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Kapsam : 
MADDE 1. — Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke Umanlarından 

Türk limanlarına gelen ya da, Boğazlardan transit gecen genülerden bu Kanunda gös
terilen resim ve cezalar alınır. 

Tanımlar: 
MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Gemi» deyimi, tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, denizde 

motor veya yelkenle veya her iki vasıta ile hareket imkânına sahip bulunan ticari 
ve özel maksatlı her türlü tekneyi, 

b) «Transit Gemi» deyimi, yabancı limandan diğer bir yabancı limana gitmek 
üzere, ihtilat etmeden Boğazlar ve Marmara Denizinden geçen gemüeri, 

c) «Serbest Gemi» deyimi, yabancı bir Umandan gelip sağlık denetimi yapü-
mak üzere durdurulduktan sonra Türk limanlarında engellenmeden hareket etmesine 
izin verUen gemiler ile Türk Umanları arasmda seyreden gemüeri, 

d) «Net Ton» deyimi, geminin yük ve yolcu almaya elverişli olan kapak 
yerlerinin hacmini (Lloyd's Register'de gösterilen net ton), 

e) «ihtilat» deyimi, transit bir geminin kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gös
terilen zorunlu haller dışında Umanda demirlemesi, rıhtıma yanaşması, herhangi bir 
madde alıp vermesi ve insan indirip bindirmesi gibi durumları, ya da yabancı bir U-
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tnanrian gelen bir geminin sağlık denetimi yapılıp serbest pratika almadan herhangi 
bir madde alıp vermesi ya da İnsan indirip bindirmesi gibi durumları, 

f) «Pratika» deyimi, sağhk işlemi yapıldıktan sonra geminin kara ile teması
na İzin veren belgeyi, 

g) «Koruma Teri» deyimi, ülkeyi salgın hastalıklardan korumak İçin, İçinde 
bir bulaşıcı hastalık çıkan bir geminin tüm kısımları İle yük, mürettebat ve yol
cuların mikroplardan ve ara hayvanlarından arındırıldığı; hasta ve portörlerin tecrit 
ve tedavi edildiği yeri. 

ifade eder. 
Sağlık Resmi : 
MADDE 3. — Serbest ve transit gemilerden, her net tonu için altın frank 

esası üzerinden binde 75 tutarında sağlık resmi alınır. 
Bu resim, Türk Umanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip gemi

lere yüzde 70, Türk limanlarına gelen özel yatlarla yalnız turist taşıyıp başka ti
cari işlemlerde bulunmayan turist gemileri ve bilimsel araştırma yapan gemilere ise 
yüzde 50 indirimli uygulanır. 

Transit gemilerin gittikleri yönden altı ay içinde transit olarak geri dönmeleri 
halinde yeniden resim alınmaz. 

Transit gemilerin, İstanbul limanında, yalnız zaruri ihtiyaçlarım sağlamak ya 
da acenteleri İle temas etmek üzere tüzük ve yönetmeliklerdeki hükümlere uygun 
olarak 48 saate kadar kalmaları transit gemi niteliğini bozmaz. 

Bu resmi, Türk limanları arasında İşleyen gemiler ilk hareket ettikleri Uman
larda, yabancı ülkelerden gelen gemtter ise ilk uğradıkları limanda öderler. 

İstisnalar : 
MADDE 4. — Harp gemileri İle hava muhalefetinden dolayı zaruri olarak 

Türk limanlarına giren ve orada ticarete girişmeyen gemilerden ve 50 tona kadar 
olan gemilerden gemi sağlık resmi alınmaz. 

Gemi Sağhk Cüzdanı : 
MADDE 5. — Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 

tona kadar olan gemilere, o geminin İndirimsiz sağlık resmi tutarı karşılığında yıl
lık gemi sağlık cüzdanı verilir. Ancak bu miktar 100 tonluk bir geminin ödemesi 
gereken miktardan az olamaz. 

Yasaklar ve ceza : 
MADDE 6. — Aşağıda gösterilen davranışlarda bulunmak yasaktır. 
a) Limandan sağhk işlemi yaptırmadan hareket etmek. 
b) Sağlık işlemlerini yaptırmak üzere sağlık merkezleri önünde ya da bu mer

kezlerin gösterdikleri yerde durmamak. 
c) Ihtilat yapmak. 
d) Gerçeğe uymayan sağlık bildirimi vermek. 
e) Gerektiğinde mikrop, haşere ve fare ile mücadele hizmetlerini yaptırmak 

için ilgili görevlilere zamanında başvurmamak. 
f) Bulaşık bir limandan gelen gemilerin sağlık muayenesi bitip temiz pratika 

almadan rıhtıma yanaşması ya da sağlık muayenesi sonunda temiz pratika alan ve 
fakat bazı şartlar altında rıhtıma yanaşmasını İzin verilen gemilerin rıhtıma yanaş
tıktan sonra bu şartları yerine getirmemesi. 

g) Bulaşık bir geminin, sağhk muayenesi bitip temiz pratika almadan Umana 
girmesi ya da koruma yerine alınan bulaşık bir geminin, sağlık tedbirlerinin eksik-
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siz yerine getirilmesine karsı engeller ve güçlükler çıkarması ve temiz pratika al» 
madan koruma yerinden hareket etmesi. 

h) Gerektiğinde, geminin, gündüzleri on direğine san karantina bayrağı ve 
geceleri de üstte kırmızı, altta beyaz fener bulundurmamak. 

Bu yasaklara aykın harekette bulunan gemi kaptanlarından, geminin Ödemesi 
gereken indirimsiz sağlık resminin yüzde ylrmibeşi oranında para cezası alınır.'An
cak, alınacak para cezası 1000 net tonluk bir gemi için hesaplanacak mdirimsiz ce
simden az olamaz. 

İlgili Bütçe : 
MADDE 7. — Bu Kanunda öngörülen sağlık resmi, yıllık gemi sağlık cüzdan 

bedeli ve para cezalan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesine gelir 
yazdır. 

Yönetmelik : 
MADDE 8. — Bu Kanunun uygulama es aslan yönetmelikle belirlenir. 
Yürürlükten Kaldmlan Hükümler : 
MADDE 9. — 21.4.1340 tarih ve 500 sayılı; 81.7.1936 tarih ve 3057 sayılı; 

31.7.1936 tarih ve 3058 sayılı; 18.6.1947 tarih ve 5115 saydı kanunlar yürürlükten 
kaldınlmıatır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunda hazırlanması öngörülen yönetmelik yürürlüğe 
girinceye kadar halen uygulanmakta olan Genel Yönetmeliğin bu Kanuna a y k ı n 
düşmeyen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük : 
MADDE 10. — Bu Kanun 1.1.1982 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
MADDE 11. — Bu Kanun Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlan tara-

fından yürütülür. 
9/11/1981 

Devlet Mezarlığı Hakkında Katma 

Kanun No. 2549 Kabul Tarihi : 6/11/1981 

Amaç ve Kapsam : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti Curnhurbaşkanlan 

ve Devlet Başkanları İle Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Ulu Önder Atatürk'ün 
en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanlan (Kahramanları) için, 
Ankara'da, bir «Devlet Mezarlığı» tesisi ve bunun İdame ve muhafazası ile İlgili 
hususları düzenlemektir. 

Türk milletinin, bir armağan olarak yalnız Büyük Kurtarıcısı için tesis ettiği 
Anıtkabirde Atatürk'ün ve aynca en yakın silah ve mesai arkadaşı İsmet İnönü'nün 
kabirleri muhafaza edilir. Anıtkabir alanı içine başkaca hiçbir kimse defnedileni ez. 

Yeri, Yapımı ve Yönetimi : 
MADDE 2. — Devlet Mezarlığı Atatürk Orman Çiftliği sahası İçerisinde, 

Milli Savunma Bakanlığınca tesis edilir. 
Ankara İmar Planı da dikkate alınarak Devlet Mezarlığı için tahsis edilecek 

sahanın Atatürk Orman Çiftliği içerisindeki yeri ve büyüklüğünü (yüzölçümünü) 
tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Tespit edilecek bu saha M11U Savunma, 
Bakanlığının talebi Üzerine Hazine adına tescil edilir. 

Mttll Savunma Bakanlığı, mezarlığın yönetiminden ve buradaki idari hizmet
lerin yerine getirilmesinden de sorumludur. 
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Mail Hükümler: 
M A D D E 3. — Devlet Mezarlığının yapım, bakım, onarım ve geliştirilmesi 

İçin yapılacak harcamalar Mitli Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer alır. 
MaU Kolaylıklar : 
M A D D E 4. — Devlet Mezarlığının tesisi ve idamesi İçin yapılacak harcama

larda 1060 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu ue 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme 
ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Yönetmelik : 
MADDE 5. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, kanunun yürür

lüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. —• Devlet Mezarlığına defnedilecek İstiklal Harbi Ko
mutanları (Kahramanları) Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir ve bu mezarlığa 
Devletçe nakledilirler. 

GEÇtCt MADDE 2. — Anıtkabir bahçesine defnedilen Cemal Gürsel'in kabri 
Devlet Mezarlığına; devrim şehitlerinin İse, varsa eşleri, bulunmaması halinde anne 
ve babaları tarafından başka yere nakledilmemeleri halinde Ankara'daki askeri şe
hitliğe Devletçe nakledilirler. 

Yürürlük : 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

»Al/1981 
• • • . • • 

1111 Saydı Aaketttk Kanununun 2 ne! Maddeskım Değiştirilmesi ve Bu 
Kanun* Bir Geçici Madde EUenmesl Hobimi da Kanun 

Kanun No. 2660 Kabul Tarihi: 6/11/1981 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 2 nel maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Türk vatandaşlarından, Kıbrıs Türk Federe Devletinde askerlik yaptıklarım 
tevsik edenler tekrar muvazzaf hizmete tabi tutulmazlar. 

MADDE 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici 13 ncü madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. —- Bu Kanunun 2 nci maddesine eklenmiş bulunan fıkra 
hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik yükümlülüklerini Kıbrıs'ta 
yaptıklarım tevsik edenler hakkında da, anılan fıkra hükümleri uygulanır. 

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

9/11/1981 
• " • • • • • 

64S4 Sarih 1. C. Emekli Sandığı Kamımına 6 Ek Geçici Madde 
^rrrrfirrt « ^ 1 ^ Kanun 

Kanun No. 2681 Kabul Tarihi: 6/11/1981 

MADDE 1. — 6434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek geçici 
maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — 28.6.1973 tarih ve 1782 sayılı Kanunla 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa eklenen, geçici madde uyarınca, borçlandırılmak su-
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retlyle, aylık bağlamaya esas alınan fiili 'hizmetleri 30 yıl kabul edilenlerden, 5 yıldan 
az hizmet eklenmiş bulunanların bu süreleri 5 yıla tamamlanmak, hizmet ilavesinden 
yararlanmamış olanların ordudan emekliye ayrıldıkları tarihteki fiiH hizmetlerine 5 yıl 
eklenmek suretiyle emekli aylıkları düzeltilir. 

Bunlardan, emekliliğe tabi görevlerde bulunmuş ve bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce emekliye ayrılmış olanların, toplam hizmetleri, yukarıdaki fıkra ge
reğince emsalinin ulaşacağı hizmet süresinden eksik olduğu takdirde, eksik olan bu 
süreleri kadar hizmet ilave edilmek suretiyle İşlem yapılır. 

Yukarıdaki fıkralar kapsamına girenlerin, aylık bağlanmasına esas alınan hiz
met süreleri toplamı hiçbir şekilde 40 yılı geçemez. 

EK GEOfOt MADDE 2. — Yukarıdaki ek geçici birinci madde uyarınca ekle
nen süreler, ilgililerin ilk emekliye sevkedildikleri tarihteki görev aylıkları üzerinden, 
o tarihteki borçlanma esaslarına göre T. C. Emekli Sandığınca borçlandırılır. 

Bu borçlanma, ilgililerden, borcun tahakkuk ettirildiği tarihi takip eden ayba
şından itibaren, emekli aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

EK GEÇtCl MADDE 3. — Geıek 26.6.1973 tarihli ve 1782 saydı Kanunla 5434 
sayılı Kanuna eklenen geçici maddeden, gerekse bu Kanunla eklenen ek geçici birinci 
maddeden yararlananlardan, 1 nci derecenin 4 ncü kademesine gelmiş olanların, aylık
larının düzeltilmesinde, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunla, 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici 34 ncü madde uyarınca, halen orduda 
görevli bulunan, aynı rütbedeki emsaline uygulanan ek göstergeler dikkate alınır. 

Bunlardan yeniden emekliliğe tabi görevlere girmiş olup da bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce bu görevlerden de emeldi olmuş bulunanların ek gösterge
lerinin dikkate alınmasında ek geçici 1 nci maddede sözü edilen emsalinin ulaşacağı 
hizmet süresi değerlendirilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe tabi 
görevlerde çalışanlara, emekli oldukları tarihte bu Kanun hükümleri uygulanır. 

E K GEÇİCİ MADDE 5. — Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında yuka
rıdaki ek geçici maddelerin uygulanmasında, ölenin ilk emekliye ayrddığı tarihten 
öldüğü tarihe kadar geçen süreleri dikkate alınarak İşlem yapılır. 

E K GEÇİCİ MADDE 8. — Bunlara geçmiş süreler İçin görev ve emekli aylıkları 
ile emekli ikramiyesi farkı ödenmez. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

9/11/1981 

• 
Çocuk Mahkemelerisin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 

«wm«n> Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin 
Kaidınfen&Kina Dair Kanun 

Kamın No. 2552 Kabul Tariki : 6/11/1981 

MADDE 1. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Yasama BOlOmD Sayfa : 5 



Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 1981 — Sayı: 17S10 

tl ve ilçe çocuk maiıkemelerinde görev yapacak hâkimler, Hâkimler ve Savcı* 
lar Yüksek Kurulu tarafından doğrudan doğruya hu mahkemelere atanabilecekleri 
gibi, İs ve kadro imkânları nazara alınarak, görevli oldukları mahaldeki çocuk mah
kemeleri nesdinde yetki ile de görevlendirilebilirler. 

MADDE 2. — 2263 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Çocuk Mahkemeleri Başkan ve üyeleriyle Çocuk Mahkemesi Hâkiminin Nite
likleri : 

Madde 2. — 1) İllerdeki çocuk mahkemesi başkan ve üyelerinin tercihen; 
a) ' Daha önce ilçe veya merkez ilçelerde çocuk mahkemelerinde görev yap

mış olmaları, 

b) 30 yaşını bitirmiş bulunmaları ve çocuk sahibi olmaları, 
c) Kadro imkânlarının elverdiği oranda ayrı cinsten bulunmaları, 
Gereklidir. 

2) İlçe ve merkez ilçedeki çocuk mahkemelerinde, öncelikle çocuk sahibi hâ
kimler görevlendirilir. 

MADDE 3. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kurulusu, Görev ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Başka»», Üye ve Hakimlerin Görev Yapamamaları Hali: 
Madde 3. — Çocuk Mahkemesi başkan ve üyeleriyle çocuk mahkemesi hakim

lerinin hukuki veya fiili sebeplerle görev yapamamaları halinde, bu mahkemede gö
rev yapacak başkan, üye ve hâkimler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca önce
den belli edilir. 

MADDE 4. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Çocuk Mahkemelerinin Görevi: 
Madde 6. — 15 yaşım bitirmeyen küçükler tarafından işlenen genel mahke

melerin görevine giren ağır cezalı suçlara ilişkin davalar illerdeki çocuk mahkeme
lerinde,- bunun dışında kalan suçlara ilişkin davalar üçe ve merkez üçe çocuk mahke
melerinde görülür. 

Çocuk mahkemeleri bu kanunda yazılı tedbirleri alır ve kanunla verilen diğer 
görevleri yapar. 

Olağanüstü haller, sıkıyönetim ve savaş hali »e askeri mahkemelerin görevlerine 
giren suçlar ve Anayasanın 13« ncı maddesinin ikinci paragrafında sayılan suçlara 
lUffkln hükümler saklıdır. 

MADDE 5. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Suçların Birlikte İşlenmesi Hail: 

Madde 0. — Bu Kanunun kapsamına giren küçüklerin büyüklerle birlikte suç 
işlemeleri halinde hazırlık soruşturması sonunda evrak tefrik olunur. 

Bu halde de çocuk mahkemeleri küçükler hakkında gerekli tedbirleri uygula
makla beraber, lüzum gördüğü takdirde küçükler hakkındaki yargılamayı genel 
mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebilir. 
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Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi halinde; genel mahke
meler, yargılamanın her safhasında çocuk mahkemelerinin uygun bulması şartıyla 
birleştirme kararı verebilir. Bu takdirde birleştirilen davalar genel mahkemelerde gö
rülür. 

MADDE 6. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tedbirlerin Müddeti: 

Madde 15. — Küçükler hakkında uygulanacak tedbirler, en geç 18 yaşını bi
tirmeleri ile sona erer. 

MADDE 7. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tedbir Uygulanmaması : 
Madde 16. — Hüküm zamanı 18 yaşını bitirmiş bulunanlar hakkında tedbir 

uygulanmaz." 

MADDE 8. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ceza veya Tedbir Uygulanmasından önce Yapılacak İnceleme: 
Madde 20. — Bu Kanunda gösterilen ceza ve tedbirlerin uygulanmasından önce 

küçüğün işlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabürne yönünden bedeni, akli ve 
ruhi durumu mütehassıs kimselere tespit ettirilir. 

Ceza ve tedbirin uygulanmasından önce gerekirse küçüğün aile, terbiye, okul 
durumu, gidişatı, içinde yetiştiği ve bulunduğu şartlar veya bunlar gibi gerekli görü
len sair hususlar çocuk mahkemeleri nezdinde görevlendirilmiş olan sosyal hizmet 
uzmanları veya yardımcıları veya pedegog veya psikolog veya psikiyatr gibi uzman
lar marifetiyle araştırılır. Çocuk mahkemelerinde görevlendirilmiş olan bu personelin 
iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında bir 
engel bulunması ya da atama yapılmamış olması hallerinde çocuk mahkemeleri bu 
araştırmanın yapılması için resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda çalışan bu tür 
uzmanları, bunların da bulunmaması halinde bu araştırmayı yapabUecek nitelikte 
olan kimseleri görevlendirir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince yapılan araştırma ve inceleme sonucu gerekir
se küçüğün bir mttşahade merkezinde müşahade altına alınmasına da karar verilebilir. 

MADDE 9. — 2253 saydı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanunun 25 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şeküde 
değiştirilmiştir. 

Mahkemenin izniyle yargılamanın her safhasında küçüğün müdafii, velisi, vasisi, 
sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren resmi ve gönüllü kuruluşların temsilci
leri, çocuk mahkemeleri nezdinde görevlendirilmiş bulunan sosyal hizmet uzmanları 
veya yardımcıları ile pedegog, psikolog, psikiyatr veya araştırma ya da gözetimle gö-
revU sair kimseler hazır bulunabilirler. 

MADDE 10. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun 30 ncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
küde degiştlrilnüştlr. 
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Görevliler: 
Madde 30. — Bu Kanunun 20 ncl maddesinin İkinci bendinde yazılı sosyal 

araştırma ve 29 ncu maddesinde yazılı gözetimi yapmak üzere Adalet Bakanlığınca 
her çocuk mahkemesine yeteri kadar önceük sırasına göre sosyal hizmet uzmanı veya 
yardımcısı, pedegog, psikolog, psikiyatr atanır. 

Çocuk mahkemelerine atanan sosyal hizmet uzmanları veya yardımcıları Ue pe
degog, psikolog ve psikiyatrlara almakta oldukları aylıkların brüt tutarının yüzde 
ellisi oranında ödenek verilir. 

Bu görevlilerin bulunmaması veya iş durumlarının müsait olmaması veya gö
revin bunlar tarafından yapılmasında bir engel bulunması halinde bu gözetimi yapa
bilecek nitelikte olan kimseler görevlendirilir. 

