 
Onbirinci basamak 560 
Onikinci basamak 600 

Yukarıdaki basamaklar geçim endekslerinde, asgari ücretlerde, genel ücret dü
zeylerinde ve ülkenin ekonomik durumunda meydana gelen değişikliklerle kurumun 
maU durumu göz önünde bulundurularak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 
tespit edilen prime esas tavan ücreti aşmamak üzere, basamak sayısı sabit kalmak 
kaydıyla anılan kanuna paralel olarak Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenle
nebilir. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Yükseltilmesi : 
Madde 52. — Sigortalınin pltıncı basamağın altında seçtiği, intibak ettirildiği 

veya yükseltildiği ilk beş basamaktan her bir basamakta bekleme süresi bir yıl olup, 
basamak yükseltilmesi; bu basamaklarda prim ödemeye ve talebe bakılmaksızın ken
diliğinden kurumca yapılır. 

Sigortalı altıncı basamaktan itibaren bulunduğu basamakta iki tam yılını dol
durmadıkça ve yazılı talepte bulunmadıkça ve sırası dışında basamak yükseltemez. 
Altıncı basamaktan itibaren basamak yükseltmek için altı ay öncesine kadar olan 
prim ve her türlü borçların ödenmiş olması şarttır. 

Bu yazılı talebi takip eden ay başından itibaren, sigortalı yükselttiği basamak 
üzerinden yükseltme farkı ile primlerini öder. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 53 ncü mad
desinin 1, 2,5 ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalı, 49 ncu maddede belirtilen aylık prim borcunu, ilgili ayın sonuna ka
dar kuruma ödemek zorundadır. 

Yasama Bölümü Sayfa: 14" 
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Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin 

bittiği tarihten başlayarak ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay için 
% 3 gecikme zammı uygulanır. 

Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan İti
baren geçen süre için; Devlet bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari 
faiz oranının en yükseği uygulanır. 

Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri bir yönetmelikle düzen
lenir. 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla eklenen ek madde 2'nin 
3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Yeni basamakların sigorta primine esas alınmasına Bakanlar Kurulu kararının 
alındığı tarihi takip eden ay başında, bağlanmış bulunan aylıkların aynı basamakla
ra intibakı ile bağlanacak aylıkların hesabında esas alınmasına ise 6 ay sonra başla
nır. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla eklenen ek madde 5, 
1/3/1981 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir. 
BAö — KUR'a Zamanında İntikal Ettirilmeyen Alacaklar : 
Ek Madde 8. — BAÖ — KUR ile münasebeti olan bankalar; Kurum adına tah

sil ettikleri sigorta primlerini ve her ne nam altında olursa olsun Kuruma olan diğer 
borçlarını BAÖ — KUR hesaplarına onbeş gün içerisinde ve tam olarak intikal ettir
medikleri takdirde, Kurum ile olan anlaşmalarda ve diğer kanunlarda kayıtlı haklar 
saklı kalmak şartıyla ayrıca, gecikilen süreyle orantıU olarak, Devlet bankalarının 
asgari bir yıllık vadeli mevduata ödedikleri faizi de Kuruma öderler. 

Uygulanacak faiz haddinin tespitinde anlaşmazlık halinde Merkez Bankasının 
bildireceği oran esas alınır. 

Sosyal Yardım Zammt: 

Ek Madde 7. — 1479 sayılı BAö — KUR Kanunu ile ek ve değişikliklerine 
göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara 1/3/1981 tarihinden 
İtibaren her ay İçin 1000 Ura sosyal yardım zammı verilir. Bu zamlar, aylıklar ile 
birlikte ve peşin olarak ödenir. 

ölen sigortalının hak sahibinin birden fazla olması halinde bu zamana ta
mamı hak sahiplerine eşit oranda bölüştürülür. 

1479 sayılı BAÖ — KUR Kanununa göre, ayrı ayrı bağlanan iki aylığı birlikte 
alanlara veya iki sigortalıdan da ayrı ayrı ölüm aykğı alan hak sahiplerine, bunlar
dan yalnız birisi için sosyal yardım zammı ödenir. 

Bu zamlar haciz edilemeyeceği gibi, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
BAO — KUR tarafından; 
a) 5434 sayılı J. C. Emekli Sandığı Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu veya aynı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulan sandık statü
lerine göre aylık alanlara, 

b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık almakta iken T. C. Emekli 
Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işlerde kadrolu, ücretli, geçici kadrolu, 
yevmiyeli, sözleşmeli veya yapılan işe göre ücret veya yevmiye ödenmek suretiyle 
görev alanlara, 

Sosyal yardım zammı ödenmez. 

Yasama Bölümü Sayfa: 15 
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BAÖ — KUR'dan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara 
2/4/1980 gün ve 16948 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 27/3/1980 gün ve 8/615 
sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre yapılan ödemeler 1/3/1981 tarihinden sonrası 
için ödenmez ve yersiz ödemeler hariç, bu tarihe kadar ödenmiş ve ödenecek olan 
avanslar geri alınmaz. 

5/1/1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ile ek ve değişiklik hükümleri gereğince 
aylık bağlananlara ödenen sosyal yardım zammı, hizmet süreleriyle orantüı olarak 
tespit edilir ve aynı nitelikteki zammı ödeyen ilgili sandık veya kurumdan tahsil 
edilir. 

Emeklilikleri iptal edilenler ile yersiz ödeme yapılmış olanlara ödenen sosyal 
yardım zammının tamamı ilgililerden tahsil edilir. 

Ölüm halinde peşin ödenen zamlar hakkında, peşin ödenen aylıklara 'llşkra 
hükümler uygulanır. 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 
Aylıkların Hesabına Esas Alınacak Basamaklar : 
Ek Geçici Madde 9. —. Bu Kanuna göre bağlanmış ve bağlanacak malul

lük, yaşlılık ve ölüm sigortası aylıklarının hesabında 1/3/1981'den 31/12/1982' tari
hine kadar aşağıdaki basamaklar esas tutulur. 

Birinci basamak 3 750 
İkinci basamak 3 800 
Üçüncü basamak 3 850 
Dördüncü basamak 4000 
Beşinci basamak 4 600 
Altıncı basamak 5 400 
Yedinci basamak 6 500 
Sekizinci basamak 7 350 
Dokuzuncu basamak 8 350 
Onuncu basamak 9 650 
Onbirinci basamak 11000 
Onikincl basamak 12 650 

Yeni Basamakların Sigorta Primine ve Aylıklara Esas Alınacağı Tarih : 
Ek Geçici Madde 10. — Sigortalıların bulundukları gelir basamaklarının 

50 nci maddede bu Kanunla tespit edilen gelir basamaklarına İntibakı ile bu basa
makların sigorta primine esas alınmasına 1/3/1981, bağlanmış bulunan aylıkların 
aynı basamaklara intibakı ile bağlanacak aylıkların hesabında esas alınmasına 
1/1/1983 tarihinde başlanır. 

İlk Bes Basamakta Bulunan Sigortalıların İntibakı: 
Ek Geçici Madde 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilk beş 

basamakta bulunan sigortalılar bulundukları basamaklarda bir tam yılı doldurmuş-
larsa haklarında değişik 52 nci madde hükmü uygulanır. 