Sosyal hizmet konularında faaliyet gösteren resmi veya gönüllü kurumlar gö
ze ti cilik yapabilecek kimselerin bir listesini her yılbaşında mahkemeye verirler. Ha
yırsever diğer kimseler de mahkemeye başvurabilir. Mahkeme bunların ahlaki ve 
İçtimai durumlarını inceledikten sonra seçtiği kimselerin isimlerim Üsteye kaydeder. 

Çocuk mahkemesi her zaman yukarda yazılı kurum ve derneklerden aday gös
termelerini isteyebilir. 

MADDE 11. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun 31 ncl maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Gözetimin ne şekilde yapılacağı ve bu işlerde çalıştırılan kimselerin yetiştiril
meleri ve görevleri ile ilgili sair ayrıntılar Adalet Bakanlığınca düzenlenecek bir yö
netmelikle belirlenir. 

MADDE 12. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanunun 32 ncl maddesi başlığı Ue birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Ücret: 
Madde 32. — Çocuk mahkemelerinde, 20 nci maddenin ikinci bendi ve 30 ncu 

maddenin üçüncü fıkrası uyarınca geçici olarak görevlendirileceklere 31 ncl maddeye 
göre düzenlenecek yönetmelikteki esaslar çerçevesinde çalışmalarına uygun ücret 
takdir olunur. 

MADDE 13. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekUde değiştirilmiştir. 

Adli SicU : 
Madde 34. — Küçükler hakkında adil sicile geçirilen bügiler; ancak, soruştur

ma ve kovuşturma konusu olan işler sebebi ile Cumhuriyet savcıları, sorgu hâkimleri 
ve mahkemelerce veya Yasama Meclisi üyeleri seçimleri Ue UgiU olarak yetküi seçim 
kurullarınca istendiği takdirde adU sicilce bildiriUr. 

Birinci fıkra gereğince verilmiş olan bilgiler başka herhangi bir iş ve konu için 
kullanılmaz. 

MADDE 14. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun 3« ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Cezaların infaz Edileceği Yer : 
Madde 36. — Suçu işlediği zaman 11 yaşım bitirmiş olup da 15 yaşını bitir

meyen ve cezanın çektirilmesine başlandığı anda 18 yaşuu doldurmayan küçüklerin 
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cezalan çocuk ıslahevi veya çocuk cezaevlerinde çektirilir. Bunlar hakkında, çocuklara 
ait cezalann İnfazına İlişkin diğer kanunlar ve tüzüklerin bu kanuna aykuı olmayan 
hükümleri de uygulanır. 

MADDE 15, — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kurulusu, Görev ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun 44 ncü maddesi başlığı İle birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Görev ve Yetkiler: 
Madde 44. — a) * Küçüklerin cezalanma infaz edileceği ıslah ve eğitim ev

lerinin, bu Kanunun 10 ucu maddesine göre hakların da tedbir uygulanmış olan kü
çüklerin yerleştirileceği Devlete ait müesseselerin, müşahade merkezlerinin, küçük
lerin kısa sürelerle kabul edilecekleri veya icabında müşahadelerinin yapılmasına el
verişli kabul merkezlerinin, çocuk mahkemelerine ait bina ve küçüklere mahsus tev-
kifevlerinin tesisi, 

bj Bu müesseselerin sevk ve idare tarzlarının tanzimi, buralara ahnmış olan 
küçüklerin muhafaza, bakım ve eğitim işlerinin kontrolü, 

c) Yukanda yazık müesseselerde ve çocuk mahkemelerinde sosyal araştırma 
ve gözetimle görevli personelin özlük işlerinin -yapılması, bu personelin hizmete 
yararlı olacak şekilde devamlı eğitim ve yetiştirilmelerinin sağlanması, 

d) 1 Küçüklerle ilgili mevzuat ve müesseseler üzerinde devamlı inceleme ve 
araştırmanın yapılması, bu konudaki kanun tasan ve teklifleri hakkında mütalaa 
beyanı ve icabında bunların bizzat hazırlanması, 

e) Çocuk suçluluğunun sebep ve faktörleri üzerinde incelemeler yaparak ön
lenmesi çarelerinin araştırılması, bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve 
teşekküllerle temas temini, 

f) Çocuk suçluluğu konusunda gereken istatistiklerin hazırlanması, velayet ve 
vesayetin nezi ve küçüklere vasi tayinine dair işlemlerin takip edilmesi, 

g) Eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği kurumlar ve küçüklerin zararlı ya
yınlardan korunması hususunda Milli Eğitim; çeşitli işlerde çalışan küçükler bakı
mından Çalışma; filmlerin küçükler yönünden kontrolü için İçişleri ve küçüklerin 
yerleştirileceği tedavi kurumlan ve sosyal servisinden çocuk mahkemeleri İle olan 
münasebetlerini tanzim bakımından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili 
servisleriyle işbirliği yapılması, 

h) Cezalan İnfaz edilen küçüklerin İşe yerleştirilmeleri mevzularında infaz 
sonrası yardım müesseseleri vesair kurumlarla ilişki kurulması, 

ı) Küçüklerin yerleştirildiği özel kurumların denellenmesi, 
j> Bu Kanunun uygulanmasıyla alakalı diğer görevlerin yapılması, 
Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşundaki İlgili birimlerce yerine getirilir. 
MADDE 16. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı

lama Usulleri Hakkında Kanunun Geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 
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Uk Atamalar: 
Geçici Madde 3. — İllerdeki çocuk mahkemelerine, Hakimler ve Savcılar Yük

sek Kurulunca yapılacak Uk atamalarda bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkran-
nın (a) bendinde yazılı şart aranmaz. 

MADDE 17. — 2253 saydı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu. Görev ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun 5 nci maddesi Ue 29 ncu maddesinin ikinci fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 18. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun 46 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yürürlük : 

Madde 46. — Bu Kanun 1 Haziran 1982 tarihinde yürürlüğe girer. 
GEÇİCİ MADDE — Adalet Bakanlığında mevcut Çocuk Eğitim, Islah ve İnfaz 

İşleri Genel Müdürlüğü kadro ve unvanı kaldırılmıştır. Bu nedenle açıkta kalan Ge
nel Müdür, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Adalet Bakan
lığına başvurduğu takdirde birinci sınıfa ayrılmış hakimlik veya savcılık sınıflan 
İçerisinde bir göreve. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca veya Bakanlık hizmet
lerine Adalet Bakanınca atanır. 

Anılan Genel Müdürlük müşavirleri de durumlarına uygun görevlere, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca veya Adalet Bakanınca atanırlar. 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

9/11/1981 
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

Atama Kararları 
Ticaret Bakanlığından : 

Karar Saytst: £6681 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 500 ek göstergeli İthalât Ge

nel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Fevzi Şen'in 857 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Ticaret Bakam yürütür. 
9/11/1981 

Kenan E V R E N 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

B. ULUSU K. CANTORK 
Başbakan Ticaret Bakam 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

Karar Saytst: 86450 
1 — Açık bulunan 2 nd derece kadrolu + 200 ek göstergeli Bingöl 11 Veteri

ner Müdürlüğüne, Van 11 Veteriner Müdürü Gündoğan ŞENER'to 857 sayılı Kanu
nun 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Tanın ve Orman Bakam yürütür. 
9/11/1981 

Kenan E V R E N 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUBU Prof. Dr. B. ÖZBEK 
Başbakan Taran ve Orman Bakanı 

Yönetmelikler 
Karar Sayısı: 8/8655 

Ekteki «Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yerdegiştirme Yönet
meliği» nin yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 15/8/1981 tarihli ve 148908 sayılı 
yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 15/9/1981 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

B. ULUSU 
BAŞBAKAN 

Z. BAYKARA K. ERDEM 
Oevlet Bak. - Başbakan Yrd. Dev. Bak. - Başbakan Yrd. V. 

Prof. Dr. M . N . OZDAŞ C. MENTEŞ 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

Prof. Dr. I. ÖZTRAK K. ERDEM 
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı 

Devlat Safkanı 

Prof. Pr. I. ÖZTRAK 
Oevlet Bakanı 

0. H. BAYÛLKEN 
Mil l i Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
MIHI Eğitim Bakanı 

M . ÖZGÖNEŞ 
Devlat Bakanı 

S. CETİNER 
(çitleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık 
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K. CANTÛ*<K 
Ticaret Bakan. 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım vs Orman Bakanı 

I. EVLIYAOĞLU 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Prof. Dr. N. AYANOGLU 
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER 
Çalışma Bakanı 

R. BATURALP 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ş. KOCATOPÇU 

N. ÖZGÜR 
Ulaştırma Bakanı 

S. BİNGÖL 

İr, 
Dr. Ş. TÜTEN 

•r ve Iskan Bakanı 

Sanayi va Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabi! Kay. Bakam 

V. ÖZGÜL 
Gençlik Ye Spor Bakanı 

M . R. GÜNEY 
Köy işleri ve Koop. Bakanı 

S SİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

C. BABAN 
Kültür Bakanı 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuptan Atama ve Yenh-flsUnne Yönetmeliği 

BÖLÜM I 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç : 
Madde 1 — Bu Yönetmelik, Emniyet hizmetleri sinirine mensup personelin 

atanma ve yerdeğiştirme İşlemlerim, hizmetin gereklerine uygun ve objektif kural
lara bağlamak ve personelin çeşitli hizmet bölgelerinde dengeli bir surette görev 
yapma yükümlülüğünü getirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam : 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfında görevli her derecede 

ve rütbedeki personelin atanma ve yerdeğiştlrmelerinde gözetilecek temel İlkeleri, 
hizmet bölgelerini ve personelin bu bölgelerdeki hizmet sürelerini, bölgeler arasında 
ve bölge içinde yerdeğiştirme esas ve usullerini ve bu konulara ilişkin çeşitli hüküm
leri kapsar. 

Tanımlar : 
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen : 
a Bakanlık deyimi, İçişleri Bakanlığını, 
h. Genel Müdürlük deyimi. Emniyet Genel Müdürlüğünü, 
c. Hizmet bölgesi deyimi, (Ek-1) haritada belirlenen iki ana bölgeyi, 
d. Tali bölge deyimi, hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre 

belirlenen . Kk-2;'de gösterilen İl ve İlçeler topluluğunu, 
e. Zorunlu bölge deyimi, ikinci hizmet bölgesini, 
f. TMK (Teşkilât - Malzeme - Kadro) deyimi. Emniyet Teşkilâtının merkez 

kuruluşu ve bağlı kurumlan ile 11 ve ilçe birimlerinin, gruptandırılmış kuruluş tiple
rine, hizmetlerinin nicelik ve niteliğine göre gerekli olan personel ve malzeme kadro
larının tespitine dair esasları. 

İfade eder. 
BÖLÜM II 
Temel İlkeler 

Bölge Tespitine Ait Esaslar : 
Madde 4 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere İller, Yurdu

muzun ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım imkân ve şartları yönünden birbirine 
benzerlik ve yakınlıkları itibariyle iki hizmet bölgesine aynlmıştır. Bu bölgelerin 
kapsamına giren 11 merkezleri ile Polis kuruluşu bulunan İlçeler, personelin bu yer
lerdeki zorunlu hizmet süreleri gözonüne alınarak tâli bölgeler şeklinde gruplandı-
nlmıştır. 

Bu Yönetmeliğe ekli haritada (Ek-1) ana bölgeler, (Ek-2) cetvelde de tâli böl
geler gösterilmiştir. 

Bölgelerde Hizmet Zorunluluğu : 
Madde 5 — Personelin, atandığı bölgede, bu yönetmelikte kalması öngörülen 

süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça, o bölge için tespit edilmiş 
süre kadar hizmet görmesi zorunludur. 
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Standart Kadronun Aşılmaması : 
Madde 6 — Genel Müdürlük merkez kuruluğu ve bağlı kurum ve kuruluşları 

Ue 11 ve lige emniyet kuruluşlarının kadrolarına yapılacak atamalarda, bu birimler 
için hizmet bölümleri ve rütbeler itibariyle (TMK)'ya göre tespit olunan standart 
kadro sayısı herhangi bir sebep veya suretle aşılamaz. Ancak, emniyet ve asayiş 
hizmetlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlık onayı ile geçici süre için yapılan kadro 
takviyesi ve İller arası kuvvet kaydırma işlemleri bu sınırlamaya tâbi değildir. 

Personelin Atanamayacağı Yerler: 
Madde 7 — a) Personel, kendisinin veya eşinin nüfusuna kayıtlı olduğu 

veya maddi İlişkisinin bulunduğu 11 ve bu İT e bağlı İlçeler Ue kendisinin doğduğu veya 
nüfusuna kayıtlı olduğu il'e sınır komşusu olan İllere atanamaz. 

b. Atandığı İlde evlenmiş olan personel, yerdeğlştirmesini gerektiren başka 
bir neden olmadığı takdirde, en geç İki yıl içinde nakil planına alınarak yeri değiş
tirilir. 

c. Son genel nüfus sayımına ,göre, nüfusu bir milyonu aşan şehirler için bi
rinci fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu İllere atanmış olanlar, o îl'tn İlçelerinden 
birinde doğmuş veya bu İlçenin nüfusuna kayıtlı İseler o ilçeye atanamazlar. 

d. Emniyet Hizmetleri sınıfına mensup olanlar, Emniyet Amiri rütbesini ka
zanınca ya kadar, ihtisası nedeniyle hizmetinden yararlanma zorunluluğu olmadıkça, 
aynı II veya İlçeye aynı görev ve kadro ile ikinci defa atanamazlar. Genel Müdürlük 
veya Toplum Zabıtası kadrolarına yapılacak atamalar bu kayda tabi değildir. 

Genel Müdürlük Merkez Kurulusu ve Eğitim Kurumlarına Atanma : 
Madde 8 — 11 veya İlçe Emniyet kadrolarında en az 5 yü süre ile çalışmamış 

olanlar, Genel Müdürlük merkez kuruluşu veya eğitim ve öğretim kurumlarının kad
rolarına atanamazlar. 

Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve eğitim ve öğretim kurumlarındaki teknik 
bilgi veya Mesleki uzmanlık gerektiren hizmetlerde çalıştırılması gerekli görülen per
sonel belirtilen sınırlamaya tabi değildir. Ancak, bu personel, görev yerinin değişti
rilmesini gerektiren İdari zorunluluk hali hariç, atandıkları birimlerde 5 yıl hizmet 
görmedikçe aynı kurum veya kuruluşun başka birimlerinde görevlendirilemez. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca atanmaları yapılacak personelde, hizmetin gerek
tirdiği bilgi, nitelik ve yetenek aranır. 

Personelin Hizmet ve özel Durumlarmm Gözetilmesi: 
Madde 9 — Personelin bir hizmet bölgesindeki hizmet süresini bitirmeden 

atanma durumuna düşmemesi ve asgari deredece yer değiştirmek için, atanmalar 
birkaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapıhr. 

Merkezce yapılacak atama ve yerdeğiştlrmeler ile 11 içinde yapılacak atama 
ve yerdeğiştlrmelerde, hizmet ihtiyacının elverdiği ölçüde, personeUn kendisinin veya 
ailesinin sağlık ve diğer özel durumları (çalışma, öğrenim vb.) belgelendirmeleri şar
tıyla gözönünde bulundurulur. 

Personelim Rütbe ve Kıdeminin Dikkate Alınması : 
Madde 10 — Atama ve yerdeğiştlrmelerde, personeUn rütbesi ve kıdeminin 

atanılacak yerin rütbe ve kadrosuna uygun olması esastır. Kadro derecesi belirlenmiş 
bir göreve zorunlu halerde, ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci 
maddesine göre bir alt dereceden asil olarak atanma yapılabilir. 

Aday Memurların Yer değiştirmeleri : 
Madde 11 — Emniyet Teşkilâtına girmiş olan her derece ve rütbedeki me

murlar hakkında, (Devlet Memurları İle evU bayan Emniyet mensupları hariç) aday
lık süreleri İçinde yerdeğlştlrme işlemi yapılamaz. 
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BOLÜM III 
Atanma ve Yerdeğistirme İşlemlerine İlişkin Esas ve Yöntemler 

Öncelik Sırası: 
Madde 12 — Atanma ve yerdeğiştirmeler, hizmetin aksatılmadan yürütülebil

mesi İçin, bu yönetmelikte belirtilen bölgelere, aşağıdaki esaslar sıra 11e dikkate alı
narak yapılır, 

a. Hizmet bölümlerine ve rütbelere göre kadro ve hizmet İhtiyacı, 
b. İdari zorunluluklar veya asayişle ilgili zorunlu sebepler, 
c. Personelin, eşinin veya çocuklarının hayati önemi haiz sağhk durumları, 
d/ Personelin (Atanma İstek Formu) nda belirttiği yerler. 
İlk Atanma : 
Madde 13 — Polis Okullarım bitiren polis memurları, Polis Enstitüsü yüksek 

öğrenim kısmından mezun olarak komiser muavinliğine yükselenler İle mesleğe İlk 
defa atanan Komiser Muavinleri : 

a. Kadro, hizmet ve İhtiyaca göre tespit olunacak bölgelere ve görevlere ad
çekme usulü ile atanırlar. Adçekilen yerler hiç bir şekilde değiştirilemez. Ancak, 
Devlet memuru ile evli bayan polis memurlan için adçekilen yer değiştirilebilir. 

b. Polis Enstitüsü yüksek öğrenim kısmmı veya Polis Okullarını derece ile 
bitirenlerin % 5 i, birinciden başlamak üzere, görev yerleri Üstesinde gösterilen yer
lerden İstedikleri yerlere atanırlar. Ancak, sözü geçen öğretim kurumlarını bir öğre
tim döneminde bitirenlerin sayısı ne olursa olsun, bu sayı 10 kişiyi geçemez. 

Yukarıda belirtilen kurumlardan o dönemde mezun olanların sayısı 50 kişiden 
as ise, yalnız okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü adçekmeye dahil edilmez ve atan
maları yukarıdaki bentler hükümlerine göre yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasında yönetmeliğin 7 ve 8 nci maddeleri göz önünde 
bulundurulur. 

Mesleğe Yeniden AUnmada Süre ve Atanma Şartı .-
Madde 14 — İstifa eden veya İsteğiyle emekli olan personelden emniyet mü

dürü sınıfına dahil olanlar ile emniyet amirleri 5 yıl, her derecedeki komiserler ile 
polis memurları 3 yıl içinde başvurdukları takdirde, mesleğe alınabilirler. Ancak, bu 
isteklerin kabulü İdarenin takdirine bağlıdır. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca mesleğe alınanlar istifa veya emeklilik suretiyle 
yeniden ayrıhrlarsa, tekrar mesleğe kabul edilmezler. 

Birinci fıkraya göre mesleğe alınmış olanlar, istifa ettikleri veya emekliye 
ayrıldıkları tarihte atanmış oldukları veya görevli bulundukları bölgeye; bunlardan 
birinci bölgeye atanma durumunda olanlar, sicil numarasına göre emsalleri ikinci 
bölge hizmetini yapmış veya yapmakta İse ikinci bölgeye atanırlar ve bu bölge için 
tespit olunan hizmet süresi sonuna kadar kalırlar. Ancak, daha önce görevli bulun
dukları bölgede, hizmet süresinin 2/3 ünü tamamlamış olanlar için bu hüküm uy
gulanmaz. 

Askerlik Dönüşü Atanma : 
Madde 15 — Fiili Askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan 

terhis edilenler noksan kalan sürelerini tamamlamak üzere eski bölgelerine atanır
lar. Ancak, bu bölgedeki hizmet süresinin 2/3 ünü tamamlamış olanlar için bu hü
küm uygulanmaz. 

Atama ve Yerdeğistirme İstemlerinde Yetkili Makamlar : 
Madde 16 — 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı «Bakanlıklar ve Bağh Kuruluş

larda Atama Usulüne İlişkin Kanun* uyarınca, Emniyet Teşkilatına mensup perso
nelden : 

a. Sözü geçen Kanunu bağlı (2) sayılı cetvelde Unvanları sayılan personelin 
atama ve yerdeğiştirmeleri müşterek kararla. 
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b. Yukarıdaki bent kapsamı dışında kalan ve emniyet müdürü meslek dere
celerine mahsus 'unvanları taşıyan kadrolar ile emniyet âmiri, başkomlser, komiser 
ve komiser muavini unvanlı kadrolara yapılacak atamalar ve bu personelin yer-değlş-
tlrmeleri Genel Müdürün Önerisi üzerine Bakan onayı ile, 

c. Polis memurları ile diğer hizmet sınırlarındaki personelin atama ve yerde-
ğiştirmeleri Genel Müdürün onayı ile, 

yapılır. 
BÖLÜM IV 

Başvurma Yöntemi ve Atanma Zamam 
Atanma İstek Formlarının Gönderilmesi : 
Madde 17 — Personelin atanma isteğinde bulunduğu yeri belirleyen atama 

İstek formları, en geç Aralık ayı sonuna kadar Genel Müdürlükte bulundurulacak şe
kilde sıralı âmirler kanalı ile gönderim*. 

Atanma istek formları hizmetin özelliklerine uygun şekilde hazırlanır. 
Atanma istek formundaki istekler idareyi bağlamaz. 
Atama İşlemlerinin Zamanı : 
Madde 18 — Genel atanma ve yer değiştirme işlemleri, her yılın Mayıs - Eylül 

(dahil) ayları arasında yapılır. 
Genel atamalarda, ikinci bölgeye gidecek personel için hazırlık tebligatı en geç 

Şubat ayı sonuna kadar yapılır. Tebligat yapılacakların sayısı, ikinci bölge hizmetim 
o yıl tamamlamakta olan personelin % 50 fazlasına göre ve 24 üncü madde uyarınca 
tespit olunur. 

Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı, her yıl Nisan ayı sonuna kadar, 
o yılın personel yerdeğiştirmelerinin planlarım hazırlar. 

Zamandısı Atama: 
Madde 19 — Aşağıda yazılı hallerde, 18 inci maddedeki genel atama ve yer-

değlştirme zamanına bağlı kalmaksızın her zaman atama ve yerdeğiştirme yapılabi
lir. Ancak, personeün o bölgedeki hizmet süresini tamamlaması için öncelikle aynı 
bölgenin eşdeğerdeki tâli bölgesine atama yapılır. 

a. Kuruluşun kaldırılması, konuş ve kadro değişikliği, 
b. Personelin hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının, 

tam teşekküllü Devlet Hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu İle belgelenmesi, 
c. Personelin rütbesinin yükselmesi nedeniyle bulunduğu yerde göreve devam 

imkânının kalmaması, 
d. Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu, 
e. Eşinin veya çocuğunun ölmesi, 
f. Bu yönetmeliğin «Zorunlu Yerdeğiştirmeler» bölümünde yer alan 35 inci 

maddesindeki şartların ortaya çıkması. 
Atama ve Yerdeğiştirme Emrinin Tebliği : 
Madde 20 — Atama ve yerdeğiştirme emirleri, en yakın amirleri tarafından, 

en geç 10 gün İçinde ilgiliye tebliğ edilir ve yolluğu verilerek ilişiği kesilir. Atanan 
personel hakkında mehil müddeti bakımından 657 sayılı T>evlet Memurları Kanunu
nun değişik 62 nci maddesi hükmü uygulanır. Ancak sayman, mutemet ve mal so
rumlusu görevlerini İfa edenlere üzerlerindeki hesap ve malları devir ve teslim için 
bir aya kadar süre verilebilir. 

BÖLÜM V 
Hizmet Bölgeleri ve Süreleri 

Hizmet Bölgeleri : 
Madde 21 — Emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanların atanma ve yerde-

ğiştirmeleri için Yurdumuz iki hizmet bölgesine ayrılmıştır. 
Bu bölgeler: 
a. Birinci Bölge, 
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b. İkinci Bölge'dlr. 
Bu bölgeler (Ek-l)'dekl haritada gösterilmiştir. 
Her bölge, rölgeye dahil olan 11 ve İlçeler itibariyle (A), (B), (C), (D) olmak 

üzere tâli bölgelere ayrılmış ve bunlar (Ek-2)'deki cetvelde belirtilmiştir. 
Emniyet Teşkilatındaki eğitim ve öğrenim kurumları Ue 11 ve lige kuruluşları 

dışında kalan diğer emniyet kuruluşlarında görevU personelin o bölgedeki hizmet 
süresi, şuurları içinde bulunduğu mülki idare bölümü için bu yönetmelikte tespit 
edilen süreye göre hesaplanır. 

Atama ve Yer değiştir melerin Hizmet Bölgelerine Göre Sırası: 
Madde 22 — Mesleğe girişte İlk atama, personeUn teknik bilgisi ve mesleki 

uzmanlığından yararlanılma zorunluluğu gibi hizmete ilişkin kesin bir ihtiyaç olma
dıkça, birinci bölgeye yapılır. 

Birinci bölgeye ilk defa yapılacak atamalarda, TMK'da gösterilen kadro ihti
yacının giderilmesi veya personelin yetiştirilmesi 'gibi hizmete İlişkin zorunluluk 
olmadıkça, birinci bölgenin (P) ve (C) tâli bölgelerine atama yapılması esas alınır. 

İdari veya asayişle İlgili zorunlu sebeplerle başka yere atanması gereken per
sonel aynı bölgenin diğer tâli bölgelerine atanır. 

Bölgeler ve Hizmet Süreleri ; 
Madde 23 — Personelin, bölgelere göre zorunlu hizmet süreleri : 

Birinci Bölgede : 
(A) Tâli bölgede . . . . 8 yıl. 
(B) Tâli bölgede . . . • 7 yıl, 
(C) Tâli bölgede . . . . 6 yıl. 
(D) Tâli bölgede . . . . 5 yıl, 
İkinci Bölgede : 
(A) Tâli bölgede . . . . 4 yıl, 
(B) (C) Tâli bölgede . . 3 yıl, 
(D) TâU bölgede . . . . 2 yıldır. 

Personelin ikinci bölgede, yönetmelikte belirtilen süre kadar ve en az bir defa 
hizmet görmesi zorunludur. 

Yukarıda beUrtilen süreler, tâU bölgelerdeki görev süresinin (erteleme hariç) 
zorunlu üst sınırını, bu sürelerin 2/3'ü de görev süresinin zorunlu alt sınırını teşkil 
eder. 

İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personel Arasındaki Sıra: 
Madde 24 — İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, rütbeleri ve 

hizmet bölümleri göz önüne alınarak, bu bölgedeki kadro ihtiyacına göre, en küçük 
sicil numarasından başlanarak tespit edilir. 

İkinci bölgeye bir defadan fazla atanacak olanların sırası, evvelki gidiş yılları 
önceliklerine göre ve bu bölgede hizmet süresi az olanlar öne alınmak suretiyle tespit 
olunur. 

İstihbarat, Trafik, Toplum Zabıtası, Bando ve Armoni Mızıkası, MaU PoUs, 
Narkotik, Muhabere ve Elektronik, Parmak 4zi ve Fotoğraf (Teknik Büro Hizmet
leri), Krlminal Polis Laboratuvarları gibi ayrı bir hizmet bölümü olan veya uzman
lığı gerektiren hizmetlerde çalışan Amir ve Memurların ikinci bölgedeki hizmetlere 
gönderilmeleri, kendi aralarında, sicil numarası esasına göre ve bu bölgelerdeki kadro 
ve ihtiyaç göz önünde bulundurularak yapılır. 

Yukarıdaki fıkrada sayılan hizmetlerden diğer hizmetlere aktarılmış olan per
sonel, emsalleri gibi ikinci bölge hizmetlerine gönderilirler. 

Bayan Memurların Zorunlu Bölge Hizmetleri: 
Madde 25 — Emniyet hizmetleri sınıfına mensup bayan personelden, ikinci 

bölgede zorunlu hizmete sevk edileceklerin sayısı, sözkonusu bölgede zorunlu hizmete 
sevk edileceklerin sayısı, sözkonusu bölgede bayan personel çalıştırılması gereken 
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birimlerin (ihtiyaçları göz önüne alınarak tespit edilir ve atamalar bu esaslara ve 
yönetmelikte belirtüen usullere göre yapılır. 

lkmci Bölgede Yeniden Görevlendirilme : 
Madde 26 — Personelden ikinci bölge hizmetim tamamlamadan, 19 uncu 

maddenin (f) bendinde yazılı hal hariç, diğer bentlerde sayılan sebeplerden herhangi 
birinden dolayı, birinci bölgeye alınarak yerdeğiştirmiş olanlardan İkinci bölgedeki 
zorunlu hizmet süresinin 2/3 ünü yitirmiş bulunanlar, ikinci bölge hizmetini o defa 
için tamamlamış sayılırlar. 

Bu yönetmelikte belirtilen sebeplerden dolayı zorunlu hizmet bölgelerindeki hiz
met süresinin 2/3 ünü tamamlamadan ayrılmış olanlar, sebebin ortadan kalkmasını 
müteakip, noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere, genel yerdeğiştirme süresi 
içinde eski bölgelerine atanırlar. 

İkinci Bölgede Göreve Geç Bağlayanlar : 
Madde 27 — İkinci bölgeye atanmış personelden (Atamaların geç yapılma se

bebi hariç) idarece kabul edilebilir bir özrü olmaksızın atandığı göreve 15 Ekim'den 
sonra başlayanların, bu tarih Ue ikinci bölgede göreve başladıkları tarih arasında ge
çen süre bu bölgedeki zorunlu hizmet sürelerine eklenir. 

İleri Yaştaki Personel İçin İstisnai Yerdeğiştirme : 
Madde 28 — Rakımı 1200 metreden yukarı görev yerlerinde çalışan : 
a. Emniyet Müdürü sınıfına dahil personel İle Emniyet Amirlerinden 56 ya-

Smı, 
b. Başkomiser, Komiser ve Komiser Muavinlerinden 52 yaşını, 
c. Polis Memurlarından 48 yaşım, 

tamamlamış olanlar, bu yerlerde iki yıl çalışmış olmak şartlyle, istedikleri takdirde 
başka bir bölgeye atanabilirler. 

Hizmet Sürelerinin Sonradan Değişmesi ? 
Madde 29 — Aynı bölge veya 11 içinde yapılan yerdeğiştirmeler nedeniyle hizmet 

süreleri değişik tâli bölgelerde görevlendirilen personelin hizmet süresi, yerdeglşi-
minden önceki tâü bölgede kaldığı süre kalınması gereken sürenin 2/3 ü veya daha 
fazla ise önceki bölge, daha az ise yeni tâU bölge hizmet süresine göre hesaplanır. 

Yönetmelikte yapüan değişlkUk sonucu, tâli bölgelerin statüsü değiştirildiği 
takdirde değişiklikten önce o tali bölgede göreve başlayanlar ikin eski hizmet süreleri 
uygulanır. 

BÖLÜM VI 
Ertelemeler 

Hizmet İhtiyacı Sebebiyle Erteleme : 
Madde 30 — İkinci bölgeye atanma sırası geldiği kendilerine tebüğ edilen per

sonelden, Valiler tarafından hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli ola
rak bildirilenlerin durumları Genel Müdürlükçe incelenir ve Bakanlığa arz edilir. Ba
kanlıkça ertelemesi kabul edilen personel o yıl için yerlerinde bırakılabüir. Bu per
sonelin sayısı, o 11 kadrosundan kendilerine tebUgat yapılanların % 5'ini geçemez. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar ertesi yıl haklarında 
zaruri bir gerekçeye dayanan yem bir erteleme teklifi olmadığı takdirde, hizmetle yü
kümlü oldukları bölgelere atanırlar. Bu personel İçin üçüncü defa erteleme teklifinde 
bulunulamaz. 

Sağlık Sebebleriyle Erteleme : 

Madde 31 — İkinci bölgeye atanma sırası geldiği kendilerine tebliğ edilen per
sonel kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık durumları itibariyle erteleme isteğinde 
bulunabilir. Bu isteklere, dayanak olan raporların tam teşekküllü bir Devlet Hastane
sinden alınması şarttır. Başka sağlık kurumlarından alınan raporlar geçerli sayılmaz. 
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Yukarıdaki fıkrada sözü edilen sağlık kurulu raporları Genel Müdürlük Başhe-
klmliğince incelenir. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya sakatlık perso
nelin atanacağı bölgede mevcut sağlık kurullarında tedavi edilebilir nitelikte ise, Baş
hekimlikçe bu tip tedavi kurumlarının bulunduğu iller belirtilmek suretiyle görev ya
pabileceği yerler tespit olunduktan sonra atama İşlemi yapılır. Tedavisi mümkün ola
cak yer bulunmayan personelin atanması ertelenir. 

Tam teşekküllü Devlet Hastanesi sağlık kurulu raporu en çok iki yıl için ge
çerlidir. 

Aldıkları sağlık kurul raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağhk 
özürlerinin devam etmesi halinde, Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine başka bir 
Devlet Hastanesine sevk edilirler ve bu hastaneden alacakları sağlık kurulu raporunun 
sonuçlarına göre haklarında işlem yapılır. Personelin eşi ve çocukları için aldıkları 
sağhk kurulu raporlarına dayanılarak 4 yıldan fazla erteleme yapılamaz. 

Çocuklarının sağlık özürü nedeniyle özel eğitim veren bir Okula devam etme 
zorunluluğu bulunduğu hallerde atanacağı bölgede aynı tip eğitim veren bir Okul bu
lunmadığı takdirde, İdarece o bölgedeki görev süresi uzatılabilir. 

önceki Yılda Yapılan Yerdeğiştirme Nedeniyle Erteleme : 

Madde 32 — Bu yönetmeliğin 19 uncu maddesi (f bendi hariç) hükümleri uya
rınca, birinci bölgede görevli bulunduğu tâli bölgedeki hizmet süresini bitirmeden ay
nı bölgenin diğer bir tali bölgesine atanan personelden, ertesi yıl İkinci bölge hizmet 
sırası gelenlerin atanmaları bir yıl için ertelenir. 

İstek Üzerine Erteleme : 

Madde 33 — Birinci bölgede görevli personelden ikinci bölgeye atanma sırası 
gelmiş olanların İstekleri üzerine erteleme yapılamaz. 

İkinci bölgede hizmet sürelerini tamamlayan personelin aynı bölgede bir yıl 
daha kalması mümkündür. Bu konudaki dilekçeler, Emniyet Müdürünün görüşü alı
narak, Valilerce isteğin kabulünde sakınca bulunup bulunmadığı hususunda kanaat
lerini belirten bir yazıya bağlanarak en geç Şubat ayı başına kadar Bakanlığa gön
derilir. Bu İsteğin Bakanlıkça kabul edilmesi halinde erteleme her defasında bir yü-
dan fazla olamaz ve tüm erteleme süresinin toplamı iki yılı geçemez. 

İstek üzerine yapılan ertelemelerden dolayı ikinci bölgede geçirilen fazla süre, 
hizmet sürelerinin hesabında nazara alınmaz. 

İşleme Konulmayacak Erteleme Teklifleri : 
Madde 34 — Atanma ve yerdeğiştirme işlemi onaylanıp kesinleştikten sonra 

yapılan erteleme teklifleri ile personelin bu yoldaki başvuruları işleme konulmaz. 

BÖLÜM v n 
Zorunlu Yer değiştirmeler 

Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yerdeğiştirme : 
Madde 35 — Valiler, aşağıda belirtilen sebeplerle emirlerindeki Emniyet Teş-

kUâtı mensuplarının yerlerinin değiştirilmesini Bakanlığa teklif edebilirler. Genel Mü
dürlük Daire Başkanları ile Eğitim ve öğretim kurumları Müdürlerinin bu husustaki 
teklifleri Genel Müdürlüğe yapüır. 

a Ahlâki ve yeterlik durumları itibariyle bulundukları yerde hizmete devam 
etmeleri sakıncalı görülenler, 
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b. Terfün bir devre geciktirilmesi veya uzun süreli durdurma cezası almış 
olanlar. 

c. Görevli bulundukları ilde o İlden biri ile evlenmiş, olduklarından dolayı gö
revlerini yapamayacak duruma gelenler, (bu durumda olanlardan haklarında bu bent 
gereğince teklif yapılmamış bulunan personel evlilik tarihine göre ikinci yıl sonunda hiz
met süresi dolmamış olsa dahi başka ll'e atanır.) 

d. Aile fertlerinden birinin ahlaki durumu dolayısiyle bulunduğu 11 dahilinde 
görev yapmaları sakıncalı görülenler, 

e: İcraatları nedeniyle görev bölgesinde normal hizmet görme imkânını kay
bettikleri anlaşılanlar, 

f. Müfettiş raporları ile görevlerinde kalmaları sakıncalı görülenler. 
Valilerce yapılan yerdeğistirme teklifleri üzerine Bakanlıkça, yerdeğiştirmenin 

gerekli olup olmadığı hususunda Mülkiye Müfettişleri vasıtasıyla inceleme yaptırıla
bilir. 

Yukarıda yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenen personelin hizmet 
sürelerine ve yerdeğistirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge veya tâli bölge içindeki 
yeri değiştirilir. 

Görevden Uzaklaştırılan veya Tutuklananların Yer değiştirilmeleri : 
Madde 36 — Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına alınanlarla Adli Ma

kamlarca tutuklanan veya mahkûm edilenlerden serbest bırakılanların yeniden gö
reve alınmaları halinde aynı kadroda çalışmaları, İllerde Valinin, merkez ve merkeze 
bağlı birimlerde bizzat birim amirinin teklifi Ue sakıncalı görüldüğü takdirde, bu per
sonel aynı hizmet bölgesinin diğer bir İline atanırlar. 

Yukarıdaki duruma düşen personelin görev yeri teklife bağlı kalmaksızın ge
rekli görüldüğü takdirde atamaya yetkili Makamca re'sen değiştirilebilir. 

Sicil Roporlort Olumsuz Olanların Yerdeğijtirmeleri : 

Madde 37 — Yetkili Amirlerce düzenlenen sicil raporları iki yıl üst üste olum
suz doldurulmuş olan personel aynı hizmet bölgesinin başka bir İline atanırlar. 

Sağhk Sebepleriyle Yerdeğistirme : 

Madde 38 — Personelden, görevli bulunduğu hizmet bölgesinde kalmasının ken
disi, eşi veya çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağı, tam teşek
küllü bir Devlet Hastanesinden alınacak sağhk kurulu raporu ile belgeleyenler yerde
ğistirme isteğinde bulunabilirler. 

Başka sağlık müesseselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konul
maz. 

Bu raporlar Genel Müdürlük Başheklrnkginln uygun görüşü alındıktan sonra, 
raporda «âcil» kaydı olanların en kısa sürede «âcil» kaydı olmayanların da genel ata
ma zamanında yerdeğişlmi yapılır. Bu yerdeğişiminde öncelikle, aynı hizmet bölge
sinde, rapora uygun bir tali bölgenin seçimine dikkat olunur. Bu bölge İçinde raporda 
belirtUen sağlık şartlarına uygun tâli bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hiz
met bölgesine atanır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 
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Eş Durumu Bakımından Yerdeğiştirme : 

Madde 39 — Emniyet mensupları İle evli bayan emniyet mensupları, hizmet du
rumuna göre, istekleri Üzerire eslerinin bulunduğu yere atanabilirler. 

Esleri emniyet mensubu olmayan bayan emniyet mensupları, kadro müsait ol
duğu takdirde, istekleri üzerine eşlerinin bulunduğu yere atanabilir. Ancak bu yerde, 
o bölge için tesbit olunan hizmet süresinden iki yü fazla kalabilirler. 

B Ö L V M v m 

Çeşitti Hükümler 

tl Emniyet Müdürlerinin Atanma ve Yerdeğişttrmeleri : 

Madde 40 — 11 Emniyet Müdürlerinin atanma ve yerdeğiştlrmeleri bu yö
netmelik hükümlerine tâbi değildir. 

11 Emniyet Müdürlerinin atanma ve yerdeğiştlrmeleri, liyakat, kıdem ve hizmet 
safahatları ile ihtisasları gözönüne alınarak yapılır. 