Yürürlük : 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/3/1981 

Yasama BSI0mQ Sayfa : 16 
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Î L Â N B Ö L Ü M Ü 

Yargı ilânları 
Balıkesir 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

- Davacı Havva ömür tarafından davalı Alpaslan ömür aleyhine açılmış bulu
nan boşanma davasının yargılamasında : 

Zühtüpasa Mahallesi Rüftiye Çıkmazı Şafak Apt. 42/8 Kızıltoprak-İstanbul ad
resinde mukim iken halen adresi meçhul davalıya ilânen gıyap kararı tebliğine ka
rar verildiğinden, davalının 30/3/1981 tarihine muallak 1980/252 Es. sayılı dava 
dosyasında mahkememizde hazır bulunması gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 3150 /1-1 

Ankara 13. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/332 
Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davalı Fevzi A ydoşan aleyhine açı

lan alacak davasının yapılan duruşmasında : 
Davalı Fevzi Akdoğan'm adresi meçhul kalmış, yaptırılan emniyet tahkika

tından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi özeti ile duruşma gününün 'İa
nen tebliğine karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 26/3/1981 günü saat 10.25'de 
davalının bizzat mahkememizde hazır bulunması veya kendisim bir vekille temsil et
tirmesi, aksi takdirde hakkında gıyap kararının dahi ilânen tebliğ edileceği husus
ları dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

Ankara 13. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/380 
Davacı G. T. Hay, Bak. \ ekili tarafından davalılar tlhami Mısırhoğlu ve İbra

him Mısırlıoğlu aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında: 
Davalılara daha evvelce dava dilekçesi özeti ve duruşma günü ilânen tebliğ 

edilmiş olduğundan gıyab kararının dahi Hanen tebliğine karar verildiğinden du
ruşmanın bırakıldığı 23/3/1981 günü saat 9.55 de bizzat Mahkememizde hazır bu
lunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde duruşmanın 
gıyablarında devam edeceği hususları gıyab karan tebliği yerine kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. 2774 

3160 /1-1 
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Ankara Asliye 14. Hukuk Hâkimliğinden: 

1330/589 
Davacı: TRT Genel Müdürlüğü 
Vekili: Av. Gilner Ağbaybğlu 
Davalı: V. Somer Ookibilgin, s. Durak Taner Sokak No: 59 Yenimahalle - An

kara. 
Dava: Alacak 
Davalının yukarıdaki adresine çıkartılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş, em

niyetçe yaptırılan taüıkikat neticesi sarih adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçe
sinin ilânen tebliğine karar verilmiş olup, duruşması 30/3/1981 günü saat ,950'ye bı
rakılmıştır. Mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille tem
sil ettirmeniz, gelmediğiniz takdirde hakkınızda gıyabi karan çıkartılacağı hususu da
va dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilân olunur. 2911 

Amasya 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/437 
Davacı Birgiil K;lıç vekili Av. Adil Çıtak tarafından, davalı Halil Kılıç aleyhine 

açılan boşanma davasında alman karar uyarınca: 
Davalı Kayseri Sümer Mahallesi Erkilet Cad. üzeri 1. sıra No: 40 adresinde ika

met eden Hasan oğlu 1956 doğumlu Halil Kılıç'e, adresi meçhul olduğundan kendisi
ne duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğ edilememiştir. Davalının bu defa yargıla
manın yapılacağı 6/5/1981 günü saat 10.00Via mahkemede hazır bulunması veya ken
disini trfr vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde aynı yoldan fcakkında g^ap karan 
çıkanlajcağı, davetiye ve dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2907 

Altındağ 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/525 
Mehmet Supun Güven tarafından Abdulhalim Altın aleyhine açılan 61.350,— lira 

alacak davasının yapılan muhakemesi sırasında: 
Davalı Abdulîıalim Altın adına çıkartılan davetiye büâ tebliği iade edilmiş ve 

emniyetçe yapılan tahkikatta adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından tebligatın İlâ
nen yapılmasına ve duruşmanın 31/3/1981 günü saat 9.30'a bırakılmasına karar ve
rildi. 

Belli gün tarihte duruşmaya gelmeniz tebligat yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 2908 

-•' 
Bodrum Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1960/48 
Davacı Perihan İnce tarafından davalılar Zeynep Aklan, Ahmet Arslan, Ali Al

pay, Pembe Sıdıka Alpay, Saadet Alpay, Duran Yıldırım, Esma BUginer, M. Ali Yıldı
rım, Çevriye Şahin, Hüseyin Şahin, Mustafa Şahin, Mehmet Çetin, İbrahim Çetin, Zey
nep Günay, İbrahim Çetin, Mehmet Çetin, Nail Tiinay, Mustafa Şahin ve Hazine aleyh
lerine açılan geçit hakki davasında: 

Davalı Saadet Alpay'a davetiye yerine geçmek üzere 19/2/1981 tarihli duruşma 
İçin Resmî Gazete'den ilânen tebliği edildiği ve duruşmaya gelmediğinden 9/4/1981 
günü saat 10.10'da duruşmada hazır olması hazır olmadığı takdirde dava gıyabında 
devam edeceğinin gıyap yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur. 2884 
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Tercan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/432 
Mahkememizin yukarıda esas numarası yazık 'dosyada davacı Toprak İskân 

Genel Müdürlüğü adına Erzincan Toprak İskân Müdürlüğü tarafından davalı Tercan'ın 
Bağpmar 'Köyünden Saray Günçiçeği - Muteber, Yaşar ve Muhibe Günçiçeği'nin aley
hine 4753 sayılı Yasa uyarınca verilen gayrimenkulleri kendileri kullanmadıkların
dan tapularının İptaline ve Hazine adına tesciline karar verilmesi iğin dava açılmış 
olup adı geçenin adresi meçhul olduğundan ve kendiside bulunmadığından dava di
lekçesinin tebliğine duruşma gününü bildirilmesine ve gıyap kararının tebliğ edil
miş sayılması için ilânen tebliğ edilmesine karar verilmiş ve duruşma ise 30/4/1981 
gününe talik edilmiştir. Adı geçenin duruşma günü bütün delilleri ile birlikte duruş
maya gelmez veya kendisine temsilen bir vekilde göndermez ve delillerimde ibraz 
etmezse duruşma gıyabında cereyan edip karar gıyabında verileceğinden duruşma 
günün tebliğine, dava dilekçesinin tebliğine ve gıyabında çıkarıüp tebliğ edilmiş ola
rak sayılacağı ilan olunur. 2894 

1977/148 
Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyada davacı Toprak İskân 

Genel Müdürlüğü adına Erzincan Toprak İskân Müdürlüğü tarafından davalı Tercan'ın 
Bağpmar Köyünden Halil Akgün'ün aleyhine 4753 sayılı Yasa uyarınca verilen gay
rimenkulleri kendileri kullanmadıklarından tapularının iptaline ve Hazine adına tes
ciline karar verilmesi için dava açılmış olup adı geçenin adresi bulunmadığından 
duruşma gününün bildirilmesine, dava dilekçesinnl tebliğine ve gıyap karannmda 
tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiş olduğundan duruşmanın, 30/4/1981 gününe 
bırakılmış olup duruşma günü bütün delilleri ile birlikte duruşmaya gelmez veya 
kanuni bir vekilde göndermezse duruşma gıyabında cereyan edip gıyapda karar ve
rileceğinden belirlenen gün ve saatte bizzat duruşmaya gelmeniz veya kanuni bir 
vekilde göndermezseniz veya deUllerlnizide ibraz etmeniz duruşma günü, dava arzuhali 
tebliği İle gıyabın tebliği yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 2895 