Bölgedeki Hizmet Süresinden Bayılacak Süreler : 

Madde 4 1 — Yıllık izinler, mazeret İzinleri ve yılda toplamı otuz günü geçme
yen sağlık izinleri, personelin bulunduğu bölgedeki hizmet süresinden sayılır. Ancak, 
görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet sü
resinin hesabında gözönüne alınır. 

Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler : 

Madde 42 — Aşağıda belirtilen hallere alt süreler personelin bulunduğu böl
gedeki hizmet süresinden sayılmaz. 

a öğrenim, kurs, staj, geçici görevlendirme nedenlerinden birine veya bir ka
çına bağlı olarak toplamı ( 4 ) aydan fazla olan ve başka gölgede geçen süreler, 

b. İkinci bölgedeki personelden, görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hü
küm giyenlerin (3) ayı aşan süreleri. 

Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yerdeğiştirme : 

Madde 43 — Hizmet bölgelerinden birinde belirli süreyi tamamlayan personel
den Kanuni yaş haddine iki yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve iste
meleri halinde yerinde bırakılabilir. Personelin yerinde bırakılabilmeği, görev yerinin 
değiştirilmesi İçin yapılmış bir teklif veya hakkında girişilmiş bir soruşturma veya 
müfettiş raporu olmaması şartına bağlıdır. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren personel, bulunduğu yerde kadro müsait ol
madığı takdirde, istediği İllerden kadrosuna ve durumuna uygun bir İle atanabilir. 

Hizmet bölgelerinden birinde görev yapmakta iken, Kanuni yaş haddine iki yıl 
kalmış olan personelin, istediği ll'e atanması yapılabilir. Ancak, bu sebeple bir yer-
değiştirmenin yapılabilmesi için personeUn bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmış ol-

YOrOtme ve İdare Bolümü Sayfa : 10 
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ması, 7 nd maddede behrtüen engel hallerin bulunmaması, atanmak İstediği yerden 
daha önce teklif üzerine alınmamış olması, teklifle alınmış ise aradan 5 yıl geçmiş ol
ması ve o yere dönüşüne engel bir hahn bulunmadığı hususunda yetkili Amirlerin gö
rüşlerinin alınması şarttır. 

Yurt Dtatnda [Görevlendirilme : 
Madde 44 — Yurt dışındaki elçilik ve konsolosluklardaki güvenlik hizmetlerinde 

görevlendirilecek personelin seçimleri özel yönergelere göre yapılır. 

Personelin yukarıdaki fıkra kapsamına giren yerlerde geçen hizmet süreleri bi
rinci bölgenin (A) tâli bölge hizmetinden sayılır. 

Geçerli Olmayan Belgelere Dayalı telemler : 

Madde 45 — Atama ve yerdeğiştirme işlemlerinin dayanağı olan ve ilgili personel 
tarafından idareye verilen formlardaki bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte ol
duğu'tespit edildiği takdirde, yapılan atama ve yerdeğiştirme işlemi İptal edilir ve so
rumluları hakkında adli ve İdari soruşturma yapılır. 

BÖLÜM TX 

Geçici ve Son Bükümler 

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, birinci 
bölgeden ikinci bölgeye atanmış olan personelden; 

a, 1981 yılı içinde veya dana önceki yıllarda ikinci bölgeye atanma İşlemi ya
pılmış ve 1981 yılı içinde bu bölgedeki görevlerine başlayan veya başlayacak olanlar 
bu Yönetmelikte belirtilen hizmet sürelerine, 

b. Halen ikinci bölgede görev yapmakta olup, (a) bendi kapsamı dışında ka
lanlar, bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılan yönetmelik 11e ek ve değişik hükümle
rinde o bölge için beürtilmiş hizmet sürelerine, 

tabidirler. 

Geçici Madde 2 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, Emniyet hiz
metleri sınıfı mensuplarının hizmet ettikleri bölge ve tâli bölgede geçen hizmet süre
leri, ilgili personelin lehine ve bir defaya mahsus olmak üzere bu yönetmelikte belir
tilen bölge ve tali bölge hizmetlerinden sayılır. 

Geçici Madde S — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İkinci bölge hiz
metinde bulunanlardan aynı bölgede kalmak isteyenler haklımda bu yönetmeliğin 33 
üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten Baldırdan Hükümler : 
Madde 46 — 6/11/1971 tarihli ve 14007 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan «Em

niyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarının Atama ve Yerdeğiştirmeleri Hakkında Yönet
melik» ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

Madde' 47 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
Madde 48 — Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakam yürütür. 

YOrttnM ve İdare BdlOmO Sayfa: 11 
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Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13 

11 ve İlçeler 

( B İ R İ N C İ B Ö L G E ) 

TAIÜ BCMJOE DERECELERİ 
/ * V 

A B C D 

ADANA. X 
Ceyhan X 
Osmaniye X 
Kadirli X 
Kozan X 
Karat aş X 
Bahçe X (X) 
Pozantı X (X) 
Karaisalı X (X) 
Saimbeyli X (X) 
Tufanbeyli X (X) 
Feke X (X) 
Yumurtalık X (X) 

AFYON X 
Dinar X 
Bolvadin X 
Emirdağ; X 
Sandıklı X 
Çay X 
Dazkırı X 
Sultandag X 
Şuhut X 
Ihsamye X (X) 
Sincanlı X (X) 

AMASYA X 
Merzifon X 
Suluova X 
Gümüşhacıköy X 
Tagova X 
Goynucek X (X) 

ANKARA X 
Çankaya X 
Altındağ X 
Yenimahalle X 
Kırıkkale X 
Polatlı X 
Kızılcahamam X 
Şereflikoçhisar X 
Beypazarı X 
Elmadağ X 
Haymana X 
Çubuk X 
Kalecik X 
Keskin X 
Bala X 
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Yürütme ve İdare BSlümü Sayfa t U 

11 ve İlçeler 

TALİ BÖLGE DERECELERİ 

( * ( 
A B C D 

Ayag X (X) 
Nallıhan X (X) 
Güdül X (X) 
Çamlıdere X (X) 
Sulalkyurt X (X) 
Delice X (X) 

ANTALYA X 
Alanya X 
Manavgat X 
Elmalı X 
Korkuteli X 
Gazlpaga X 
Kumluca X 
Kas X 
Finike X 
Serik X 
Akseki X (X) 
Gündoğmuş X (X) 

AYDIN X 
Nazilli X 
Kuşadası X 
Söke X 
Çine X 
Sultanhlsar X 
Germencik X 
Bozdoğan X 
Karacasu X 
Koçarlı X 
Yenipazar X 
Kuyucak X 

BALIKESİR X 
Bandırma X 
Ayvalık X 
Edremit X 
Erdek X 
Burhaniye X 
Gönen X 
İSusurluk X 
Manyas X 
Savagtepe X 
Dursunbey X 
Sındırgı X 
Bigadiç X 
Havran x Balya V 
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Yürütme vs İdare MI0mQ Sayfa: fS 

11 ve İlçeler 

TALİ BÖLGE DERECELERİ; 
, » , 

A B C D 

İvrindi X (X) 
Kepsut X (X) 

BİLECİK X 
Bozüyük X 
SÖgüt X 
Pazaryeri X 
Osmaneli X 
Gölpazarı X 

BOLU X 
Düzce X 
Akçakoca X 
Gerede X 
Göynük X 
Mudurnu X 
Mengen X 
Tıfılca X (X) 
Seben X (X) 
Kıbrısçık X (X) 

BURDUR X 
Bucak X 
Gölhisar X 
Yeşilova X 
Ağlasun X 
Tefenni X 

BURSA X 
Gemlik X 
İnegöl X 
Mustafakemalpaşa X 
İznik X 
Karacabey X 
Orhangazi X 
Yenişehir X 
Mudanya X 
Orhaneli X 
Keleş X (X) 

ÇANAKKALE X 
Biga X 
Gelibolu X 
Çan 
B̂zine 

X 

Eceabat X 
X 

jua.pscxu 

Gökçeada 
X 

V 
Bayramiç A 

X 
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tl ve İlçeler 

TALİ BÖLGE DERECELERİ / » v 
A B C D 

Bozcaada X 
Yenice X 
Ayvacık X 

ÇANKIRI X 
Kurşunlu X 
Eskipazar X 
İlgaz X 
Çerkeş X 
Orta X 
Eldivan X (X) 
Ovacık X (X) 
Şabanözü X (X) 
Yapraklı X (X) 

ÇORUM X 
Sungurlu X 
İskilip X 
Alaca X 
Osmancık X 
Bayat X 
Kargı X 
Mecitözü X 
Ortaköy X 

DENİZLİ X 
Sarayköy X 
Buldan X 
Tavas X 
Çivril X 
Acıpayam X 
Çal X 
Çardak X 
Güney X 
Çamall X (X) 
Kale X (X) 

EDİRNE X 
Keşan X 
Uzunköprü X 
İpsala X 
Havsa X 
Enez X (X) 
Lalapaşa X (X) 
Meriç X (X) 
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TALİ BÖLGE DERECELERİ , * 
II ve ilçeler A B C D 

ESKİŞEHİR X 
Sivrihisar x 

Çifteler X 
Mlhalliçik x ( X ) 

Mahmudiye x ^ 
Seyitgazi x < x ) 

Sancakaya x (x* 
GAZİANTEP X 

Ki Us X 
Nizip X 
İslahiye X 
Oğuzeli X 
Yavuzeli x l x> 
Araban x ( x) 

GİRESUN X 
Bulancak X 
Görele X 
Ş. Karahiaar X 
Espiye X 
Tirebolu X 
Eynesil X 
Keşap X 
Alucra X (X) 
Dereli 

HATAY X 

iskenderun x 

Kırıkhan x 

Reyhanlı x 

Samandağ 
Dörtyol X 

Altınözü X 

X (X) 

X 
X 

Hassa 
Yayladağ 

İSPARTA X 
Eğridir X 
Yalvaç X 
Keçiborlu X 
Senirkent X 
Şarkikaraağaç X 
Uluborlu X 
Gelendöst X 
Sütçüler X (X) 
Atabey X (X) 

VOrOtme va İdare BolOmO Sayfa; 17 
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Yürütme vs İdare BölOmO Sayfa : 18 

TALİ BÖLGE DERECELERİ 

tl ve ilçeler A B C D 

İÇEL X 
Tarsus X 
Anamur X 
Erdemli X 
Silifke X 
Mut X 
Gülnar X 

İSTANBUL X 
Adalar X 
Bakırköy X 
Beşiktaş X 
Beyoğlu X 
Beykoz X 
Eminönü X 
Eyüp X 
Fatih X 
Gaziosmanpaşa X 
Kadıköy X 
Kartal X 
Sarıyer X 
Şişli X 
Üsküdar X 
Zeytinburnu X 
Çatalca X 
Silivri X 
Şile X 
Yalova X 

İZMİR X 
Bornova X 
Karşıyaka X 
Bergama X 
Menemen X 
ödemiş X 
Bayındır X 
Çeşme X 
Dikili X 
Kemalpaşa X 
Selçuk X 
Torbalı X 
Urla X 
Kınık X 
Kiraz X 
Seferhisar X 
Tire X 
Foça X 
Karaburun X 
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II ve İlçeler 

TALİ BÖLGE DERECELERİ 
r-, » 1 

A B O D 

KASTAMONU X 
Tosya X 
İnebolu X 
Taşköprü X 

Daday X 
Araç X 
Cide X 
Devrekani X 
Küre X 
Abana X (X) 
Azdavay X (X) 
Bozkurt X (X) 
Çatalzeytin X (X) 

KAYSERİ X 
Develi X 
Bünyan X 
Yeşilhisar X 
Pınarbaşı X 
Yahyalı X 
Felahiye X 
İncesu X 
Sanz X 
Tomarza X 
Sanoğlan X (X) 

KIRKUARKLl X 
Lüleburgaz X 
Babaeski X 
Pehlivanköy X 
Vize X 
Pınarhlsar X 
Demirköy X 
Kof caz X (X) 

KIRŞEHİR X 
Kaman X 
Mucur X 
Çiçekdağı X 

KOCAELİ X 
Gölcük X 
Gebze X 
Karamürsel X 
Kandıra X 

KONYA X 
Ereğli X 
Karaman X 
Akşehir X 
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T A L I B Ö L G E D E R E C E L E R I 

A 11 ve liseler 
t 

A B c D 

Seydişehir X 
Çumra' X 
Karapınar X 
Beyşehir X 
Cihanbeyli X 
Doganhisar X 
Ermenek X 
Ilgın X 
Kadı nh an X 
Kulu X 
Sarayönü X 
Yunak X 
Bozkır X (X) 
Hadun X (X) 

KÜTAHYA X 
Tavşanlı X 
Gediz X 
Simav X 
Emet X 
Altıntaş X (X) 
Domaniç X (X) 

MALATYA X 
Hekimhan X 
Doğanşehir X 
Darende X 
Arapkir X 
Akçadağ X 
Yeşilyurt X 
Arguvan X (X) 
Pütürge X (X) 

MANİSA X 
Akhisar X 
Salihli X 
Turgutlu X 
Alaşehir 
Soma 

X 
X 

Demirci X 
Kırkağaç X 
Kula X 
Gördea X 
Sarıgöl X 
Saruhanlı X 
Selendi X 
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TALİ BÖLGE DERECELERİ 

tl ve İlçeler 
f .... 

A B o x> 

MAKAS X 
Elbistan X 
Af sin X 
Pazarcık X 
Göksün X 
Andırın X 
Türkoğlu X 

MUĞLA X 
(Fethiye X 
Milas X 
Marmaris X 
Bodrum X 
Datça X 
Köyceğiz X 
Yatağan X 
Ula X 

NEVŞEHİR X 
Vrrgüp X 
Avanos X 
Hacıbektaş X 
Gülsehlr X 
Kozaklı X 
Dezinkuyu X 

NK3ÜE5 X 
Aksaray X 
Bor X 
Ortaköy X 
Ulukışla X 
Çamardı X (X) 

ORDU X 
Fatsa X 
Ünye X 
Perşembe X 
Aybastı X 
Gölköy X 
Kumru X 
Akkuş X 
Korkan X (X) 
Mesudiye X (X) 
Ulubey X (X) 

SAKARYA X 
Akyazı X 
Hendek X 
Karasu X 
Sapanca X 
Geyve X 
Kaynarca X (X) 
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TALİ BÖLGE DERECELERİ 
/ ^ 

11 ve İlçeler A B C D 

SAMSUN X 
Bafra X 
Çarşamba X 
Havza x 

Terme X 
Vezirköprü x 

Alaçam x 

Ladik x 

Kavak X (X) 
StNOP X 

Boyabat X 
Ayancık x 

Gene x 

Durağan X (X) 
Erfelek X (X) 
Türkeli X (X) 

SİVAS X 
Divriği X 
YıldizeU X 
Suşehri X 
Şarkışla X 
Zara X 
Gürün X 
Gemerek X 
Kangal X 
Koyulhisar X 
Hafik X 
İmranlı X 

TEKİRDAĞ X 
Çorlu X 
Hayrabolu X 
Malkara X 
Çerkezköy X 
Saray X 
Muratlı X 
Şarkköy X 

TOKAT X 
Turhal x 

Zile x 

Erbaa x 

Niksar x 

Almus X 

Artova x 

Reşadiye X 

YOrOtme ve İdare BOlOmO Sayfa: 2a 



10 Kasım 1081 — Sayı: 1T510 RESMÎ GAZETE Sayfa: 38 

TALİ BÖLGE DERECELERİ 
A 

11 ve İlçeler A B C D 

TRABZON x 

Akçaabat x 

Vakfıkebir X 
Sürmene x 

Tonya x 

Of X 

Maçka x 

Araklı x <X ) 

Arsin x W 
Çaykara x ' x ^ 
Yomra x ^ x^ 

UŞAK x 

Eğme x 

Ban az x 

Sivaslı x 

Ulubey x 

Karahallı x <x> 
YOZGAT X 

Yerköy x 

Sorgun x 

Boğazlıyan x 

Akdagmadeni X 
Çekerek X 
Sarıkaya X 
Şefaatli X 
Çayıralan X (X) 

ZONGULDAK X 
Karabük X 
Ereğli X 
Bartın X 
Safranbolu X 
Devrek x 

Çaycuma X 
Eflani X (X) 
KurucaaÜe X (X) 
Ulus X (X) 

(t&INCt BÖLGE) 
ADIYAMAN X 

Besni X 
Gölbaşı X 
Kahta X 
Çelikhan X (X) 
Gerger 
Samsat 

X (X) 
X (X) 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23 
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11 ve İlçeler 

TALİ BÖLGE DERECELERİ 
, K > 

A B O D 

AORI X 
Doğubeyazıt X 
Patnos X 
Eleşkirt X 
Taşlıçay X 
Diyadin X <x> Hamur X (X) 
Tutak X (X) 

ARTVİN X 
Hopa X 
Borçka X 
Arhavl X 
Şavşat X 
Ardanuç X (X) 
Yusufeli X (X) 

BİNGÖL X 
Solhan X 
Kığı X 
Karlıova X 
Genç X 

BİTLİS X 
Tatvan X 
Adilce var X 
Ahlat X 
Hizan X (X) 
Mutki X (X) 

DİYARBAKIR X 
Ergani X 
Silvan X 
Bismil X 
Çermik X 
Çınar X (X) 
Çüngüş X (X) 
Dicle X (X) 
Hani X (X) 
Hazro X (X) 
Kulp X (X) 
Lice X (X) 

ELAZIĞ X 
Keban X 
Maden X 
Palu X 
Karakocan X 
Sivrice X 
BaskO X 
Ağın X (X) 
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TAU BOUGE DERECELERİ 

11 ve İlçeler A B C 
< 

D 

ERS2CNOAN X 
Kemaliye X 
Çayırlı X 
Refahiye X 
Tercan X 
Hiç X (X) 
Kemah X (X) 

ERZURUM X 
Aşkale X 
Oltu X 
Pasinler X 
Horosan X 
Hınıs X 
Çat X (X) 
İspir X (X) 
Karayazı X (X) 
Narman X (X) 
Selikaya X (X) 
Olur X (X) 
Tekman X (X) 
Tortum X (X) 

GÜMÜŞHANE X 
Bayburt X 
Kelkit X 
Torul X 
Şiran X 

HAKKARİ X 
Yüksekova X 
Beytülşevap X (X) 
Şemdinli X (X) 
Çukurca X (X) 

(X) Uludere X 
(X) 
(X) 

KARS X 
İğdır X 
Sarıkamış X 
Ardahan X 
Kağızman X 
Arpaçay X 
Çıldır X 
Posof X 
Digor X 
Aralık X 
Göle X 
Tuzluca X 
Hanak X 
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YOrutme ve Ida» BölOmO Sayfa: 26 

H ve İlçeler 

T A L I B Ö L G E D E R E C E L E R I 
, * ( 

A B C D 

Selim X (X) 
Susuz X (X) 

M A R J D ı N X 
Nusaybin X 
Midyat X 
Cizre X 
Kızıltepe X 
Derik X 
İdil X 
Mazıdağı X 
Savur X 
Sllopl X 
Gercüş X (X) 
Ömerli X (X) 

M U Ş X 
Bulanık X 
Malazgirt X 
Varto X (X) 

RtZB X 
Çayeli X 
Pazar X 
Ardegen X 
Kalkandere X 
Fındıklı X 
Çamlıbemşln X (X) 
İkizdere X (X) 

SURT X 
Batman X 
Kurtalan X 
Sımak X 
Baygan X (X) 
Beşiri X (X) 
Eruh X (X) 
Kozluk X (X) 
Pervari X (X) 
Sason X (X> 
Şirvan X (X) 

TUNCELİ X 
Çemlşgezek X 
Hozat X 
Mazgirt X 
Pertek X 
Ovacık X 
Pülümür X 
Nazimiye X (X) 



10 Kasım 1981 — Sayı: 17510 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 
m L O E DERECELERİ 

/ * . 
11 ve İlçeler A B C D 

URFA X 

Birecik x 

Suruç x 

Viranşehir x 

(Siverek x 

Akçakale x 

Bozova x 

HalfeU x 

Hitvan x 

VAN X 
Erciş X 
Gevaş X 
Başkale x 

Muradiye X 
Özalp x 

Çatak x W 

Gürpınar X (X) 

(X) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği t&rihte Polis TeşfcÖdt» üCurtUıtyu bttJunmaj/a» yer
leri gösterir. 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

Temel Eğitim İkinci Kademe, Orta öğretim ve Yaygın Eğitim Knnımtarmda 
Göırevli Stajyer Öğre4mealerm Yetişörtlmeleri ve Stejyertttderlnin 

KftMınhnaMiM. tUşkin Yönetmeliğin 40. Maddesinin 
Değlştfrümesuıe Alt Yönetmelik 

Madde 1 — 19/3/1981 tarih ve 17284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Temel Eğitim İkinci Kademe, Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Gö
revli Stajyer öğretmenlerin Yetiştirilmeleri ve Stajyerliklerinin Kaldırılmasına 
İlişkin Yönetmeliğin 40. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 40 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe 'girdiği tarihten önce, öğrencisi 
olmayan okullarla Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtında okul niteliği taşımayan 
yerlere tayin edilmiş olan stajyer öğretmenlerin stajyerliklerinin kaldırılması işlemi, 
bu yönetmelikten önceki uygulamaya göre yapılır. 

Madde 2 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu yönetmeliği Millî Eğitim Bakam yürütür. 

YOrOtme ve İdare SolOmû Sayfa: V 
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Milli Eği t im Bakanl ığ ından: 

ö z e l OgreVta Konanlar ı Yönetici ve OğııetteUerin-ie Anmana* Nitelik ve Şartlara 
Alt Yoa-etaneUk'in A, 5, 7, 9, 46, 46, 47, 48. ve 48. Modteleriataı 

DcğlgUrU-j-esl Hafctamktfcl Yöueta*eUk 

M A D D E 1 — Kurulumuzun 20/8/1970 gün ve 52 sayılı karan ile kabul edilen 
ve 13/4/1970 gün ve 13470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «özel Öğretim Ku
rumlan Yönetici ve Öğreticilerinde Aranacak Nitelik ve Şartlara Alt Yönetmelik'in 
4, 5, 7, 9, 45, 46, 47, 48, 4». maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4 — özel kurs müdürlüğüne ve müdür yardımcılıklarına, kursun ni
teliği gözönunde bulundurularak o kursta öğretmenlik yapma yetkisine sahip olan
lardan, kurucunun teklifi ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile atama yapılır. 

Madde 5 — özel kurslann öğretmenUklerine, 1739 sayıh Milli Eğitim Temel 
Kanunu'nun 43. ve 45. maddelerinde belirtilen yüksek öğrenim. Özel alan ve peda
gojik formasyon sahibi olanlar atanırlar. 

özel Alan'da öğretmeni 'bulunmayan dersler için yüksek öğrenim görmüş olan
lardan okutacağı dersde İhtisas sahibi olanlar Ue ibraz ettiği belgeleri Bakanlıkça 
yeterli görülenler de atanabilirler. 

özellik gösteren kurslara branşında öğretmen yetiştiren bir kurum veya bö
lümü bulunmayan hallerde bu kurslara uzman veya usta öğreticüer atanabilir. Bu 
tip kurslarda şartlan taşıyan müdür ile en az bir öğretmenin görevli olması gere
kir. Kursa atanacak uzman ve usta öğreticilerin sayısı kursta görevU öğretmen 
şayiamı geçemez. 

Uzman ve usta öğreticilerde aranacak şartlar ve bunların seçimi, görev ve 
sorumlulukları, 21/5/1977 tarih ve 15943 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Milli 
Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeü veya Ek Ders Görevi İle Görevlendiri
lecek Uzman ve Usta öğreticiler Hakkındaki Yönetmelik» hükümlerine göre işlem 
yapılır. 

Madde 7 — özel anaokulları yöneticilik ve öğretmenliklerine ilkokul öğret
menliği yapma yetkisi taşıyanlarla Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dalında Yüksek öğ
renim görmüş olanlar atanırlar. 

özel anaokulu müdürlüğüne Önerilenlerin bu tip okullarda en az iki yıl mü
dür yardımcılığı veya beş yıl öğretmenlik yapmış olmalan gerekir. 

Madde 9 — özel ilkokul müdürlüğüne, İlkokullarda beş yıl öğretmenlik ya 
da iki yıl yöneticilik yapmış olanlar ^atanırlar. 

Madde 45 — özel öğretim kurumlannda görevlendirilecek yönetici ve öğret
menlerden, çalışma izninin düzenlenmesi İçin aşağıdaki belgeler istenir, 

a. öğretmenlik mesleğine yeni gireceklerden : 
(1) (Başvuru dilekçesi, 

(2) İki adet önerge fişi, 

(3) öğrenim belgesinin aslı, 

(4) İyi faal kağıdı, 

(5) Usulüne göre alınmış sağlık raporu, 

(6) Dört adet vesikalık fotoğraf, 

YOrOtme ve İdare BölümO Sayfa: 28 
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(7) Nüfus cüzdanı örneği, 

(8) Sözleşme, 
Öğretmenlik yapıp da sonradan meslekten ayrılmış olanlardan, yemden mes

leğe dönmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerden başka, flin hizmet çizel
gelerini de eklemeleri gerekir. 

b. Resmi veya başka bir özel okulda öğretmenlik yapmakta olanlardan : 

(1) Başvuru dilekçesi, 

(2) fiti adet önerge fişi, 
(3) Onanmış hizmet fişi (Millî Eğitim Bakanlığı, ilin Millî Eğitim Bakan

lığı, ilin Millî Eğitim Müdürlükleri, fakülte veya yüksek okul müdürlüğünden). 
(4) Çalışmakta olduğu kurumca verilecek muvafakat belgesi, (önerge fiş

lerinde öğretmenin maaşı, asıl okulu üe diğer okullardaki haftalık ders saati ve 
ücreti toplamı belirtilir.) 

c Yukarıda istenen belgeler dışında Bakanlıkça gerekli görülecek diğer 
belgeler. 

Madde 46 — Devlete karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunan öğretmen 
ve yöneticiler bu borçlarım faiziyle birlikte tamamen ödemedikçe veya ödemekte 
olduğunu belgelendirmedikçe özel öğretim kurumlarına önerilemezler; bu kurum
larda çalıştırılamazlar. 

Madde 47 — Bu yönetmeliğin 10, 11. ve 12. maddelerinde belirtilen vasıfları 
taşıyan kurucu, kurumun müdürü de olabilir. 

Madde 48 — özel öğretim kurumlarının müdürleri, kurucuları tarafından, 
diğer yönetici ve öğretmenleri genellikle müdürleri tarafından bu yönetmelik hü
kümleri dahilinde seçilir ve istihdamları, kanunun ilgili maddelerinin şartları bakı
mından Milli Eğitim Bakanlığının iznine sunulur. 

Bakanlığın iznine sunulmadan önce; müdür, diğer yönetici ve öğretmenler 
işe başlatılamazlar. 

İzin talebüıi, Millî Eğitim Bakanlığının reddinin tebliğ edildiği günden itiba
ren de vazife gördürülemezler. 

Madde 49 — özel öğretim kurumlarında herhangi bir sebeple görevine gel
meyen öğretmenin yerine, okul müdürü, şartları haiz bir öğretmeni Valiliğin izni 
ile geçici olarak görevlendirir, durumu Bakanlığa bildirir. Mazereti sona eren asil 
(önceki) öğretmen görevine döndürülür. 

MADDE 2 — Aynı yönetmeliğin 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42. 43. 44. ve geçici madde
leri ile 5. maddenin eki tablolar; ayrıca, 31 Mart 1975 tarih ve 15194 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan «özel öğretim Kurumları Yönetici ve öğreticilerinde Arana
cak Nitelik ve Şartlara Ait Yönetmelik» in 5. maddeye ek tabloları yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 3 — Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 4 — Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakam yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: a 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare Merkezinden : 

Dövta Kurları Bülteni 

SAYI: 1981/130 

10 KASIM 1981 TARİHÎNDE UYGULANACAKTIR 

H SAYILI LİSTE (TL Olarak) 

Dövizin Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif. Satış 

1 ABD doları 126,10 128,62 126,10 129,88 
1 Avustralya doları 144,33 147,22 137,11 148,66 
1 Avusturya şilini 8,19 8,35 8,19 8,44 
1 Batı Alman markı 57,40 58,55 57,40 59,12 
1 Belçika frangı 3,40 3,47 3,23 3,60 
1 Danimarka kronu 17,80 18,16 17,80 18,33 
1 Fransız frangı 22,71 23,16 22,71 23,39 
1 Hollanda florini 52,15 53,18 52,15 53,71 
1 İsveç kronu 23,14 23,60 23,14 23,83 
1 İsviçre frangı 71,49 72,92 71,49 73.63 

100 İtalyan lireti 10,72 10,93 10,18 11,04 
100 Japon yeni 55,6» 56,76 52,87 67,32 

1 Kanada doları 105,82 107,94 100,53 108,99 
1 Kuveyt dinarı 449,38 458,37 426,91 462,86 
1 Norveç kronu 21,68 22,09 20,58 22,31 
1 Sterlin 238,77 243,55 238,77 245,93 
1 Suudi Arabistan riyali 36,93 37,67 35,08 38,04 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD doları 15,3968 Avusturya şilini 
2,1968 Batı Alman markı 

37,0882 Belçika frangı 
7,0842 Danimarka kronu 
5,5526 Fransız frangı 
2,4180 Hollanda florini 
6,4494 İsveç kronu 
1,7638 İsviçre frangı 

1176,30 italyan lireti 
226,59 Japon yeni 

1,1916 Kanada doları 
5,8217 Norveç kronu 
3,4145 Suudi Arabistan riyali 

1 Avustralya doları 1,1446 ABD doları 
1 Kuveyt dinarı 3,5637 
1 Sterlin 1,8935 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Pazar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1981/79 
Davalılar : Ayşe Belkıs Kutluk (Balta) Kirazlık Mahallesi - Pazar Meliye Basa 

Pazar Mahallesi - Pazar. 
Davacılar Adnan Aralan, Gazi Arslan, Gülhanım Aralan, Bayram Koyan, İs

met Noyan ve Recep Arslan tarafından açılan Hoşneşin Mahallesi İni sari mevkiin
deki taşınmaza ait meni müdahale ve tescil davasında, bütün aramalara rağmen 
adresiniz tesbit edilemediğinden ilflnen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

10/12/1981 günü saat 9.30'a bırakılan duruşmaya bizzat gelmeniz veya vekü 
göndermeniz tebliğ olunur. 16358 

Kozan AsUye Hukuk Hakimliğinden : 

Say»: 1978/153 
Davacı Hazine tarafından Ümmügülsüm Tatartı ve arkadaşları aleyhine açılan 

tapu iptali, men'l müdahale, tescil, tedbir davasının duruşmasında verilen ara kara
rı gereğince : 

Davalılardan Meryem Özel ve Selime özel'in 20/11/1981 Cuma günü saat 9 da 
duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri 
dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 16356 

Reyhanlı Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Dosya No : 1980/65 
Davacı Belediye Başkanlığı vekili Av. Hüseyin Açıkaun tarafından davalı Meh

met Sadık aleyhine mahkememize açılan tescil- davası sonunda: 
Mülkiyeti davalı Mehmet Sadık'a ait Reyhanlı Efnir (Bayır) Mahallesi Bucak 

mevkünde kain 135 parsel sayılı 121.756 M 2, lik taşınmazın İstihlak yasasının 17. 
maddesine güre davacı Belediye adına tesciline, 4275 TL. bakiye harç İle 3000 TL. 
ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve yatırılan istimlak bedeli
nin idaresi için karar örneğinin Mal Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir. 

Davalıya ilânen tebüğ olunur. 16366 
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İzmir 4. Sulh Ceza Haldmllglnden: 

E. No: 1070/1113 
K. No: 1980/985 
Davacı: K. H. 
Sanık: Hüsnü Arkan, Ali Ekrem oğlu, 19ı58 D.lu, İzmir-Kınık Aşağı Mah. 

H. 348'de kayıtlı. 
Suç: İzinsiz afiş yapıştırmak. 
Kanun maddesi: TCK. 538/1. Md. 
Hükmedilen ceza : Altı ay hapis ve bin lira hafif para cezası. 
Acık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapılan duruşma 

sonunda: 
Eylemine uyan kanun» maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numarası yukarıda 

gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve adresi de tes
pit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince 
Resmi Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilân yapıldı
ğı tarihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

161157/B 

E. No: 1975/1774 
K. No: 1976/1998 
Davacı: K. H. 
Sanık: Münevver Ukray, Hasan ve Lütfıye kızı, 1949 D. lu, İstanbul, Eminönü, 

Dizdar iye Mah. nüfusunda kayıtlı. 
Suç : Karşılıklı darp ve hakaret. 
Kanun maddesi: TCK. 456/4. Md. 
Hükmedilen ceza: 166,60 kuruş ağır para cezası. 
Acık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapılan duruşma 

sonunda: 
Eylemine uyan kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numarası yukarıda 

gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve adresi de tes
pit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince 
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilân yapıldı
ğı tarihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

16157/7 
• • • a 

İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1979/768 
K. No : 1979/1307 
Davacı : K. H. 
Sanık : Unsal Ülgen 
Suç : Bıçakla yaralamak. 
Kanun Maddesi : TCK. nun 456/4, 457/1. 
Hükmedilen Ceza : 266 lira ağır para cezası. 
Acık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapılan duruşma 

sonunda: 
Eylemine uyan kanun maddeleri verilen cezası ile tarihi ve numarası yukarı

da gösterilen gıyabi karar bunca aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve adreside 
tesbit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince 
Resmi Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân 
yapıldığı tarihten (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

16155/27 
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Fethiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

980/396 
Davalı: Ayşe Tezgahçıioğlu, San Yakup Mahallesi Sokak 60, No. 293 Adana. 
Davacı Türk Maadin Şirketi A. O. vekili Avukat Ahmet Asım KestepU tara

fından davalılar Ayse Tezgahçıoğlu ve ilhaml Alıncak aleyhine açmış olduğu taksim 
ve İzaleyi şüyuu davasımn yapılan duruşma sonunda: 

Dava konusu Göcek Köyü Kocaçeşme mevkiinde vaki tapunun sahife 384, pafta 
14, parsel 388 de kayıtlı gayrimenkulun umum arasında satılarak şuyuun giderilmesi
ne, 22798 lira mahkeme masrafı ile 2000 lira ücreti vekaletin davalılardan payları 
oranında alınarak davacıya verilmesine dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıla
rın gıyabında 22/10/1981 günü temyizi kabü olmak üzere karar verilmiş olup, davalı 
Ayşe Tezgahçıoğlu'na ilânen tebliğ olunur. 16480 • • • 

Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından ; 

Esas No : 1981/104 
Karar No : 1981/65 
Toplu kaçakçılık ve 6085 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanıklar Erzincan 

İli Kemaliye İlçesinden Yusuf oğlu 1932 D. lu Süleyman Necati Topçu ile Batı Alman
ya uyruklu nakliyeci 805S Erding Füngkirchner str. 72 adresindeki sanıklar hakkında
ki mahkememizden verilen 24/4/1981 gün ve 1981/104 Esas, 1981/65 sayılı gıyabi 
karar sanıklara posta ile tebligat gönderildiği halde tebliğ edilemediği, adresleri za
bıtaca araştırıldığında bulunamadıklanndan sanıklar hakkındaki 24/4/1981 gün ve 
1981/104 Esas, 1981/65 sayılı kararı Ue mahkememizin görevsizliğine, dava dosyası-
nnı görevli ve yetkili Erzurum Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesine gönde
rilmesine dair gıyabi hükmün sanıklara tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 2S, 29, 30. maddeleri gereğince tebligatın Resmî Gazete'de ilân su
retiyle yapılmasına, aynı kanunun 31. maddesi gereğince Uân tarihinden itibaren 15 
gün sonra tebligatın yapılmış ve hükmün kesinleşmiş sayılması hususu ilânen tebliğ 
olunur, 16485 

e • 

Hendek Asliye Ceza Hâklmuğinden : 

Esas No : 977/74 
Karar No : 979/63 
Karar Tarihi : 23/5/1979 
Müdahil : Ahmet özgü : Hendek, Kemaliye Mahallesinden 
Mağdure : Naide özgü : Hendek, Kemaliye Mahallesinden. 
Maznun : Muharrem Kıhçoğlu B. Ahmet A. Hadlce 957 D. lu Gaziantep Kılıç-

oğlu Mah. nüfusuna kayıtlı Sakarya Cumhuriyet Mah. Doktor Kamil Sok. No. 7 de 
mukim. 

Suç : Reşit olmayan kızı kendi rızası ile alıkoymak, kendi ması Ue kızlık boz
mak. 

Suç Tarihi : 15/7/1977 yılından üç sene evvel 
Sanığın nıttsnet suçu subuta erdiğinden TCK. nun 416/Son, 430, 59, 647 sayılı 

Kanunun 6 ncı maddesi gereğince neticeten on ay hapis ve sanığın bu cezasına dair 
yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm sanığın adresi tesbit edilemediğinden tebUğ 
edUemediği için 7201 sayılı Kanunun 29 ncu ve müteakip maddeleri gereğince kararın 
Resmî Gazete'de Uâmndan 15 gün zarfında kanun yoluna baş vurmadığı takdirde hük
mün kesinleşeceği Uân ücretinin sanıktan tahsil olunacağı ilânen tebliğ olunur. 

16466 
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Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/490 
Erzincan Mer. Camlıca Köyünden İsmail oğlu 1947 doğumlu Mehmet Düber'e, 

Davacı Türkan Dilber vekili Avukat Ali Kaya tarafından aleyhinize acılan boşanma 
davası nedeniyle adınıza il&nen gıyap kararının tebliğine karar verilmiş olup karar 
gereğince duruşma günü olan: 36/11/1981 günü saat 9J30'da mahkemede hazır bulun
manız veya kemlinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği aksi halde davaya gıya
bınızda devam olunacaktır. Keyfiyet gıyap kararının tebliği yerine kaim olmak üzere 
ilan olunur. 16200 

s 

Ankara 6. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/676 
Davacılar Pakize Ertunç ve arkadaş lan vekili Av. Yalçın Doruk tarafından da

valı Sadi Gökçek aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık duruş
ması sonunda: 

Tarafların hissedarı bulundukları Ankara Yalçınkaya Mahallesi Meydanlık mevki 
112 pafta 634 ada 3 parsel sayılı 112 metre miktarındaki ve 224.000 lira arsa değerinin 
üzerinde 12.000 TL. Mustafa Taskın'a alt bina bulunan taşınmazın davalı Sadi Gok-
çek'in gıyabında satışına karar verilmiştir. 

Davalı Sadi Gükoak'in kanuni süre içersinde karan temyiz etmediği takdirde 
kesinleşeceği il&nen tebliği olunur. 16204 

s 

Beyoğlu 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Resmi vesikada sahtekârlık yapmak suçundan sanık, İzmir, Bayındır, Demir
cilik Mahallesi nüfusunda kayıtlı, Etileni oğlu, 1949 D. lu Erol Ozkoç'un, neticeten 
3.000,— lira ağır para cezası İle mahkûmiyetine ve cezanın infazına mahal olmadığına 
dair verilen 30/12/1981 tarih ve 1980/565 - 929 esas ve karar sayılı mahkûmiyet ka
rarı, bütün aramalara rağmen, sanığın bulunup, tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre, 15 gün içinde kanun yoluna gidilmediği takdirde, 
hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 16613 

m 

Düzce 2. AsUye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/664 
K. No : 1981/518 
Davacı HaUl Demir tarafından davalı Çevriye Demir aleyhine açılan boşanma 

davasının yapılan açık yargılaması sonunda : 
Taraflar arasındaki dava davalının gıyabında sonuçlanmış, davalıya karar na

nen tebliğ edilmesi gerekmiştir. 
Sabit olan dava gereğince Ordu İli Merkez İlçesi Arapköy cüt 024/03, sayfa 

14, kütük 65 de nüfusa kayıtlı Murat oğlu Halil Demir Ue Sadık kızı Çevriye Demlr'-
in M. K. nun 134. maddesi gereğince boşanmaların, boşanmaya davalının kusurlu 
hareketleri neden olduğundan M. K. nun 142. maddesi myannca 1 yıl süre ile evlen
mekten yasaklanmasına, 3.665,— lira yargılama gideri ile 485 lira bakiye harem da
valıdan alınmasına kanun yolu açık olmak üzere 30/9/1981 tarihinde karar verilmiş
tir. İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde kesinleşeceği il&nen tebliğ olunur. 