Düzce Tereke Hakimliğinden: 

Düzce'nin Çakırlar K.den olup, 14/5/1979 günü Düzce Sanayi Çarşısı önünde 
E/5 karayolu üzerinde trafik kazas: sonucu ölen İbrahim oğlu Ayşe'den olma 1386 
doğumlu Emin Yılmaz'ırı mahkememizde mevcut 6.485 Ura 50 kuruşluk terekesi va
rislerine ödenmek üzere aranmış ise de bulunamamıştır. Müteveffanın tereke para
sını almak üzere varislerinin ve alacaklılarının ilân tarihinden itibaren üç ay içinde 
mahkememizin 979/31 sayılı tereke dosyasına müracaatları aksi halde tereke parası
nın hazineye irat kaydedileceği ilânen tebliğ olunur. 2913 

Gebze İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

980/123 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından daıvaklar Ali Büir, 19 Mayıs 

Mahallesi İstasyon Caddesi 6/A Samsun adresinde mukim İnan Sigorta A. Ş. aleyhi
ne açılan tazminat davasının yapılan açık duruşmasında: 

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan tazminat davasında davalı Ali Bilir bir
çok aramalara rağmen bulunamamış, adına ilânen davetiye tebliğ edilmiş, adresi meç
hul kalmış olduğundan duruşma günü olan günü saat 1050 da mahkememizde 
hazır bulunması ff^ap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2915 
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Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. No: 1978/209 
K. No: 1979/292 
Mahkememizin 26/10/1979 tarih 1978/209 esas, 1979/292 sayılı karan ile hır

sızlık suçundan sanık Sakarya Ozanlar Mahallesi hane 2, cilt 68/166, da nüfusa ka
yıtlı Kadıköy Koşuyolu Barbaros Mahallesi Saka Sokak 15 numarada mukim, Mus
tafa kızı Nuriye'den olma 1961 dğ. Fatma Tekgül Hakkında ^TCK. nun 493/1, 2248 
sayılı Kanun 20. maddesi TCK. nun 522 55/3, 647 sayılı Kanun 6. maddeleri bir sene 
hapis cezası ve cezasının teciline gıyaben karar verilmiş sanığın tüm aramalara rağ
men bulunup tebligat yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. mad
deleri uyarınca Resmî Gazete'de ilan edilmek sureti ile tebliğine 

Aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilanın neşri tarihinden itibaren 15 gün 
sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan masraflarının sanıktan tahsil oluna
cağı ilan olunur. 2676 

E. No: 1978/303 
K. No: 1979/397 
Mahkememizin 26/12/1979 tarih 1978/303 esas 1979/397 sayılı karan ile hırsız

lık suçundan sanıklar Samsun Kuşkulu Köyü nüfusuna kayıtlı Hasan ve Nesibe'den 
doğma, 1957 doğ. Ali Çetinkaya, 

Diyarbakır Merkez Cemal Yılmaz Mahallesi nüfusuna kayıtlı Kocamustafa 
Paşa Sokak Sayman Apt. 15/3 de mukim Memduh oğlu, Sıdıka'dan olma, 1953 doğ. 
Remzi Tarzan haklarında, 

1 — Samk Remzi Tarzan TCK. nun 493/1 - son 61, 522, 59, 525, TCK- nun 493/1, 
522, 59,525, 71, 40. maddeleri gereğince bir sene altı ay yirmi altı gün hapis, bir sene 
altı ay yirmialtı gün emniyeti umumiye nezareti cezası, 

2 — Sanık Ali Çetinkaya, TCK. nun 493/1,-Son 522, 59, 525, TCK. 493/1, 61, 
522, 59, 525, 71, 40. maddeleri gereğince bir sene altı ay yirmialtı gün hapis bir se 
ne altı ay yirmialtı gün emniyeti umumiye nezareti cezalarına mahkum edildikleri, 
sanıkların tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi karann tebliğ edilmediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de ilan edil
mek sureti ile tebliğine, 

Aynı Kanun 31. maddesi gereğince ilanın neşri tarihinden itibaren 15 gün 
sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan masraflarının sanıklardan tahsil 
olunacağı ilan olunur. 2677 

E. No: 1977/736 
K. No; 1979/106 
Mahkememizin 9/4/1979 tarih 1977/736 esas 1979/106 sayılı karan ile zorla kız 

kaçırma suçundan samk Kastamonu İli Azdavay Kazası Pınarbaşı îlçesi Sumenler 
Köyü nüf kayıtlı Halil oğlu 19 yaşlannda Halil Yağcı hakkında TCK. nun 430/2, 433, 
40, maddeleri gereğince üç (ay hapis cezası ile cezalandınlmasına karar verilmiş 
meşkur karar sanığın gıyabında verilmiş bulunduğundan tüm aramalara rağmen 
bulunup tebligatın yapılamadığı nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, ve 29. 
maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de ilan edilmek sureti ile tebüğine, 

Aynı Kanunun 31. .maddesi gereğince ilanın neşri tarihinden itibaren 15 gün 
sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan masraflarının sanıktan tahsil olu
nacağı ilan olunur. 2678 
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Kadıköy 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1975/438 
K. No: 1980/35 

İLÂNEN TEBLİĞ KARARI 
Sanık: Fahri Sarısaltıkoğlu, Haydar ve Elif'den olma 1938 As. 1934 tas doğ. lu 
Suç: Hizmet sebebiyle emniyeti suistimal 
Sanığın hareketine uyan 1630 sayılı Kanunun 73/3 ncü maddesi uyarınca 6 ay 

hapis 1000,— lira ağır para cezasıyle, Mahkumiyetine mütedair gıyabi karar tüm 
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 
29, 30, 31 nci maddelerinin hükümleri dairesinde ilânen tebliğine, ilân tarihinden 
itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına, ilân masrafının sanıktan 
alınmasına dair verilen karar ilânen tebliğ olunur. 2688 • 

Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi- Başkanlığından: 

E. No: 1977/536 
K. No: 1979/161 
Mahkememizin 21/5/1979 tarih 1977/536 esas, 1979/161 sayılı kararı ile hırsız

lık suçundan sanık Sakarya Ozaklar Mahallesi hane 2 cilt 68 sahife 66 da nüfusa 
kayıtlı Mustafa kızı Nuriye'den doğma 1961 doğ. Fatma Tekgül hakkında TCK. nun 
491/4, 522, 55/3, 40, 647/4, 6. maddesi gereğince 1600 lira ağır para cezası ve cezası 
teciline, karar verilmiş sanığın gıyabında verilen karar tüm aramalara rağmen bu
lunup tebligat yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. maddeleri 
uyarınca Resmî Gazete'de ilan edilmek sureti ile tebliğine. 

Aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilanın neşri tarihinden itibaren 15 gün 
sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan masraflarının sanıktan tahsil olu
nacağı ilan olunur. 2689 

Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

1 — Devletin Siyasi ve Hukuki nizamlarını topyekün yok etmek amacı ile 
neşir yolu ile propaganda yapmak. Devletin Askeri ve Emniyet Kuvvetlerinin ma
nevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif etmekten Maden ilçesi Aris Köyünde Musa 
oğlu 1958 doğumlu İsa Tekin hakkında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/6/ 
1979 tarih 1979/162«-134 sayılı kararı ile 1402 sayılı Kanunun 13 ve 15. maddelerine 
göre Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine gönderilmek üzere görevsizliğine karar ve
rilmiş ve karar örneğini sanığa tebliğe çıkanlmışsada bunca aramalara rağmen 
karar tebliğ edilmediğinden 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmî Gazete'de 
ilanın tebliğine ilanın bir örneğinin mahkeme duvarhanesine asılmasına, ayni kanu
nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sa
yılacağına karar verildi. îlânen tebliğ olunur. 

2 — Derneğin amaç ve gayesi ile matuf olmayacak şekilde Komünizm propa
gandası, Bölücülük suçlarından Yusuf ve îmmihan'dan olma 1954 doğumlu Musta
fa Kanbek ve suç arkadaşları hakkında verilen 9/1/1979 tarih ve Î978/127 esas, 
1979/23 sayılı karan ile 1402 sayılı kanunun 13 ve 15. maddelerine göre Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesine gönderilmek üzere görevsizliğine katar verilmiş ve karar sa
nığa tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğin
ce Resmî Gazete'de ilanın tebliğine, ilanın bir örneğinin mahkeme duvarhanesine 
asılmasına, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebliğ yapılmış sayılacağına karar verildi îlânen tebliğ olunur. 

2672 
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Turhal Kazova tnekhanesi Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz istihsali 500 adet, ortalama kutru 23 cm. olan kerestelik di
kili selvi kavak ağacı 17/3/1981 Salı günü saat 10.00 da işletme merkezinde, komisyon 
huzurunda açık artırma veya pazarlıkla satışa çıkarılacaktır. 

2 — Geçici teminat 43.750,— TL. sı olup alıcıların belirtilen teminat miktarını 
ihale saatından önge kurum veznesine yatırmaları gerekmektedir. 

3 — Satışla ilgili şartname mesai saatleri içersinde kurumda görülebilir. 
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
5 — Alıcıların belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte satış 

komisyonuna müracaatleri ilan olunur. 3188 / 1-1 • 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Varlık Mahallesi Yivli Sokakta bulunan Kurumumuz malı dükkânlardan 11 
No. lu dükkân 13/3/1981 Cuma günü saat 15.00'de açık arttırma suretiyle işyeri ola
rak kiraya verilecektir. 

Taliplilerin en geç 13/3/1981 Cuma günü saat 14.00'e kadar 2.079,— liralık ge
çici teminatlarını Genel Müdürlük veznesine yatırmaları ve şartnameyi okuyup ka
bul etmek üzere Sıhhiye Ataç Sokak No. 21'de (Türk Kanser Araştırma ve Savaş Ku 
rumuna ait binada) bulunan Emlâk Dairesi Başkanlığına müracaatları ilân oluru 

3176 / 1-1 • 
SEKA izmit Müessesesi Müdürlüğünden: 

720 TON CORRAGÜM Z - 4 SATIN ALINACAKTIR 
Müessesemizce İdari ve Teknik Şartnamelerimiz esaslarında 720 ton Corra-

gum Z - 4 alınacaktır. 
Teklifleri şartnamesi esasları dahilinde % 7,5 geçici teminatla birlikte kapalı 

olarak 23/3/1981 günü saat 17.00 ye kadar İzmir Müessesemizde bulundurulacaktır. 
Verilecek teklifler 30/4/1981 tarihine kadar opsiyonlu olacaktır. 

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Konu ile ilgili şartname İstanbul, Ankara, İzmir Alım - Satım Müdürlükleri

mizden veya İzmit'te Müessesemizden temin edilebilir. 
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi bölmekte, istediğine 

vermekte veya ihaleden vazgeçmekte serbesttir. 3180/1-1 
« 

Etibank Mahdut Mesuliyeti) Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müessesesi Mü
dürlüğünden : 

1 — Müessesemizce 111 kalem muhtelif markalarda rulman satınalmacaktır. 
2 — İhale kapalı zarf teklif alma usulüyle 31/3/1981 Salı günü saat 15.00'de 

Müessesemiz toplantı salonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler Müessesemiz Satınalma Müdürlüğünden bedelsiz olarak te

min edilebilir. 
4 — İhalenin geçici teminatı 150.000,— TL. dır. 
5 — Teklifler engeç ihale günü saat 14.45'e kadar Müessesemiz muhaberat 

Servisine verilmiş olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmaya
caktır. 

6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 3181 /1-1 
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Trabzon Orman Anatamirhane Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı tahmini bedelleri 17.100.000,— TL. tutan malze
meler teklif almak suretiyle mubayaa edilecektir. 

Teklif mektuplarının 25/3/1981 günü saat 17.00 ye kadar Trabzon Anatamir
hane Müdürlüğüne gönderilecektir. 

Postada meydana gelen gecikmeler dolayısıyla veya zamanında verilmeyen 
teklif mektupları muameleye konmayacaktır. 

İlân bedeli ve bu mubayaa ile İlgili bütün giderler satıcı firmaya aittir. 
Mubayaaya iştirak edecek firmalar şartname hükümlerimizi kabul etmiş sa

yılacaklardır. Şartnameler Ankara, Giresun, Artvin, Bolu, Eskişehir, Amasya Tamir
hane Müdürlüklerinde İstanbul, Samsun, İzmir İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

İhaleye girecek firmaların teklif verecekleri malzemelerin karşılarında belir
tilen geçici teminatları 25/3/1981 günü saat 17.00 ye kadar Trabzon Orman Anata
mirhane Müdürlüğüne yatırmaları ilân olunur. 

Ebat Cins ve Kalite Adet 
B. Fiyatı 
Lira Kr. 

T. Tutan 
Lira Kr. 

G. Tem. 
Lira Kr. 

1000x20 14 «kat karlı dış ve İç lastik 200 30.000,— 6.000.000,— 193.750,— 
1000x20 14 kat düz dış ve iç lastik 100 30.000,— 3.000.000,— 103.750,— 
1300x24 12 kat greyder tipi iç ve dış 

lastik 100 45.000 — 4.600.000,— 148.750,— 
7/8 x1/4 080 elmas uçlu matkap 300 5.000,— 1.500.000,— 58.750,— 

» 160 elmas uçlu matkap 150 6.500,— 975.000,— 42.750,— 
> 240 elmas uçlu matkap 150 7.500,— 1.125.000,— 47.500,— 

17.100.000,— 595.250,— 

3067 / 2-2 

istanbul Telefon Başmüdürlüğünden: 

OZALİT KÂĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
1981 yılı Başmüdürlüğümüz ihtiyacı 1.500 rulo kırmızı ozalit kâğıdı kapalı tek

lif alma suretiyle satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesinde Başmüdürlük Malze

me Müdürlüğünde görülebilir. 
istekli olanlann kapalı teklif mektuplannı en geç 2/4/1981 Perşembe günü saat 

11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri ilan olunur. 
3179 /14 

Sivas Demiryolu Makinalan Sanayii Müessesesi Alım - Satım ve ihale Ko
misyonu Başkanlığından: 

1 — Müessesemiz ihtiyacı 6000 metre 30x38 mm. lik dikişsiz çelik çekme boru 
DİN 17175 ve 2448 e göre satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait ihale 31/3/1981 günü saat 14.00 de yapılacak ve % 2,5 geçici 
teminat alınacaktır. 