16597 
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İzmir 1 ncl Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/676 
K. No : 1981/89 
Hileli vergi suçundan sanık Ali (Şerif Ali) Varoğlu'na yukarıda esas ve karar 

numarası yazılı 10/2/1981 tarihli kararımızla, 213 sayılı Kanunun 357/2, 358, 360/1. 
maddeleri gereğince bir ay müddetle hapis cezası verilmiştir. 360/2. madde gereğince 
keyfiyetin ilânına ve verilen hapis cezası 647 Sa. Ka. 4. maddesi gereğince paraya 
çevrilmiş olup, 3.000,— Tl. ücreti vekâletle 1.090,— Ura mahkeme masraflarının sanık
tan tahsiline hüküm verildiği ve hükmün kesinleştiği ilftnen duyurulur. 

16614/2 

Lice Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1979/55 
K. No : 1980/10 
Karar Tarihi : 28/2/1980 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi İbrahim Çan'ın ölümüne sebebiyet ver

mekten sanık Lice'nin Kumluca Köyünden Abdutselam oğlu Saliha'dan olma, 1964 do
ğumlu Osman Akdemir'in netlceten 24.833,— Ura ağır para cezası Ue tecziyesine karar 
verilmiş olup, bu güne kadar bütün aramalara rağmen sanığa kararın tebliği mümkün 
olmadığından, işbu hükmün tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçen sanığa tebliğine, 
Resmi Gazete'den yayınlandığı tarihten itibaren bir ay sonra hükmün kendisine tebUğ 
edilmiş sayılacağı ilftnen tebUğ olunur. 16160 

•' ' m 

Kırıkkale 2 nci AsUye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1979/967 
K. No : 1981/399 
Davacılar Şükrü Olgun ve Mustafa Olgun tarafından, davalı Güler Gürdemir 

aleyhine açılan ipoteğin fekki davasının yapılan açık duruşması sonunda; 
Davacılar tarafından Kırıkkale İlçesi Ovacık Mahallesinde kain 114 ada 14 

parsel saydı taşınmazın 361 M? lik yeri 30.000,— Ura mukabilinde davalı Güler 
Gürdemir lehine ipotek edildiği, senet bedelleri ödenmesine ve ihtarname çekilmesine 
rağmen davalı ipoteği çözmediğinden toplanan delillerle İpoteğin 12/6/1981 tarihU 
kararla fekkine, 275,— lira bakiye ilam harcı, 8.530,— Ura yargılama giderinin davalı 
Güler Gürdemir'den tahsiline, davalının adresi meçhul olduğundan hüküm özetinin 
Resmi Gazete'de 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29, 30. ncu maddeleri gereğince 
ilanına, aynı Kanununun 31. nci maddesine göre hükmün davalıya tebUğ edilmiş sa
yılmasına, itirazı varsa bir ay içerisinde temyiz etmesine, etmediği takdirde ilâmın 
bir ay sonra kesinleşmiş sayılacağı nanen tebUğ olunur. 16594 

• • ' 

Ankara İcra İflas Memurluğundan : 

Dosya No: 1981A7 
Ankara Asliye l . Ticaret Mahkemesinin 14/10/1981 tarih ve 1979/54 sayı ile 

Ankara Kavaklıdere Tunah Hilmi Cad. 67/3-4 de ve Ticaret Sicilinin 21418 sayısında 
kayıtlı Türktur İnşaat ve Turizm A. Ş. nin iflasına ve iflasın aynı gün saat 15.30 da 
açılmasına karar verilmiştir. Tebliğ olunur. 15792 
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Eleşkirt Tapulama Hakimliğinden: 

1977/18 
Davacı Zübtü DeUkuş tarafından davalılar Kadir Gamsız ve arkadaşları aley

hine mahkememizde ikame ettiği malik tesblti ve tescil davasının yapılan duruşma
sında : 

Davalılardan Kadir Gamsız'm 61ü olduğu yapüan tebligatlardan anlaşılmış 
olup, adı gecenin mirasçıları adlarına çıkardan tebliğlere rağmen adresleri tesblt edi
lemediğinden, ilftnen tebliğine karar verilmiştir. Adı geçen Kadir Gamsız'm mirasçı
ları bu defa duruşmanın bırakıldığı 26/12/1981 günü saat 9 da duruşmada hazır bu
lunmaları veya kendilerini temsil ettirmesi için vekil tayinine aksi takdirde duruşma
nın gıyaplarında devamına karar verileceği, gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
Hanen tebliğ olunur. 16458 

• 
Pazarcık Tapulama Hakimliğinden: 

Dosya No: 979/23 
Davacı K. Maraş Kuyucak Mah. Tunus Emre Sok. No. 8 de oturuan Çerkez 

Yahya kızı Hatice Gözübol ve arkadaşları tarafından davalılar Aydemir Ozok ve ar
kadaşları adına tesblt edilen Narlı Çerkezleri Köyü 19 sayılı parselin yapılan duruş
ması sonunda: 

1 — Davacı Hatice Gözübol'un duruşmaya gelip delillerini bildirmediğinden 
parsele itiraz etmemiş sayılmağına, 

2 — 19 parselin 4 hisse itibariyle Aydemir özok, Rabia Gerek, Salih Gerek ve 
Arif Gerek mirasçıları odlarına tesciline dair davacının yokluğunda verilen 21/11/1980 
tarih 980/12 sayılı kararın temyizi kabil olmak üzere davacı Hatice Gözübol'a Uâ-
nen tebliğ olunur, 16464 

m 
Yeşilova Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Dosya No: 1981/132 
Davacı Yeşilova Bedirli Köyünden Yaşar Yılmaz tarafından davalı aynı köy

den Şerif Ali Yılmaz aleyhine açılan boşanma davasının mahkememizde yapılan du
ruşmasında : 

Davalı Şerif Ali Yılmaz adına çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iade edildiği 
zabtıaca yaptırılan tahkikatta davalının adresinin meçhul olduğu, nerede olduğunun 
bilinmediği, açık adresinin bulunmadığı büdirildiğinden, adı geçene davetiye ve dava 
dilekçesinin ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, duruşmanın 18/12/1981 
günü saat 9.05'e bırakıldığı duruşma gününde mahkemede hazır bulunmanız veya 
vekille temsil ettirmeniz, aksi halde gıyap kararı tebliğ edileceği dava dilekçesi ve 
davetiye yerine kain olmak üzere tebliğ ve ilan olunur. 16467 

Pertek Asliye Hukuk HflkimUğiuden : 

Dosya No : 1981/12 
Davacı Abdullah Meray tarafından mahkememize açılan tescil davasının yapı

lan açık yargılamasında davalılar gıyap davetiyesinin ilftnen tebliğine karar veril
mekle : 

Pertek Dorutay Köyünden Süleyman, İbrahim ve Hüseyin Meray ve Kanım Me
ray (Dinç) in duruşmama atılı bulunduğu 3/12/1981 günü saat 9 da Pertek Asliye 
Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları veya bir vekille kendUerini temsü ettirme
leri, aksi takdirde davanın kesin gıyapların devam edeceği gıyap tebliği yerine katan 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 16462 
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Seydişehir İcra Memurluğundan : 

Dosya No : 1980/601 
Alacaklı: Türkiye Garanti Bankası A. Ş. Seydişehir Şb. 
Borçlu : Nefi Rüçhan Eser varisleri; 
1 — Fatma Nermin Eser • Ayrancı Kuzgun Sok. No. 47/8, Ankara, 
2 — idil Eser - Ayrancı Kuzgun Sok. No. 47/8, Ankara. 
Müstenidet: Teminat mektubu. 
Yukarıda yazılı borçluların adresleri meçhul kaldığından iş bu ödeme emrinin 

tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını 7 gün içinde ödemeniz (Teminatı 
vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkı
na dair bir itirazınız varsa teminat mektubu altındaki imzanın murisiniz Nefi Rüçhan 
Esefe ait değilse yine bu 7 gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra 
takibinde bu teminat mektubunun sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiği
niz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsa-
mk vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı teminat mektubu veya borca itirazınızı 
yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 7 gün İçinde bildirmediğiniz takdirde aynı müd
det İçinde 74. madde gereğince, mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle taz
yik olunacağınız, ayrıca Konya Tapu Sicil Muhafızlığı 125/1S-L-1 pafta, 943 ada, 41 
parselde kayıttı zemin kattaki meskeniniz ile Sllifkede Toplam 3.200.000,— TL. mu
hammen kıymetindeki iki adet büz dökme makinası ile, şantiye binası ve bir adet 
kum eleği de ihtiyaten haciz edilmiş olduğundan, borç ödenmez veya itiraz edilmez
se cebri icraya devam edileceği, takibe İtiraz ettiğiniz takdirde, itirazla birlikte teb
liğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız, işbu ödeme emri ka
nuni süresine 15 gün ilâvesi ile 22 gün olmak üzere iş bu ilânın ödeme emri yerine 
kaim olmak üzere ve bu sürelerde İtiraz vaki olmadığında cebri icraya devam olu
nacağı ilânen tebliğ olunur. 16345 

Karacabey Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No: 980/59 
Davacı Karacabey Selimiye Mahallesinden Ahmet Arslan tarafından da vah 

Mustafakemalpaşa Çiviliçam K. den Ümmügül Arslan aleyhine açılan boşanma dava
sında : 

Davalının adresi tesbit edUemeyip ilânen tebligat yapılmış, gıyap kararının da 
ilânen yapılmasına karar verilmiş olmakla davalının duruşmanın bırakıldığı 17/12/1981 
günü saat 10'da Karacabey Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya ken
disini vekil ile temsil ettirmesi aksi halde duruşma gıyabında devam edeceği gıyap 
kararı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 16361 

Yayladağı Tapulama Hâkimliğinden : 

Davacılar Ali ve Zinhar Tam bağlar tarafından davalı Hazine aleyhine açılan 
tesbitin iptali davasının açık yargılaması sonunda verilen kararın Maliye Hazinesi 
tarafından süresi içinde temyiz edilmesi üzerine, 

Yargılama sırasında davaya dahil edilen dahili davacılardan, Ahmet oğhı Meh
met Tambağ'ın tebligata açık adresi bilinmediğinden duruşma günü ve verilen karar 
dana önce ilânen tebliğ edildiğinden davak hazinenin 14/10/1981 tarihli temyiz di
lekçesinin 7201 saydı Tebligat Yasasının 28 ve devamı maddeleri uyarınca dahili da
vacıya tebliğine, dahili davacının süresi içerisinde temyize karşı diyeceklerini bildir
mesi üânen tebliğ olunur. 16382 
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Karacasu Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Davacı Karacasu • Yenice Nahiyesinde mukim Halil Kaya tarafından nüfus 
memurluğu aleyhine açılan gaiplik davasının duruşmasında : 

Davacının gaipliğine karar verilmesini istediği Karacasu - Bahçeköy 44 hanede 
nüfusa kayıtlı iken 4 yaşında kaybolduğu, hayati mebatı meçhul bulunduğu aradan 
35 - 40 sene geçmiş olmasına rağmen hiçbir haber alınamadığını bu sebeple gaipliğine 
karar verilmesini istemiş olduğundan Halil kızı 30/4/1935 doğumlu Ayşe'nin hayat 
ve mamatından malûmatı olanların, nerede bulunduğu ve ikamet ettiği yeri buen-
lerin bir sene içersinde mahkememizin 1981/89 saydı ve duruşması 18/12/1981 gününe 
bırakılan dava dosyasına müracaat etmeleri ve bildirilmesi rica olunur. 

16363 

Çorlu Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Esas No : 1977/438 
Karar No : 1980/540 
Davacı Tayyibe Çiviciler tarafından davalılar Necati Esen vs. aleyhine açıl

mış bulunan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda: 
Davalılar Necati Esen ve Saim Şlrinkay, Kadriye Şirinkan'dan 32.000,— TL. 

müştereken ve mütesel&ilen tahsiline karar verilmiştir. 
Ayrıca 3667,50 TL. mahkeme masrafının da 16/17 sinin de tahsiline karar ve

rilmiştir. 
Davalı Necati Esen'e iş bu ilân karar yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 

olunup, Uan tarihinden itibaren bir ay içersinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşe
ceği hususu ilân olunur. 16362 

Karaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

981/704 
Davacılar Saniye Özkan ve diğerleri tarafından davalılar Abdurrahman Ateş ve 

diğerleri aleyhine açılan davada, davalılar Mustafa oğlu Talat Özkan, M. Sabit kızı 
Nlgar Kedici dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmiş, 29/9/1981 günlü du
ruşmaya gelmemişler, adlarına ilânen gıyap davetiyesi çıkarılmasına karar verilmiş 
olmakla bu defa duruşma günü olan 1/3/1982 tarihinde mahkememizin salonunda ha
zır bulunmaları veya kendilerini vekil ile tef sil ettirmeleri, aksi takdirde yoklukla
rında duruşma yapılacağı, gıyap kararı yerine sayılmak üzere duyrulur. 

16351 
• - •• s 

Ankara 13. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/250 
Davacı Müli Eğitim Bakanlığı vekili Av. Emel önal tarafından davalı İsmet 

Çetinkaya ve arkadaşı aleyhine mahkememizde açmış olduğu okuma giderlerinden 
14.702,— TL. alacak davasının yapılan duruşması sırasında : 

Davalı İsmet Cetmkaya'nın adresinin meçhul olması sebebi İle adına dava di
lekçesi ve duruşma günü Resmi Gazete ile tebliğ yapılmış ve duruşmaya gelmemiştir. 
Bu kerre adı geçenin adına gıyap davetiyesi tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşma 16/11/1981 günü saat 10.30'a bırakılmış olup, duruşmaya gelmediği 
veya kendisini temsilen yetkili bir vekil göndermediği takdirde duruşmada gıyabında 
karar verileceğine dair gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

16455 
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Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

Dosya No : 980/254 
Devletin emniyet muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek ve mü

tecaviz sarhoşluk suçlarından sanık olup, Erzurum İli, Narman İlçesi, Taşburun Köyü 
nüfusunda kayıtlı ve aynı yerde ikamet eden Dursun oğlu, 1950 doğumlu İhsan Ay
dın hakkında yapılan açık yargılama ve inceleme neticesinde : 

Mahkememizden ittihaz olunan 4/5/1981 gün ve 980/254 Esas, 981/115 karar 
sayılı ilâmı ile sanık İhsan Aydın'ın TCK. nun 572/1. maddesi gereğince iki ay hafif 
hapis, devletin emniyet muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir suçu subuta ermediğin
den bu suçundan beraatihe, tutuklu kaldığı günlerin eezasından mahsubuna, yapılmış 
bulunan masrafların sanıktan tahsiline karar verilmiş ve verilen karar sanık İhsan 
Aydın'ın gıyabında verilmiş bulunduğundan bütün aramalara rağmen bulunup hü
küm kendisine tebUğ edilemediğinden, hüküm özetinin ilânen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 nci maddesi gereğince kanuni süre içer
sinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu tebligat yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 16451 

Sarıoğlan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas : 1960/28 
Davacı Sarıoğlan Yahyalı Mahallesinden Fatma Akın ile Davalı Nuri Akın 

aralarında yapılan terk sebebiyle ve şiddetli geçimsizlik sebebiyle vermiş olduğu İslak 
dilekçe vermiş olup, yapüan duruşmada verilen ara kararı gereğince : 

Davalı Sarıoğlan Yahyalı Mahallesinden Seyfi oğlu Fatma'dan olma Nuri 
Akın bunca aramalara rağmen bulunamamış olup, davacı terk sebebiyle boşanma da
vası açmış bilahare İslak dilekçesiyle şiddetli geçimsizlik sebebiyle vermiş olduğu di
lekçenin Resmi Gazete ile ilânına karar verilmiş olup, davalı Nuri Akın'ın duruşma 
günü olan 30/11/1981 günü saat 9 da mahkememizde duruşma salonunda hazır bu
lunması veya gelmediği takdirde kendisini bir vekille de temsil ettirmediğinde iş bu 
İslak dilekçesinin ilânen davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

16458 
e 

Lâdik Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/35 
Davacılar Lâdik Bahsi Mahallesinden Fethi, Abdullah, Aydın ve Osman Gör

gün, Pembe Ecevit, Habibe Çırakoğlu, Orhan, Mustafa, İrfan, İhsan Akçay, Sürehan 
ve Yılmaz Soygtlder, Abdülhalim Güneri ile Zekiye Lariar veküleri Avukat Yunus 
Hami özay tarafından, davalılar Mal Müdürlüğü, Belediye ve Mttberra Tarhangil 
aleyhlerine mahkememize açüan senetsizden tescil davasının 15/10/1981 tarihinde 
yapılan duruşmasında verilen kararda : 

Lâdik İlçesinin Karasungur mevkiinde, Doğusu : Ahmet Çalışkan, Batısı: 
Ahmet Kutluk, Güneyi : Mustafa Başoğlu ve arkadaşları. Kuzeyi: Ahmet Çalışkan, 
yine Lâdik Atbeyliği mevkiinde Doğusu : Dursun Sancak ve arkadaşları, Batısı: Mem-
duh Turan, Güneyi : Soyadı bilinmeyen Behire ve Kuzeyi : Mehmet Sancak ile çevrili 
takriben 26 dönüm ve 40 dönüm, yine aynı mevkiide, Doğusu : Ahmet Kör-
oğlu vesaire, Batısı: Osman Güngör, Güneyi: Kadir Uzun, Kuzeyi : Osman Güngör 
ile çevrili takriben 4 dönüm olan bu taşınmazların bir defa gazete ile ve birer hafta 
ara ile de 3 defa belediye tarafından hoporlörle ilânlar yaptırılmasına karar veril
miş olup bu taşınmazlar hakkında her hangi bir hak iddia edenlerin duruşmanın bı
rakıldığı 31A2/1981 tarihine kadar Lâdik Asliye Hukuk Mahkemesinin 1980/35 Esas 
sayılı dosyasına itirazlarım belgelemeleri ilân olunur. 16456 
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Salihli Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No : 978/197 
Karar No : 981/285 
Karar Tarihi : 13/7/1981 
Davacı: Ahmet Altıok, vekili Avukat Mustafa Bayındır - Salihli. 
Davalı: ÜmmUgül Altıok, Mustafa ve Zeynep'ten olma 1933 D. lu Salihli Ya-

ra&lı Köyü cilt 51/1, sahife 78 ve kütük 59/57 de nüfusa kayıtlı olup, İzmir, Buca Ka
raağaç Mah. 1/22 Sok. No. 17 de mukim iken halen adresi meçhul. 

Dava: Boşanma. 
Yukarıda esas, karar nosu ve tarafları yazılı boşanma davasının yargılaması 

sonunda tarafların boşanmalarına, kusurlu eş davalının M. K. 142 maddesi uyarınca 
bir sene evlenmekten yasaklanmasına, gayri reşit müşterek çocuklar 968 D. lu Şeh
riye, 971 D. lu Safiye, 970 D. lu Osman'ın velayet hakkının davacıya tevdiine, 1000 
lira ücreti vekalet, 485 lira bakiye harç ve 208 Ura yargılama masrafının davalıdan 
tahsiline karar verilmiştir. 