3 — isteklilere ücretsiz olarak şartname gönderilecektir. 
4 — Teklif mektuplan belirtilen gün ve saatte Komisyonumuzda hazır bulu

nacak, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
5 — Sidemas Müessesesi ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi dilediğine ver

mekte tamamen serbesttir. 3182 / 1-1 
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Eskere Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

Satış tarihi : 19/3/1981 - Perşembe günü, Saat: 14.00 

Deposu Bölgesi Emvalin Cinsi ve Nev'l 
M i k t a r ı 

Adet M'.-Dm!. 

Muh. 
bedeli 
Lira 

% 7,5 T. 
tutarı 
Lira 

Eskere Merkez 2. S. N. B. Çk. Tomruk 125 58.108 10.550 46.000 
> 3. S. N. B. Çk. Tomruk 1491 387.212 7.350 213.500 

» 3. S. N. B. Çk. Tomruk 303 132.875 5.350 53.200 
» 3. S. K. B. Çk. Tomruk 597 148.903 5.400 60.300 

3. S. N. B. Sedir Tom. 95 22.855 8.000 13.700 
3. S. N. B. Ardıç Tom. 152 49.314 5.750 21,300 

>> » Ardıç Sanayi odunu 55 7.217 3.300 1.800 
T} Çk. Tel direk 7 mt. 135 20.538 7.550 11.600 
» Çk. Tel direk 8 mt. 105 15T331 8.30O 9.500 
» >> 3. S. N. B. Çz. Tomruk 628 102.566 5.850 45.000 
» 3. S. K. B. Çz. Tomruk 2085 268.498 4.250 85.600 

» 2. S. Çz. Maden direk 9563 417.093 4.000 125.100 
Çz. Sanayi odunu 2618 244.306 3.050 55.900 
Çz. Tel direk 6,5 mt. 66 9.959 6.800 5.100 

» Çz. Tel direk 7 mt. 187 30.741 7.150 16.500 
Çz. Tel direk 8 mt. 68 15.428 7.800 9.000 

K. Eşen Esenler 3. S. K. B. Çz. Tomruk 810 121.113 4.250 38.600 
3. S. K. B. Çz. Tomruk 228 32.958 3.400 8.400 

» 2. S. Çz. Mad. direk 4745 201.666 4.000 60.500 
» 'A 2. S. Çk. Maden direk 1298 48.518 4.400 16.000 
» Çk. Sanayi Odunu 1012 130.932 3.050 30.000 

» Çz. Sanayi Odunu 2493 270.469 3.050 61.900 

GENEL SATIŞ YEKÛNU : 28859 2736.600 988.500 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı 28859 adede denk 2736.600 M3. muhtelif cins 
orman emvali vergileri ve % 50 sl peşin, % 50 si altı ay vadeli müddetsiz ve kati 
banka mektubu karşılığında açık artırmalı satışı yapılacaktır, 

2 — Satış 19/3/1981 Perşembe günü saat 14.00 de Beyağaç Belediye satış 
salonu binasında yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin Model C/15 No. lu şartnamede istenilen belgelerle birlikte 
İşletmemiz Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 3191 / 2-1 

• 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğünden i 

NAKLİYE YAPTIRILACAKTIR 
ÎGSAŞ, PETK1M ve Yarımca Gübre Fabrikalarından cem'an 97.000 ton sun'i 

gübre muhtelif yerlere sevk ettirilecektir. Bu işle ilgili nakliye şartnamesi istanbul, 
Bursa, Ankara, Kastamonu, Sakarya Bölge Müdürlükleri ile izmit Şube Müdürlü
ğünden temin edilebilecektir. 

İsteklilerin Ticaret Odasına kayıtlı olduklarını gösterir belge ve bu çeflt nak
liye işlerini yaptıklarına dair vesikaları ile birlikte kapalı tekliflerini engeç 25/3/1981 
Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Türkiye Zirai Donatım Kurumu Sakarya Bölge 
Müdürlüğüne vermiş olacaklardır. 

Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
Postadaki gecikmeler nazara alınmaz, 3195/2-1 
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Nazilli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bölgesi Deposu Emvalin Cinsi 
Parti 
Adedi Adet M3.-Dm'. 

Muh. 
bedeli 
Lira 

% 7,5 G. 
teminatı 

Lira 

Yenipazar Merkez Çk. 3. Sf. Nr. Tom. 11 1216 400.954 7.500 164.600 
* Çz. 3. Sf. Nr. Tom. 1 95 19.463 6.000 7.100 

Çk. 3. Sf. Ks. Tom. 8 838 205.432 5.800 70.000 
» » Çz. 3. Sf. Ks. Tom. 1 111 18.791 4.500 5.500 

» Çz.-Çk. Sanayi odunu 10 2316 237.162 3.200 51.800 
Bozdoğan Atmezan Çk. 3. Sf. Nr. Tom. 13 2054 558.935 7.500 227.800 

» Çz. 3. Sf. Nr. Tom. 16 3662 803.966 6.000 258.900 
» Çk. 3. Sf. Ks. Tom. 16 1897 543.329 5.800 177.800 

» » Çz. 3. Sf. Ks. Tom. 20 3606 608.681 4.500 162.500 
» Çz. Sanayi odunu 44 19889 1334.572 3.200 270.500 

» Çk. 1. Sf. Tel direk 4 279 60.110 8.150 31.700 

YEKÛN: 144 35963 4791.395 1.428.200 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı 144 partide mevcut muhtelif cins orman em

valleri hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden açık artırma ve vadeli ola
rak 18 Mart 1981 Çarşamba günü Yenipazar Bölgesi ile birlikte Bozdoğan Bölge 
Şefliğinde saat 14.00 te Bölge Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda 15/C 
model şartnamede yazılı hususlar muvacehesinde % 50 mal bedeli vergileriyle peşin 
bakiye % 50 «i ise müddetsiz katî limit dahili banka teminat mektubu karşılığında 
6 ay vadeli olarak satışları yapılacaktır. 

2 — Sanayi odunu satışlarına yalnız ambalaj sandığı imalâtçıları kapasite 
belgelerini ibraz etmek suretiyle satışa iştirak edebilir. 

3 — Satışa ait ilân, şartname ve partiler tevhit listeleri Orman Genel Mü
dürlüğü İle Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğünde ve civar işletmelerle işletmemiz
de ve Bölge Şefliklerimizde görülebilir. 

4 — Taliplilerin belirtilen gün ve saatte teminatlarını yatırarak teminat mak
buzları İle birlikte Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 

3185 /1-1 
• 

Gerkonsan A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda belirtilen 2 grup iş ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 
1. Grup : işçi yemekhanesi, Fabrika Müdüriyet binası ve 8 daireli 1 adet lojman, 
2. Grup : Fabrika binası temelleri, saha betonlanması ve dahili drenajları. 
Yeterlik tanınabilmesi için isteklilerin; aşağıda belirtilen belgeleri en geç 17 

Mart 1981 tarihine kadar «GERKONSAN A. Ş. Genel Müdürlüğü - Gerede» adresine 
göndermeleri veya teslim etmeleri gerekmektedir. 

a) 1. Grup iş için enaz 100 Milyon TL., 2. Grup iş için enaz 50 Milyon TL. 
hk B veya C grubu müteaahhitlik karneleri veya fotokopisi, 

b) Benzer işlere ait iş bitirme belgeleri veya fotokopileri, 
c) Teknik teçhizat ve personel beyannameleri, 
d) Taahhüdünde bulunan ve devam eden işlerin sözleşme miktarı, son hak-

ediş miktarı ve tarihlerini gösteren liste. 
Yeterlik tanınan isteklilere, ihale evrakları bilahare adreslerine gönderilecek

tir. 
Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp dilediğine yeterlik tammakta ser

besttir, 3193 / 2-1 
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Muğla tu Köyceğiz İlçesi Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bölgesi Deposu Cins, Nev'iveKal. 
Parti 
Adedi Adet M\-Dm3. 