İşbu hüküm özetinin davalı Ümmügül Altıok tarafından ilânı müteakip 30 gün 
içersinde temyiz edilmediği takdirde adı geçen davalı hakkındaki hüküm kesinleşmiş 
olacağı ilânen tebliğ olunur. 16371 • 

Adıyaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Tayide Türkeriözü ile davalı Gadir TUrkeriözü aralarındaki boşanma 
davasının yapılan yargılaması sonunda; 

Tarafların boşanmalarına dair mahkememizden verilen 3/6/1981 tarih ve 
981/265. sayılı karar davalının yokluğunda tefhim olunarak dava dilekçesi Ue gıyap 
karan davalıya ilân yolu ile tebliğ olunmuş, ilânın yayımı tarihinden itibaren bir ay 
zarfında temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu karar özetinin tebliği yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 16459 

Reyhanlı Sulh Hukuk HâkimUğinden : 

Dosya No : 1979/277 
Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Abdulkadir GüUU tarafından davalı Şük-

rilye Rastgeldi aleyhine Mahkememize açılan kira akdinin feshi ve tahliye davasının 
açık duruşmasında: 

Davalı Şükrüye Rastgeldi bütün aramalara rağmen PTT ve zabıta marifetiyle 
tebligat yapılamadığından ibraz etmek istedikleri vesikaları herhalde muayyen gün 
olan duruşma günü mahkemeye ibraz etmesi, gelmediği takdirde (4/12/1981 günü saat 
9 da) gıyabında karar verilebileceği davetiye ve gıyap karan yerine kaim olmak üzere 
İlânen tebliğ olunur. 16377 

Sungurlu Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1981/241 
Davacı Nurettin Yeleç tarafından davalı Hüsne aleyhine açılan paydaşlığın gi

derilmesi davasınm yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı uyannea : 
Davalı Hüsne belli adreste bulunmadığı, C. Savcılığınca yapılan araştırmada 

davalının adresi bulunamadığından dava dilekçesinin Resmi Gazete ve ilân yoluyla 
tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçen davalının 15/12/1981 tarihinde bizzat 
mahkemeye gelmesi veya kendisini vekille temsil ettirmesi dava dUekçesi yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 16376 
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Çan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/232 
Davacılar Hanlfe Güner, Eyüp Acar ve Zehra Coşar vekili Av. Orhan Karabulut 

tarafından davalılar Firdevs Başaran ve 17 arkadaşı aleyhine açılan tapu iptali tescil 
davasının mahkememizde yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince : 
Adresi tesbit edilemeyen davalılardan Mehmet eşi Fatma, Mehmet kızı Zeynep, Şerife, 
Behiye ve Fahriye'nin aramalara rağmen bulunamadığı ve gıyap kararının tebliğ 
edUememğinden adı geçen davalıların 1/12/1981 günü saat 9 da duruşmada hazır bu
lunmaları aksi takdirde dava gıyaplarında devam edeceği hususu gıyap kararı yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 16380 

• 
Gelibolu Asliye Hukuk HâkimUglnden : 

Davacı Gelibolu Maliye Hazinesi tarafından davalılar Fatma Danış, Muhittin 
Barca, Mürvet Sivrikaya, İnci Kazan, Cemal Karayorük, Ali Uysal, Nahide Kara-
yörük aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında : 

Gelibolu Kavak Köyü Kocadere mevkiindeki taşınmaz tapulama tespiti ava-
sında 1694 parsel olarak davalılar adına tapuda belirtilen miktardan fazla olarak tes
pit yapudığı bu nedenle fazla tespit gören yerin tapusunun iptali istenilmiş olup, da
valılardan Cemal Karayorük, Ali Uysal ve Nahide Karayorük'ün adresleri tespit edi
lemediğinden ilânen tebliğine karar verilmekle, adı geçenlerin 8A2/1981 günü saat 
9.50 de mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirme
leri, aksi takdirde ilânen gıyap kararı tebliğ olunacağı hususu davetiye yerine kaim 
olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 16359 

Ünye Asliye Hukuk HâkimUglnden : 

Dosya No: 1981/218 
Davacı Meral Ahm tarafından davalılar Talat Aydoğdu ve Ali Ayhan aleyhine 

açılan tazminat davasının ünye Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşma
ları sırasında : 

Davalıların adresleri meçhul olduklarından adlarına Resmi Gazete ile tebUgat 
yerine kaim olmak üzere Uânen tebUgat yapılmış, davalılar duruşmaya gelmemişler 
ve kendilerine bir vekil Ue de temsil ettirmediklerinden adlarına Uânen gıyap karan 
çıkarılmasına karar verildiğinden bu kerre duruşmanın bırakıldığı 17A2/1981 tari
hinde duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekU Ue temsil ettirmeniz ge
rektiği aksi halde duruşmanın gıyabında yapılacağı hususu gıyap yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur, 16355 

Sürmene AsUye Hukuk Hakimliğinden : 

1975/69 
Davacı Sait Türkgenç ve arkadaştan vekili Av. S. Attila Baştımar"m davalı 

Mehmet Demirci ve arkadaşlan aleyhine açmış olduğu tapu iptali davasunn yapılan 
açık yargılaması sarasında: Hakkı Şardan rnirasçılan olan dahili davalılar Kıymet 
Şardan, Necmettin, Emriye, Gilüşan, Türkan, Temel, Ahmet, Ayşe ve Makbule Şar-
dan'm yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tesbit edilemediği anlaşılmakla Uâ
nen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, yargılamanın bırakıldığı 16/12/1981 
tarihinde saat 11.00 de mahkeme salonunda hazır bulunmanız, gelmediğiniz yada ve
kil göndermediğiniz takdirde hakkınızda gıyap karan çıkartılacağı hususu davetiye 
yerine geçerli sayılmak üzere Hanen tebliğ olunur. 16352 
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istanbul 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 976/605 
Karar No : 979/198 
C. S. No : 978/10638 
Davacı : K. H. Tekel Baş Müd. 
Sanık : Emrullah Becerman 
Suç : 1918 ve 1177 S. K. M. 
Suç Tarihi : 22/5/1978 
Sanık Emrullah Becerman'm yukarıda yazılı suçundan dolayı 1177 86, 1918 25/3, 

1177 88/2, 1918 25/Son, TCK. 647/4, 1918 25. maddeleri gereğince 3625 lira ağır para 
cezası ile mahkumiyetine sigaraların müsaderesine 125.00 lira yargı giderinin sanık
tan tahsiline 4/4/1979 tarihinde karar verilmiş, fakat sanığın tüm adreslerinden aran
dığı halde bulunamamış olması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 
tevfikan keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 16387/ 7 

Esas No : 976/1178 
Karar No : 977/195 
C. S. No : 976/23660 
Davacı : K. H. 
Sanık : Selahattln Tanınmış 
Suç : 1918 ve 1177 S. K. M. 
Suç Tarihi : 22/12/1976 
Sanık Selahattln Tanınmış'ın yukarıda yazılı olan suçundan dolayı 1177 88, 

1918 25/3, 1177 88/2, 1918 25/Son, TCK 59, 647/4, 1918 25 maddeleri gereğince 3025 
lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine, sigaraların müsaderesine, 73.50 kuruş mah
keme masrafının sanıktan tahsiline, 5/4/1977 tarihinde karar verilmiş, fakat sanı
ğın tüm adreslerinden arandığı halde bulunamamış olması sebebiyle 7201 sayılı Teb
ligat Kanunu hükümlerine tevfikan keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 

16367/8 

Esas No : 980/8 
Karar No : 980/659 
C. S. No : 980/5 
Davacı: K. H. 
Sanık : Kerim Karagöz 
Suç : Ted. Dik. Ölüme sebebiyet. 
Suç Tarihi : 27/12/1979 
Sanık Kerim Karagöz'ün yukarıda yazılı suçundan dolayı TCK. 455/1 - Son, 

647/4, 72, 6085 60/E maddeleri gereğince 9937 Ura ağır para ve ehliyet 15 gün geri 
alınmasına, 1585 Ura yargı giderinin sanıktan tahsiline 10/9/1980 tarihinde karar ve
rilmiş, fakat sanığın tüm adreslerinden arandığı halde bulunamamış olması sebebiyle 
7201 sayılı TebUgat Kanunu hükümlerine tevfikan keyfiyet ilânen tebUğ olunur. 

16367/9 

Seferihisar Tapulama Hâkimliğinden -. 

Seferihisar Tapulama Mahkemesinin 1977/33 esasında kayıtlı davada Turgut 
Köyü 38 ve 37 nolu parsellerin tesbitine hazine tarafından itiraz edilmiş olup : Da
valı ölü Bayram Günerkan'ın eşi Zekiye Günerkan'ın adresi bulunamamış davetiye 
tebliğ edilememiştir. Bu nedenle ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, du
ruşması 16/12/1981 günüdür. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere Uân olunur. 16349 
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Ankara 6. İcra Memurluğundan : 

Dosya No: 1977/2416 
Alacaklı : Maliye Hazinesi 
Borçlular: 1 — Güllü Gülay, 2 — Mustafa Tahta. 
Müstenldat: 8.294,— 
Ankara 7. As. Hukuk Mahkemesinin 76/419 esas 76/671. 
1 — Yukarıda yazılı borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu icra emrinin 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yukarıda yazılı borcu ödemeniz, 1.1. Kanununun 
32. maddesi gereğince bu süre İçinde borcu odemezseniz, tetkik merciinden veya 
yatgıtayda veya mahkemenin iadesi yoluyla ait olduğu mahkemeden icranın geri bı
rakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı yine bu müd
det içinde beyanında bulunmanız, beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda 
bulunursanız, 337 nci madde gereğince hapisle cezalandırılacağınız ihtarım havi ka
nuni 7 günlük süreye 16 gün ilavesiyle 22 gün olmak üzere işbu icra emri yerine Ha
nen tebliğ olunur. 18462 

' - e 
Mersin ts Mahkemesi Hâkimliğinden : 

Sayı : 1981/84 
Davacı S. S. K. Genel Müdürlüğü vekili Ev. Erol Akdoğan tarafından, davalı

lar Nur Yolgeçen ve Necati Bolkan aleyhine açılan tazminat davasının yapılan du
ruşmasında : 

Adresi meçhul kalan davalı Nur Yolgeçen için Resmi Gazete İle llânen tebligat 
yapılmasına karar verilmekle; 

Davalının duruşmanın bırakıldığı 23/11/1981 günü saat 9 da mahkemede hazır 
bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde ilânen gıyap ka
ran tebliğ olunacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

16347 

Zonguldak 4. İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1979/436 
Davacı S. S. Kurumu tarafından davalılar Nevzat Güzel, Ali Uğur ve Tam Si

gorta A. Ş. aleyhine açılan tazminat davasının mahkememizde yapılan açık duruş
ması sırasında: 

Davalı Nevzat Güzel, 1954 D. lu, Beşiktaş, Dilltaş, Dutluk İçi No. 75 de mukim 
İstanbul adresinde mukim olan davalıya 5 Aralık 1980 gün ve 17181 sayılı Resmi 
Gazete ile ilânen tebligat yapılmış olup, duruşmaya gelmediğinden bu defa duruşma 
günü olan 2/12/1981 gününde mahkemede hazır bulunması için gıyap yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 16346 

Aydın Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Aydın Belediyesi tarafından açılan davalılar Eyüp Sucukçu ve Meh
met Sayılgın aleyhlerine açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık yargı
lama sonunda : 

Tanzim edilen bilirkişi raporuna göre; maliki Mehmet Sayügan arsa payı 
% 60,33, bina payı % 32,13, toplam yüzdesi % 82,46, toplam değeri 769.876 TL. maliki 
Eyüp Sucukçu arsa payı % 17,54, bina payı yok, toplam yüzdesi % 17,54 toplam de
ğeri (163.750 TL.)ortaklığın giderilmesine, taşınmazın ÖFK hükümlerine göre açık 
artırma suretiyle yapılmasına, karar verilmiştir, Eyüp Suçukcu'nun yokluğunda ilâ
nen duyurulur. 16378 
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
PTT Genel Müdürlüğünden : 

İ N Ş A A T İLANI 
Değişken birim fiyat esasına güre Bayındırlık Bakanlığı 1981 yılı birim fiyat 

esası üzerinden 56.600.000,— TL. kesif bedelli Bulancak PTT Santral binası inşaatı 
isi eksiltmeye konulmuştur. 

Geçici teminatı 1.698.000,— TL. dır. 
(Geçici teminat olarak bloke çek kabul edilmez.) 
1 — Eksiltme 24/11/1981 Sak günü saat 16.00'da Genel Müdürlük İhale Kuru

lunca yapılacaktır. 
2 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasında belirtilen usulüne göre hazırlanmış 

geçici teminatlarını, Ticaret Odası cüzdanlarım, tüzel kişi olmaları halinde imza sir
külerini, bu iş için daha önce alacakları ihaleye katılma belgesiyle birlikte, eksiltme 
şartnamesinin '11. maddesinde belirtilen teklif mektubuna uygun olarak kapalı teklif 
mektuplarını ihalenin yapılacağı gün, saat 15.00'e kadar Yapı işleri Dairesi Başkanlı
ğına alındı karşılığında vereceklerdir. 

3 — Saat 15.00" den sonra verilen teklifler kabul edilmez. 
4 — İsteklilerin İhaleye katılma belgesi alabilmeleri için eksiltme şartlaşma

sının 4. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Bayındırlık Bakanlığından almış ol
dukları ve bu işin en az keşif bedeli kadar (A), (B) grubu müteahhitlik karnesi ile 
beş sene zarfında ve bir defada en az bu işin keşif bedelinin bir katı benzeri bir iş bi
tirdiğine ve geçici veya kesin kabulünü yaptırdığına dair bir belgeyi (Mühendis veya 
Mimarların Kontrol Mühendislikleri veya Şantiye Şefliklerine ait iş bitirme belgelerinin 
% 75'1 kabul olunur. Son müracaat tarihi olan 17/11/1981 Salı günü saat 18.00'e kadar 
Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir. 

6 — Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

a — Eksiltme dosyaları Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve 
Samsun Bölge Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalışma saatleri İçinde hergün gö
rülebilir. 

7 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, İştirak belgesi verip ver
memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu gibi 
nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 16265 / 2-2 

a 
Bursa PTT Bölge Başmüdürlüğünden : 

1 — Bölgemizin 1982 yılı basılı evrak İhtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — İhale 16 Kasım 1981 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde Satma ve 
J3atınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Basılacak tiketlerin tahmini bedeli 800.000, —TL. sı olup geçici teminatı 
24.000,— TL. sidir. 

4 — Basılı evrak İhalesine ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlü
ğünden 250,— TL. sı karşılığı temin edilebilir. 

5 — İsteklilerin İhale saatinden bir saat evveline kadar teminatlarım Başmü
dürlüğümüz veznesine yatırmaları ve usulüne göre tanzim edilen kapalı teklif mek-
tupuarını Satma ve Satmalına Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
7 — Teşekkülümüz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

18753 / 2-3 
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Orfls Genel Müdürlüğü Fabrikalar Merkez Müdürlüğünden : 

1 — Bolu ve Yenice Kontrplak Fabrikaları ile Vezirköprü Entegre Kereste Fab
rikasının ihtiyacı için ikişer adet (toplam 6 adet) yandan kollu Fork-lift yurt İçinden 
kapalı zarf teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhale Orman ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğüne bağh Fabrikalar Merkez 
Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 115/4 Kızılay/Ankara adresinde 26/11A981 tarih ve saat 
15.00'de komisyon huzurunda yapılacaktır. 

S — İhale Ue ilgili idari ve teknik şartnameler yukarıdaki adresten temin edile
bilir. 

4 — Fork-liftletre ait; 
Muh. Bedell G. Tem. 

T U TL. 

2 adet Bohı Kontrplak Fb. için 25.000.000 763.750 
2 adet Yenice Kontrplak Fb. için 25.000.000 763.750 
2 adet Vezirköprü Ent Ker. Fb. için 25.000.000 763.750 
olup ayrı ayrı verilecektir. 

5 — İsteklilerin geçici teminatı nakit veya süresiz limit içi banka teminat mek
tubu olarak MUdürHlğümüz Veznesine yatırmaları şarttır. 

6 — Kurumumuz 2400 sayılı Kamına tabi olmayıp İhaleyi yaprp yapmamakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
İlan olunur. 17016/2-2 • 
Kırıkkale Belediyesi E. S. O. İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — Kırıkkale Belediyesi E. S. O. İşletmesine bir adet belediye tipi şehir içi oto
büs karasörü 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü Ue ihale su
retiyle eksiltmesi yapılacaktır. 

2 — Yaptırılacak otobüs karasörünün şase ve motor temini Belediyeye aittir. 
Şase ve motor Ford 1210 tipidir, 1981 model hiç kuUanılmamış, acenta ve şoför ma-
haüi haldedir. 

3 — İhale 30/11/1981 Pazartesi günü saat 15.00'de Belediye Encümeni huzu
runda yapılacaktır. Teklif mektupları ihale günü saat 14.00'e kadar Belediye Başka
tipliğine verilmiş olacaktır. 

4 — Bir adet otobüs karasörü yapımı işinin tahmini bedeli: 1.750.000 Uradır. 
5 — ihalenin geçici teminatı: 52.500 lira olup, kati teminat ihale bedelinin % 

6'auhr. 
6 — İhalenin şartnamesi mesai saatleri dahilinde E. S. O. İstetmesi Muhasebe

sinden bedelsiz temin edilir, ihaleye girmek isteyenlerin kanuni ikametgahlarını belirtir 
belge Ue karasörü İşleriyle iştigal ettiğini belirtir 1861 yılından alınan ticaret odası, sa
nayi odası veya benzeri meslek kuruluşlarından giıtımn belgenin ibrazı şarttır. 

Taliplilere duyurulur. 17015 / 2-2 
m 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

İşletmemiz ihtiyacı için satınalınması düşünülen ve 12A1/1981 tarihinde ihalesi 
yapılacak olan 40 adet VHF alıcı - verici cihazlarına ait ihale 8/12/1981 tarihine er
telenmiştir. 

llgUUere duyurulur. 16912 /1-1 



T. C. Köy taleri ve Kooperatifler Bakanlığı T. S. E. Genel Müdürlüğü Konya YSE 7. Bölge Müdürlüğünden: 

S. No. İ s i n a d ı 
Keyif Bed. Geç. Tem. Son m Ura- Belge 

TL. TL. caat tarihi alma tarihi 
Eksiltmenin 

tarihi, günü ve saati 
Karne 
grubu 

3.205.000 109.900 25/11/1981 28/11/1981 30/11/1981 Pazartesi 10.00 (C) 

9.515.000 299.200 25/11/1981 26/11/1981 30/11/1981 Pazartesi 11.00 (B) 

1 Konya - Yunak - Kuyubaşı Grubu 
lçmesuyu ikmal inşaatı. 

2 Konya-Karaman-Akarköy-Mesudiye 
Grubu lçmesuyu ikmal İnşaatı. 

Muhteviyatı belirtilen lçmesuyu İnşaatları 6200 sayılı Kanunun 34 ncü maddesince tatbik edilecek esaslara göre müteahhitle
rinin nam ve hesabına ihaleye çıkarılmıştır. 

Eksiltmeler hizalarında yazılı gün ve saatlerde Konya YSE 7. Bölge Müdürlüğü İçmesuları Yapım Şefliğinde yapılacaktır. 

Şartname ve diğer evraklar YSE Genel Müdürlüğü İçmesuları Dairesi Başkanlığı ve YSE 7. Bölge Müdürlüğünde mesai saatleri 
dahilimle görülebilir. 