Muh. 
bedeli 
Lira 

%7,5 
teminatı 

Lira 

Köyceğiz Z. Alanı 3. S. Nb. Çk. Tom. 22 3145 867.016 7.600 494.200 
» 3. S. Kb. Çk. Tom. 13 1855 498.850 6.000 224.500 

3. S. Kb. Çz. Tom. 12 2661 475.705 4.600 164.200 
Akköprü Akköprü 3. S. Nb. Çk. Tom. 9 1127 313.075 7.600 178.500 

» 3. S. Nb. Sedir Tom. 1 136 35.387 7.600 20.200 
» » 3. S. Kb. Çk. Tom. 5 380 144.309 6.000 64.800 
» 3. S. Kb. Çk Tom. 1 88 37.077 6.000 13.900 

» 3. S. Kb. Sedir T. 2 220 65.316 6.000 29.400 
» 3. S Nb. Çz. Tom. 7 1345 294.725 6.100 134.800 

» » 3. S. Kb. Çz. Tom. 10 1861 373.004 4.600 128.700 
Dalaman Tersakan 3. S. Nb. Çz. Tom. 3 407 85.557 6.100 39.100 

3. S. Kb. Çz. Tom. 3 518 101.102 4.600 34.900 

YUVARLAK AĞAÇ UMUMİ YEK ON : 88 13743 3291.123 1.527.200 

Yukarıda yazılı Orman emvalleri açık artırma sureti ile % 50 si peşin (180) 
gün vadeU (Müddetsiz banka mektubu) karşılığı satışa çıkartılmıştır. 

Açık artırma ihalesi 16/3/1981 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 
de İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcı
ların teminatlarını 16/3/1981 günü saat 13.45'e kadar İşletmemiz Veznesine yatırması 
şarttır. O saatten sonra teminat alınmaz. 

Satışla ilgili şartname, liste ve ilân İşletmemiz, Ankara,, Aydın, İzmir, NazUU, 
Muğla, Milas, Yatağan, Marmaris, Denizli, Fethiye, Antalya ve İsparta İşletme Mü
dürlüklerinde, Ankara» İstanbul, İzmir ve Mersin Ticaret Odası Başkanlıklarında 
görülebilir. 

Alıcıların teminat mektubu ve lüzumlu belge ile Komisyona müracaatları ilân 
olunur. 3187 /1-1 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimizin ihtiyacı olan 40 adet 300 It/dk. ve 60 adette 600 lt/dak. lık 
cem'an 100 adet kompresör şartnameleri esasları dahilinde iç piyasadan (kapak zarf) 
teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait geçici teminatı 489.000,— TL. dır. 
3 _ Teknik ve idari şartname Genel Müdürlük Malzeme Şb. Md. lüğü ile 

İstanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. 
4 — ihaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını engeç 26/3/1981 gün 

saat 14.00'e kadar dış zarfın üzerine (100 adet kompresör işine ait tekliftir) ibare
sini yazarak ve «P.O. Genel Müdürlüğü Haberleşme. Şb. Md. lüğü Bestekâr Sok. 
No. 18) Bakanlıklar Ankara» adresine posta ile gönderecek veya elden tevdi ede
cektir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — Teklif mektupları 26/3/1981 gün saat 15.00 de Satınalma Kom. Bşk. lığın
da açılacaktır. 

Firma temsücileri ihalede hazır bulunabilirler. 
6 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklif veren firmaya verip vermemekte serbeatt'r. 
3071/2^1 



8 Mart 1981 — Sayı : 17273 RESMİ GAZETE Sayfa : 27 

Kaman Devlet Hastanesi Baştabibliğinder.; 

1 — Hastanemizde aşağıda yazılı gıda maddeleri ile yakacak, ilaç ve tıbbi 
malzemeler satmalınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname vesair evraklar hastane baştabibliği odasında para
sız olarak görülebilir. 

3 — İhale günü ve saati, yeri aşağıda gösterilmiştir. 
4 — thale şekli aşağıdadır. 
5 — Muvakkat teminatlar her ihaleye ait olan aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. 
6 — Taliplilerin 1981 vizeli Ticaret ve sanayi odası vesikası, ikametgâh ilmü

haberi, vergi karne ve mahalli mülkiye amirliğinden alacağı mali durum vesikası. 
7 — Altıncı maddedeki vesikalardan teklil mektupları \e muvakkat teminat

larına havi kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar komüsyona ver
meleri. 

Muham Geçici 
bedel teminat thale tarihi 

Satınalınan madde ve malzemeler Lira Lira Krş günü ve saati thale şekli 

1. Ekmek 10 800 Kg. 324.000 9.720,— 30/3/1981 Kapalı zarf 
Pazartesi 10 da 

2 Dana eti 2 500 Kg, 550.000 16.500,— 30/3/1981 » » 
Pazarı esi 15 de 

3 Bakkaliye (25 Kalem) 599.500 17.985,— 31/3/1981 » s 
Sah 10 da 

4. Sebze ve meyvalar (30 Kalem) 265.750 7.972,50 31/3/19S1 » B 

Sah 15 de 
5 150 ton kömür 20 ton odun 701.000 21.030,— 1/4/1981 » » 

Çarşamba 10 da 
6 64 kalem ilaç ve tıbbi malzeme 700.420 21.012,60 1/4/1981 

Çarşamba 15 de 

317S /1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

260 ADET KADRANLI OTOMATİK TİP DÜĞMELİ TELEFON 
MAKİN ASI İLE 6 ADET BİR ABONELİ ŞEF SEKRETER 

TELEFON MAK1NASI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Şartnameler Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Satın Alma ve İk

mal Müdürlüğümüzden istanbul'da Karaköy'deki Malzeme Şube ve izmir'de Bölge Mü
dürlüklerimizden 100,— TL. bedel karşılığında temin edilebilir. 

2 — Teslim yeri Afyon Bolvadin'deki Afyon Alkolaidleri Fabrikasıdır. 
3 — ihale kapalı zarfla teklif alma usûlü ile yapılacaktır. 
4 — Teklif verecek firmaların 60.000,— TL. lık geçici teminatı teklif mektup

larına eklemeleri gerekmektedir. 
5 — Teklif mektupları 23/3/1981 tarihinden itibaren resmi tatil günleri hariç 

30 gün opsiyonlu olacak ve en geç 23/3/1981 günü saat 14.00'de kadar Ankara'da 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlük Haberleşme Müdürlüğüne verilecektir. 

Teklif mektupları aynı gün saat 14.30'da Komisyon huzurunda açılacaktır. 
6 — Postada vaki gecikmeler ile telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmez. 
7 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

dilediğine yapmakta serbesttir. 3183 / l - l 
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Finike Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Abdı. 
Parti M i k t a r ı bedeli 

Bölgesi Deposu Maun cinsi nev'i ve kalitesi adedi Adet Lira 

Pınarcık Arif 3. S. Uz. B. Çz. tom. 1 13 4.749 &0OO 
» Arit 3. S. N. B. Çz, tom. 14 2025 511.542 6200 
» Karaçam 3- S. X. B. Çz. tom. 9 1091 257.533 6200 
* Karaçam 3. S. N. B. Sed. tom. 14 2294 534.349 8.700 

Arif 3 S. N. B. Ard. tom. 2 287 60.698 6200 
* Karaçam 3. S. fi, B. Ard. tom. 6 653 145.887 6200 
» Arif 3. S. K. B. Çz, tom. 6 899 155.764 5.000 
» Karaçam 3. S. K. B. Çz. tom. 5 520 115.137 Ç.000 
» Arif 3. S. K. B. Sed, tom. 1 118 34373 6.700 
» Karaçam 3. S. K. B. Sed. tom. 11 646 273.596 6.700 
• Arif 3. S. K. B. Ard. tom. 1 53 13.517 5.000 
» Karaçam 3. S. K. B. Ard. tom. 1 64 15.677 5.000 

Arif Çz. Md. Direk 3 1561 79.147 4.300 
Karaçam Çz. Md. Direk i 247 23.398 4.300 

» Arif Sedir Md. Direk 2 605 57.193 4.750 
Karaçam Sedir Md. Direk S 1798 154.721 4.750 

* Arif Ard. Mad, Direk 2 595 37.832 7.000 
» Karaçam. Ard. Mad. Direk l 394 28.481 7.000 

Arif Çz. San. Odunu 3 1200 92329 3300 
Karaçam Çz, San, Odunu 10 3301 291.239 3300 

* Arif Sedir San. Odunu 1 275 32.833 3.550 
» Karaçam Sedir San. Odunu 2 358 38277 3350 

101 Î8997 2958272 

1 — Yakanda müfredatı yazılı (101) parti orman emvali 20/3/1981 tarihine 
raslayan Cuma günü saat 11.00 de işletme Müdürlüğü satış salonunda toplanacak 
komisyon huzurunda 15/C modeli vadeli satış şartnamesine göre % 50 si mal be
delleri ile vergi ve resimleri ile % 12 nisbetindeki nizami faizi peşin, geri kalanı 6 
ay vadeli banka rnekıubu karşılığında açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

2 — ihaleye iştirak edeceklerin son sene vizesi yapılmış ticaret odası veya 
kapasite belgelerini ibraz etmeleri şarttır. İbra? etmeyenler ihaleye iştirak edemez
ler. 

3 — Alıcılann % 7,5 temînatlannı ihale saatmdan yanm saat evveline kadaı 
yatırmaları, banka mektubu vereceklerin mektuplarına işletme adı satış tarihi ve 
almak istedikleri parti numaralarım belirtmeleri ve ayrıca mektuplann limit dahili 
ve kat'i müddetsiz olması şarttır. 

4 — Satışa ait şartname, ilân kâğıdı ve ekleri Orman Genel Müdürlüğü, An-
tayla Orman Bölge Başmüdürlüğü, Antalya, Ankara, istanbul, Konya, izmir, Bur
dur. Korkuteli, Kaş, Elmalı, Kumluca, Serik, Akseki, Manavgat, Gazipaşa, Gündoğ-
muş ve İşletmemiz Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — 195, 198, 199, 267 nolu partiler % 30, 212, 215, 218 nolu partiler % 20, 188 
nolu partiye % 15 fiat tenzili yapılmış olup, en az parti 5 m3 olup en çok parti 59 m* 
olup, ihaleye iştirak edeceklerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile 
birlikte komisyona müracaatları ilân olunur. 3184 / M 
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Tavas Devlet Orman isletme Müdürlüğünden : 

Parti MİKTARI M. Bed. % 7,5 Tem. 
Deposu Cins ve nev'l adedi Adet M 3 Dm' TL. TL. 

Kale 3.S.N.B.ÇK. Tom. 2 349 71.871 7.250 39,200 
Kale 3.S.K.B ÇK. Tom. 2 811 95.245 5.300 37.900 
Kale 3.S.N.B.ÇZ. Tom. 9 3846 593.085 5.750 256.000 
Kale 3.S.K.B.ÇZ. Tom. 9 2999 404.265 4.250 129.100 
Kale 2.S.ÇK. Mad. Dir. 1 326 28.291 4.400 9.400 
Kale 2.S.ÇZ. Mad. Dir. 4 2285 206.391 4.000 62.100 
Kale ÇZ. Sanayi odunu 7 6526 405.193 3.050 92.800 
Köprübaşı 3.S.N.B.ÇZ. Tom. 7 2521 501.584 5.750 216.500 
Köprübaşı 3.S.K.B.ÇZ. Tom. 7 3212 531.605 4.250 169.600 
Köprübaşı ÇZ. Sanayi odunu 2 1305 138.491 3.050 31.700 
Belenköy 3.S.K.B.ÇZ. Tom. 2 1110 143.883 4.250 45.900 
Belenköy 2. ÇZ. Maden Dir. 1 476 35.613 4.000 10.700 
Belenköy ÇZ. Sanayi odunu 4 4865 264.057 3.050 60.500 
Balkıca l.S.ÇK. Maden Dir. 2 633 61.274 4.900 22.600 
Balkıca 3.S.K.B. Sed. Tom. 1 57 34.320 7.000 18.000 
Balkıca 3.S.N.B, Sed. Tom. 2 161 89.372 8.000 53.700 
Tavas 3.S.N.B.ÇK. Tom. 1 293 62-213 7.250 33.900 

UMUMİ YEKÛN 63 31775 3666.753 1.289.600 
1 — Denizli Başmüdürlüğü Tavas Devlet Orman İşletme Müdürlüğünün yuka

rıda müfredatı yazılı orman emvali 20 Mart 1981 Cuma günü saat 14.30 da Kale Or
man Bölge Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda 15/C model şartname esasları
na göre % 50 si peşin, % 50 si banka teminat mektubu karşılığı açık arttırma ile sa
tılacaktır. 

2 — Satışa iştirak edeceklerin belirli gün ve saatte Komisyonumuza müracaat
ları Hân olunur. 3196 / 2-1 

Alanya Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Muh. bed. Tutan 
Deposu Cins ve nev'i Adet M\ Lira Lira 

Sedre 3. S. N. B. Çz. Tomruk 10725 2503.705 6.2uö 1.177.000 
» 3. S. N. B. Gök. Tomruk 76 25.414 7,500 15.000 
» 3. S. K. B. Çk, Tomruk 97 25.210 6.300 12.000 
» 3. S. K. B. Çz. Tomruk 7887 /I136.063 5.000 435.000 

tncekum 3. S. K. B. Çz. Tomruk 5211 628.055 4.800 232,000 
Sedre Çz. Tel Direk 370 65.262 8.000 39.000 

24.366 - 4383.709 1.910.000 
îşletmemizce 17/3/1981 tarihinde açık arttırmaya çıkarılacak Orman Emvali 

yakanda gösterildiği gibi satışa çıkarılmıştır. Satış Salı günü saat 13.30 da olup te
minatlarının 12.00'ye kadar yatırmış olmaları şart olup gösterilen muammen bedel 
üzerinden % 50 si .peşin % 50 si 6 ay vadeli müddetsiz banka teminat mektubu kar 
şılığmda satılacaktır. Satışla ilgili ilan ve şartname Orman Genel Müdürlüğü An
talya Orman Bölge Başmüdürlüğü ile buna bağlı İşletmelerde ve Adana, Mersin, İs
parta, İşletmelerinde görülebilir, taliplerin beliıli gün ve saatte teminat makbuzlan 
ile birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. 3186 /1-1 
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48. Piyade Tugay Saıınalma Komisyonu Başkanlığından 
BAYBURT 

Aşağıda cinsi, miktarı, muammen bedeli ve geçici teminatı yazılı (1) bîr kalem 
malzeme nakli ve (4) dört kalem personel naklinin 2490 sayılı kanunun 31 nci mad
desine istinaden kapalı zarf eksiltme usulü ile yaptırılmasına hizasında gösterilen 
gün ve saatte Komisyonumuzda ihalesi yapılacaktır. 