İsteklilerin bu işlere girebilmeleri için : 
a) 1981 yık Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, şirket ise şirket sirküleri ve faabyet belgesinin ibrazı ile yukarıda hizasında 

yazılı geçici teminatı ait olduğu iş için Konya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak makbuz almaları, banka teminat mek
tubu verdikleri, takdirde kanuni şekilde hazırlanmış teminat mektubu vermeleri. 

b) Müracaat dilekçesine : 
1 — Taahhüt bildirisi 
2 — Teknik personel bildirisi 
3 — Makina ve teçhizat bildirisi 
4 —- Yukarıda hizasında belirtilen grupta müteahhitlik karnesi veya tek kalemde İşin keşif bedeli kadar lçmesuyu İnşaatı bi

tirdiğine dair iş bitirme belgesini eksiksiz olarak ekliyerek belge almak üzere en son müracaat tarihi belirtilen günün mesai saati 
sonuna kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden 30 dakika öncesine kadar İhale Ko
misyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Bu işlerde 8/2574 sayılı kararname hükümleri uygulanacaktır. Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

Keyfiyet İlân olunur. 16963 / 1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Tapı İsleri Genel Müdürlüğü 1, Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda İsimleri ve keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grupları ihaleye esas Kanun numaraları, yeterlik belgesi al
mak için son müracaat tarihleri İhale gün ve saatleri belirtilen işler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur, 

2 — Bu işlerin eksiltmeleri Dikilitaş Kmirhan Cad. No. 17 Beşlktaş'da Tapı İşleri 1, Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 
adları karşılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — EksUtme şartnamesi ve Bakanlar Kurulu kararı İle Bayındırlık İşleri Genel şartnamesine eklenen ek maddesindeki çalış
ma şartları ile diğer evrak Mezkûr Müdürlükte görülebilir. 

4 — Eksütmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) Karşılarında yazılı geçici temniatı, 
B) 1981 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat düekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan); 
— Tapı araçları bildirisi, 
— Teknik personel bildirisi, 
— Taahhüt bildirisi, 
— Sermaye ve kredi olanaklarım bildirir mali durum bildirisi ve banka referans mektubu, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları isimleri karşısında gösterilen gruptan en az keşif bedeli kadar İşin eksiltmesine gi

rebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım İbraz ederek Tapı İşleri 1. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini tek
lik mektupları İle birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatlerinden bir saat evvel İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlan olunur. 

İ ş i n a d ı 
Keşif Bed. Geç. Tem. Karne İh. Es. 

TL. TL. grubu Kanun 
Tet. Bel. son 

müracaat tarihi İhale gün ve saati 

1. İst. Zeytinburnu Ticaret Lisesi 
(12 Derslik) trafo işi 2.600.000 75.000 

Aynı çap 2490 23/11/981 Pazartesi 26/11/981 Perşembe 15.00 
ve karak
terde İş bi
tirme belgesi 

2. İ s t Beykoz Fevzi Çakmak Temel Eğitim 
2 kademe okulu (12 derslik) 
(1982 yılına sari) 66.000.000 1.950.000 (B) 2490 23/11/981 Pazartesi 26/11/1981 Perşembe 15.30 

16782 /1-1 
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

(18 Kalem Çeşitli Sıhhi Tesisat Malzemesi Satın Alınacaktır.) 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 18 kalem sıhhi tesisat malzemesi, sözleşme ör

neği ve Eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak 
satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 25/11/1981 tarih Çarşamba günü saat 14.00'de Müessesemiz 
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5 dur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını ek

siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya biz
zat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — E. L. M. S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip 
etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen berbest-
tlr. 16653 /1-1 

(2 Kalem Kondansatör İle 1 Kalem Direnç Satın Alınacaktşr.) 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 1 - Kondansatör 2 kalem, 2 - Direnç 1 kalem söz

leşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif 
alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 26/11/1981 tarih Perşembe günü saat 14.15'de Müessesemiz 
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır, 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5 dur. 
4 —• Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını ek-

sUtmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya biz
zat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değüdir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — E. L. M. S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip 
etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen berbest-
tir. 16652 /1-1 

SUmerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemizin 6 aylık ihtiyacı olan 20.000 mı. Aliminyum Fermuar 16 
Kasım 1981 günü saat 15.00 kadar kapalı teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

2 — Kapalı teklif mektubu zarfı üzerine «20.000 Mt. Aliminyum fermuar tek
lifidir» İbaresi yazılacak ve Aliminyum Fermuar numuneslde gönderilecektir. 

8 — 6 aylık ihtiyacımız olan 20.000 Metre Aliminyum Fermuar en geç 15 gün 
önce İhale üzerinde kalan firmaya bildirilecek ve istenilen miktar, renk ve ebatta imal 
ettirilecektir. 

4 — Muvakkat teminat 50.000,— TL. olup, kafi teminat ihale tutarının % 7,6 
kadardır. Teminatlar banka teminat mektubu nakit veya devlet tahvili şeklinde ola
bilir. 

5 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. 

6 — Attı ayın hitamında Müessesece alınmayan Fermuar İçin firma bir hak 
talebinde bulunmayacaktır. 16781 /1-1 
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TCDD Eskişehir Lokomotof ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

(3 Kalem Faston Klemens Satın Alınacaktır.) 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan faston klemes 3 kalem, teknik şartname, söz

leşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapak zarfla eksiltme suretiyle teklif alı
narak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 26/11/1981 tarih Perşembe günü saat 14.00'de Müessesemiz 
Alım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5 dur, 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları İle birlikte kapak teklif mektuplarım ek

siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya biz
zat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi istenildiğinde posta il ede gönderilecektir. 

7 — E. L. M. S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi İhale edip 
etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen berbest-
tir. 16661 /1-1 

Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesinden : 

Temper ve Çelik Dökümden Yedek Parça İmal Ettirilecektir, 
1 — 18 Kalemi yüksek mukavemet dayanıklı ve işlenmeye elverişli (GTW - 46) 

temper döküm ve iki kalemide (st. 38-11) çelik döküm olmak üzere 20 kalem İşlenmiş 
olarak yedek parça imal ettirilecektir. 

2 — Modeueri (pik döküm için yapılmıştır) Müessesemizden verilecektir. 
3 — Yedek parçaların işlenmesinde teknik resim ve orijinal numunelerin ölçü

leri biriikte mütala edilecek olup kesinlikle ölçü ve döküm hatası (karıncalık, kuş gözü, 
gevreklik ve aşırı sertlik) olmayacaktır. 

4 — Kat'i İmalata geçmeden önce her kalem parçadan numune mutabakatı 
sağlanacaktır. 

5 — Siparişin tamamı, kat'i siparişi müteakip 60 iş günü içinde teslim edilmesi 
gerekmektedir. 

6 — Yedek parçalar hakkında gerekli bilgiler almak üzere Müessesemiz Ticaret 
Müdürlüğüne müracaat edilecektir. 

7.— Teklif verme süresi 23/11/1981 Pazartesi günü saat 16.00*ya kadardır. 
8 — Müessesemiz imalatı yaptırıp yaptırmamakta veya dilediği firmaya yap

tırmakta serbesttir. 16911 /1-1 

Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığından : 

1 _ 1004 ve 2020 saydı Kanunlarla değişik 1601 sayılı Kanun ve ilgili karar
nameler uyarınca yurtiçinden 12000 adet pusula satın alınacağı 16 Ekim 1981 tarihli 
Resmî Gazete ile Ankara ve İstanbul'da mUnteşln aynı tarihli birer gazetede ilan olun
muştu. 

2 — Bu alımla ilgili idari şartnamenin 3. c maddesindeki (en son teslim tarihi 
Şubat 1982 olacaktır.) Cümlesi iptal edilmiştir. 

3 — 16 Ekim 1981 tarihindeki ilan metninin diğer hükümleri geçerli olup şart
name alan firmaların bu düzeltmeyi dikkate alarak teklif vermeleri ilanen duyurulur. 

18446/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü Bolu 
Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — ORKOP Taskesti Kereste Entegre Fabrikasının ihtiyacı için satın alınacak 
malzemenin : 

Muh. Bed. Geç. Tem. 
C i n s i Miktarı TL. TL. 

1- PARATONER 
a) Radyoaktif yakalama ucu, 

Koruma Sahası Çapı 0 70 m. ye kadar 2 Ad. 
b) Badeni Yakalama Ucu 2 Ad. 
c) 50 mm2 Elektrolik Bakır Tel 170 Mt. 
d) Toprak Elektrodu (Çubuk Bakır) 10 Ad. 
e) Çatı Direği (Radyoaktif Yakalama Ucu) 2 Ad. 
f) Koruyucu Borusu 4 Ad. 
PARATONER TESİSİ MONAJLI TOPLAM: 407.000 18.500 

2 - ELEKTRİK MOTORRU 5.5 HP 1500 d/d 380 V. 7 Ad. 178.500 10.200 
2 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemelerden Paratoner Tesisi Montajlı 

olarak toplam muhammen bedel üzerinden, elektrik motorları ile montajaız olarak 
hizasında yazılı muhammen bedel üzerinden kapalı zarfla teklif toplamak suretiyle 
satın alınacaktır. 

3 — Bu işe alt ihale 23/11/198 lPazartesi günü saat 15.00 de Devlet Orman 
Kereste Fabrikası Bolu Müdürlüğü Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — İhaleye ait şartnameler Orman Ürünleri Sanayü Genel Müdürlüğü Mak. 
Mal. Ik. Fen. Kur. Müd. Atatürk Bulvarı No. 15 Kızılay/Ankara, İzmir, İstanbul, Bolu 
Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlıklarında, Istaribul/BUyükdere Orman Yedek Parça 
Depo Müdürlüğünde ve mesai saatleri dahilinde Fabrikamızda görülebilir. 

5 — İsteklilerin şartname hükümlerine güre hazırlayacakları 4 nüsha teklif 
mektubu ve eklerinin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Fabrikamız veznesine 
yatıracakları geçici teminat makbuzları İle birlikte Satın Alma Komisyonu Başkanlığı
na vermeleri gerekmektedir. 

6 — Telefon ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir. 
7 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta veya bir müddet için pazarlığa bırakmakta serbesttir. 
16860 / 2-1 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü
ğü XV. Bölge Müdürlüğünden : 

Aşağıda kayıtlı içmesuyu inşaatının boruları idareden verilmek şartıyla ve har-
flyatta paçal (tek klas) tatbik etmek üzere 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince 
tatbik edilecek esaslar dahilinde kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkartılmıştır. 

Bakanlar Kurulunun 8/2574 sayılı kararname gereğince değişken birim fiyat 
uygulanacaktır. 

1 — Eksiltme İşlerinde hizasında yazılı tarih, gün ve saatde Erzincan Caddesi 
YSE 15. Bölge Müdürlüğü binasında eksiltme Komisyonu marifeti ile yapılacaktır. 

2 — İşin eksütme şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Sivas 
YSE 15. Bölge Müdürlüğü, Erzincan YSE 11 Müdürlüğü ve Tokat YSE 11 Müdürlüğün
de görülebilir. 

3 — İştirak belgesi İçin; İsteklilerin son müracaat günü mesai sonuna kadaı 
dilekçe ile YSE 15. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, müracaat dilekçelerine; 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve sureti dolmamış en az işin keşif bedeli 
kadar (C) grubu müteahhitlik belgelerinin asimi, 
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b) Yapı araçları, 
c) 2 ve 2a formuna uygun mali durum, 
d) Teknik personel, 
e) Taahhüt bildirileri, 
f) üglh YSE Müdürlüğünden alacakları İşyeri görme belgesi, 
g) Talip ortaklık ile imza sirkülerinin eksiksiz olarak bağlamaları (b - c - d - e) 

fıkralarındaki belgeler bizzat müteahhit tarafından imzalanacaktır vekaleten imzalar 
kabul edilmez. 

4 — 3. maddeye uygun olarak müracaat eden isteklilere yeterlik belgesi ihale 
tarihinden birgün önce verilecektir. 

5 — İsteklilerin İhaleye iştiraklere için; 
a) Yeterlilik belgesi, 
b) 1981 yılı vizeli Ticaret ve. Sanayi Odası belgesi, 
c) Şirket İse İlk İlân tarihinden sonra alınması hali faaliyet belgesi ile şirketin 

sürkileri, 
d) Hizasında yazılı geçici teminatı nakit ise Sivas Deftardarbk Muhasebe Mü

dürlüğü veznesine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu veya Kanuni şekilde -ha
zırlanmış limit dahilinde geçici banka teminat mektubu, 

6 — 5. maddede yazılı (a, b, c, d) fıkralarında belirtilen belgelerle teklif mek
tubunu usulüne uygun düzenleyerek ihale saatından (1) bir saat önce İhale Komisyon 
Başkanlığına verilmesi gerekir. 

7 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
İşin adı : 1 - Sivas, yıldızell yolkaya, K. bedeli : 5.500.000,— TL., Muvakkat te

minatı : 178.750,—TL., Son müracaat tarihi : 23/11/1981, İhale tarihi : 25/U/1981, 
İhale saati : 10.30 16859/1-1 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kapalı teklif almak suretiyle 75.000 Kg. 50x16 mm ve 5000 Kg. 50x20 mm. lama 
demiri satın alınacaktır. 

1 — Bu işe ait idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük İkmal Dairesi Baş
kanlığından İstanbul'da Zeytinburnu Et Kombinası Müdürlüğünden bedelsiz olarak te
min edilebilir. 

2 — tlzerine (Lama demiri ihalesi) ibaresi yazılacak teklif mektupları 2/12/1981 
günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlük Yazı İşleri Şefliğine verilecektir. 

3 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihalenin tamamım veya bir 

kısmım yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

16780/1-1 • 
Sümerbank Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemizde mevcut muhtelif hurda ve ihtiyaç fazlası malzemeler 17 Ka
sım 1981 günü saat 14.00'de şartnamesine göre açık pazarlıkla satılacaktır. 

2 — Bu İşe alt şartname ve malzeme listesi Müessesemiz «Ticaret Müdürlü
ğünden temin edilebilir. 

3 — Pazarlığa iştirak edeceklerin mukavvak teminatlarını ihale gününde tes-
bit edilen saatten önce Müessesemiz vezinesine yatırmaları şarttır. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya diledilğne yapmakta tamamen serbesttir. 16910 / 1-1 
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Karadeniz Bakır isletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Kapalı zarfla teklif alma yöntemi İle idari şartnamemizde belirtilen ilkeler çer
çevesinde toplamı 14 kalem taşlık giyim malzemesi (kışlık siyah erkek ayakkabısı, 
kışlık siyah bayan ayakkabısı, kışlık erkek gömleği, kışlık bayan gömleği kravat, teri
len kışlık kumaş, çelik burunlu altı lastikli bot, kışlık siyah kadın İş ayakkabısı, bek
çiler için kışlık kahverengi kumaş) satın alınacaktır. 

Söz konusu malzemelerin ayrıntılı üstesi ve idari şartname Genel Müdürlüğümüz
den 1.000,— TL. bedelle alınabilir. 

Teklifler en geç (24Al/1981) günü saat 18.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz 
Muhaberat servisine verilmiş olacaktır. 

Şirketimiz 2490 sayılı Tasaya tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta Ve di
lediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Sipariş referansımız 59 - Bt - 11B - 9/ÜYB olup teklif mektuplarının üzerine 

mutlaka yazılacaktır. 
Başvuru adresi: Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Ziya Gökalp Caddesi 17/A 

Kızılay/ANKARA! 17039 /1-1 

Hacettepe Üniversitesi Satınalma Komisyonu Başkartlığından : 

Cinsi : Kuru gıda maddesi, Miktarı: 41 Kalem, Muhammen bedeli: 10.496.075,— 
TL., Muvakkat teminatı: 314.886,— T L 

1 — Cinai, miktarı, muhammen bedeli, muvakkat teminatı yukarıda belirtilen 
gıda maddeleri kapalı zarf usulü ile satmalına çaktır. 

2 — İhalesi 23/11/1981 Pazartesi günü saat 11.00'de Hacettepe Üniversitesi 
«Ayniyat Levazım Müdürtüğü'nde» yapılacaktır. 

3 — Her kalem gıda maddesinin fiyatı hizalarında ayrı ayrı belirtilecektir. 
4 — Şartnamesi her gün çalışma saatlerinde adı geçen müdürlükte görülebilir 

(veya bedeli mukabilinde verilir.) 
6 —• 2490 sayılı Yasanın 32. maddesine göre hazırlanacak kapalı teklif mek

tuplarının ihale saatinden en geç bir saat öncesine kadar Satınalma Komisyonuna 
makbuz mukabilinde teslim edilmesi Yasa gereğidir. (Komisyona teslim edilmiş olan 
kapalı teklif zarflan hiç Ur şekilde iade edilmez.) 

8 — 1981 yılı Ticaret odası kayıt belgesi Ue muvakkat teminat mektubu veya 
muvakkat teminat İçin nakit yatınlan meblağa alt makbuzun dış zarfa konulması şart
tır. 

7 — Postada gecikme kabul edilmez. 16962 /1-1 

SUmerbank Konya Krom Magnezlt Tuğla Sanaytt Müessesesinden : 

Caterpillar iş makinası için 28 kalem yedek parça satınaknacaktır. 
Müessesemizde bulunan Caterpillar marka İş makinaları için 28 kalem yedek 

parça satınahnacaktır. 
Konu İle İlgili şartname ve detayh bilgi çalışma saatleri dahilinde Müessesemiz 

Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir veya posta Ue istenebilir. 
Tekliflerin en geç 30 Kasım 1981 günü saat 10.00*6 kadar Müessesemiz Haber

leşme servisine verilmesi veya gönderilmesi gerekmektedir. 
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Adres : P. K 25 - Konya 
Telefon : 13951 
Telex : 48131 Suma TR, 17024 /1-1 
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Denizcilik Bankası T. A_ O. dan : 

Bankamız İhtiyacı, aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeler, kapatılmış 
zarfla teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

İhalelere ait şartnameler İstanbul, Karaköy, Yeni Yolcu Salonu Kat: 1 de Sa
tmalına Kurulu Başkanlığından bedelleri mukabilinde temin edilir. 

Teklifler en geç aşağıda belirtilen günlerde saat 17.00'ye kadar Satınahna Kurulu 
Başkanlığına verilecektir. 

Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacaktır. 
Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Geç. Tem. Son teklif 
Dosya No.- Malzemenin cinsi Miktarı TL. verme tarihi 

1981/1082 Dizel Motor 6 adet 100.000,— 23/11/1981 
1981/1108 Demir Irgatı Elektrik motoru ve 

kumanda cihazları. 2 gemilik 45.000,-— 23/11/1981 
1981/1110 Vida civata, somun, saplama rondela Muhtelif 800.000,— 24/11/1981 
1961/1120 Sekurit Lumbuz Camı 2 kalem 

Sekurit Pencere Camı 9 kalem 17.500,— 24/11/1981 

17022 /1-1 

Ankara Jandarma Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlı
ğından : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddesi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi 
gereğince kapalı zarf usulüyle İhale edilecektir. 240 ton konsantre domates salçasının 
tamamı bir istekliye verilebileceği gibi, 120 tonu bir, 120 tonu ise ayrı bir İstekliye 
verilebilir. Evsaf ve şartnameler mesai saatlerinde Ankara, İstanbul, İzmir J. Sat. AL 
Kom. Başkanlıklarında görülebilir. IsteklUerln yasal seklide hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Miktarı M. Bedel G.Tem. İhalenin 
C i n ş i (Kg.) TL. TL. tarihi ve saati 

Konsantre Domates Salçası 120.000 13.200.000 396.000 26/11/1981 11.00 
Konsantre Domates Salçası 120.000 13.200.000 396.000 

240.000 26.400.000 792.000 

16913 /1-1 • 
İsparta Orman İsletme Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemiz Merkezinde bulunan su sondaj kuyusu İçin bir adet dalgıç tu
lumba teklif almak suretiyle pazarlıkla satınalınacaktır. 

2 — Kuyumuzun fteçhiz boru çapı 6.5 inç, statik seviyesi 66 mt., dinamik seviyesi 
(pompajda) 72 mt. kuyu verimi 5 ijt/sn. dir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarım motor gücüne uygun elektrik tablosunuda 
ihtiva edecek şekilde en geç 20/11/1981 günü mesai bltimüıe kadar İşletmemize ver
meleri veya posta İle göndermeleri gerekir. 

4 — İşin, teknik şartnamesi İşletmemizden temin edilebilir. 
5 — İşletmemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir, 17023 /1-1 
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Resmi Gazete'de yayımlanacak flflnlann gerilemeden rsmanmda yaymı-
lanabilmesi iç in, doğrudan doğruya (Başbakanlık Bas ımev i Döner Sermaye 
tş le tmesf Müdürlüğü Ankara) adresine gönderi lmesi rica olunur. 
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