Evsaf ve şartname mesai saatleri içinde komisyonumuzda görülebilir, istek
lilerin kanuni bir şekilde hazır!a\acaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz karşılığı komisyon başkanlığına vermeleri, postada ge
ciken mektuplar kabul edilmez. 

Tahmin Tahmin Geçici 
bedeli tutan teminatı 

C i n s i Miktarı Lira Lira Lira 

1. Malzeme Nakli 200.000 TON, KM 14 2.800.000 84.000 
2. Personel Nakli; 
BAYBURT - AŞKALE 800 Kişi 100 80.000 2.400 
BAYBURT - ERZURUM 2500 >• i 50 375.000 11.250 
BAYBURT - TRABZON 1S0O . 350 525.Ü00 15.750 
BAYBURT - ERZİNCAN 35u >• 400 140.000 4200 

İHALENİN GÜNÜ, TARİHİ VE SAATİ : 
1 — Personel Nakli; 23 Mart ll>«] Pa/.irîes.i 10,30 
2 — Malzeme Nakli : 23 Mart 1981 Pazartesi 14.30 

3177 /1-1 • 
Çeşitli ilânlar 

Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden : 

İdare Merkezi İstanbul'da bulunan Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A. Ş. 
tarafından ihraç edilen % 28 faizli, 5 yıl vadeli, birlik kupürü; 10.000,— lira itibarî 
değerde 500 adet. 25.000,— lira itibarî değerde 600 adet, 50.000,— lira itibari değer
de 600 adet ve 100.000,— lira itibarî değerde 1500 adet olmak üzere. 100.000.000,— 
liralık kısmı nama, 100.000.000,— liralık kısmı hamiline yazılı toplam 200.000.000.— 
liralık V. tertip tahviller, 2/3/1981 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmıştır. 

3173 /1-1 

idare Merkezi istanbul'da bulunan Elmor Tesisat Malzemeleri Ticareti A. Ş. 
nin 80.000.000,— lira olan sermayesinin 300.000.000,— liraya yükseltilmesi nedeni ile 
ihraç edilen birlik kupürü; 10.000,— fira itibar' değerde 22.000 adet hamiline yazılı 
-C- grubu hisse senedi (halen muvakkat ilmühaber) öncekileri tamamlamak üzere 
2/3/1981 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmıştır. 3174 / 1-1 

İda re Merkezi Adana'da bulunun Emin ö z g ü r Holding A . Ş. t a r a f ından ih raç 
edilen % 28 faizli , 7 yıl vadeli, birlik kupürü ; 100.000.— lira i t ibarî değerde 300 
adet olmak üzere toplam 30.000.000.— l i ral ık hamiline yazılı 1. tertip tahviller, 
2/3/1981 tarihinden itibaren Borsa Kotuna al ınmışt ı r . 

3172 / 1-1 



Hacettepe üniversitesi Sosyal ve idari. Bilimler Fakültesi Dekanlığından : 
Beyte pe / ANKARA 

Fakültemizin aşağıda anılan Bölümlerine karşıiarındii gösterilen şartlarda ilgili Yönetmelik uyarınca uzman ve asistan alına
caktır. 

Adayların ilan tarihinden itibaren 20 Mart 1981 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar gerekli belgelerle birlikte Dekanlığı
mıza şahsen başvurmaları gerekmektedir, 

Duyurulur. 

B ö l ü m ü 

Sosyal Çalışın.» ve Sosyal 
Hizmetler Bolümü 

Sosyal Çal ı şma ve Sosyal 
Hizmetler Bolümü 

Psikoloji Bölümü 
İşletme Yönetimi Bölümü 

Felsefe Bölümü 

Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Bölümü 

Asistan Sayısı 

1 Adet 

1 Adet 
1 Adet işletmecilikte 
Kantitatif ler alanında 
1 Adet Muhasebe 
alanında 
1 Adet Mantık 
alanında 
1 Adet Türk Felsefe 
Düşünce Tarihi 
alanında 

Uzman Sayısı 

1 Adet 

1 Adet 

Adaylarda Aranan Şartlar 

NOT : Bütün Asistanlarda Doktoralılar tercih edilir. 

Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji Bö
lümlerinden yada bu bölümlere eş değerliliği kabul edilmiş bir 
Bölümden mezun olmak. 
Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji Bö
lümlerinden yada hu Bölümlere eş değerliliği kabul edilmiş bir 
Bölümden mezun, olmak. 
Doktoralı yada en az lisans derecesin»; sahip olmak. 
Doktoralı yada en az lisans derecesine sahip olmak. 

Doktoralı yada en az lisans derecesine sahip olmak. 

En az lisans derecesine sahip olmak. 
En az lisans derecesine sahip olmak. 

Psikoloji, Eğitim ve Psikolojik Danışma alanında en az Bilini 
uzmanlığı derecesini almış olmak. 

3220 /1-1 

8 M
art 1981 —

 Sayı : 17273 
R

ESM
İ G

A
ZETE 

Sayfı: 31 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 8 Mart 1981 — Sayı : 17273 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen Kanunlar, yayın
lanan bildiri ve kararlar ite Bakanlar Kurulu teşekkülü hakkındaki işlem
leri ihtiva eden teskereler, önemli yoretmelikler kitap halinde 19 Ocak 1981 
tarihinden itibaren Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 
Resmi Gazete Satış Bölümünde satışa sunulmuştur. Kitap ücreti 450,— TL. 
olup, posta ile talep halinde posta ücreti ilâve edilir. 

2 — Milli Güvenlik Konseyince 13/1/1981 tarihinden sonra kabul edi
len Kanunlar ve ilgili diğer mevzuat ayrı bir kitap halinde (2 nd cilt) Mart 
ayı »onunda yayınlanacaktır. 

3 — Resmi Gazete'de 1/11/1979 ile 81/10/1980 tarihleri arasında ya
yınlanan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer hukuki mevzuatın taranmasında 
el kılavuzu olacak Resmi Gazete Fihristi 16 Şubat 1981 tarihinden itibaren 

Resmî Gazete Satış yerinde 150,— TL. karşılığı satışa çıkarılmıştır. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü 

Kanunlar 

Sayfa 

Kanun No. 2420 
— Memur Meskenleri İnşaatı Hakkında 4626 sayılı Kanuna Ek 6126 

sayılı Kanunun Birinci Maddesine İki Fıkra ile Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 1 

Kanun No. 2421 
— 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkra

sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 2 

Kanun No. 2422 
— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesine tki Maddesinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna bazı 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 2 

Kanun No. 2423 
— 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine 
ve Bir Ek Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 13 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 


