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YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUNLAR 
13/5/1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 2766 Kabul Tar ihi : 28/12/1982 

M A D D E 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin son fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sıkıyönetim komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu 
düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu 
personelinin statülerine göre atanması veya işine son verilmesi, mahalli idarelerde 
çalışanların görevden uzaklaştırılması veya işlerine son verilmesi hakkındaki istemleri 
ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir. Bunlar hakkında, tâbi oldukları; 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu veya diğer sosyal güvenlik kurumları hak
kındaki kanun hükümleri uygulanır. Bu şekilde işlerine son verilen memurlar, diğer 
kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçiler bir daha kamu hizmetlerinde 
çalıştırılamazlar. Bu Kanunun 21 inci maddesi kapsamına girenlere ilişkin istemler 
hakkında kendi özel kanunlarındaki hükümler uygulanır. 

M A D D E 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 
3 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her türlü yayım, haberleşme, mek
tup, telgraf vesair mersuleleri kontrol etmek; gazete, dergi, kitap ve diğer yayınların 
basımını, yayımım, dağıtımım, birden fazla sayıda bulundurulmasını veya taşınmasını 
veya sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak veya sansür koymak; sıkıyönetim 
komutanlığınca basımı, yayımı ve dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, 
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afiş, bildiri, pankart, plak, bant gibi bilcümle evrakı, yayın ve haberleşme araçlarını 
toplatmak; bunları basan matbaaları, plak ve bant yapım yerlerini kapatmak, müsa
deresine karar verilmemekle birlikte, sıkıyönetim komutanlıklarınca sahiplerine iade
sinde sakınca görülenlerin imhası için gerekli önlemleri almak; yayına yeni girecek 
gazete ve dergilerin çıkarılmasını izne bağlamak; 

M A D D E 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 
16 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan, sıkıyönetim bölgesine veya yerleşmesi 
yasaklanan mahalle izinsiz girenler ile gittikleri yerdeki güvenlik makamlarına ika
metgâhlarını veya buradan ayrılışlarında gidecekleri yer ve adres ile zamanını bildir
meyenler iki aydan dört aya kadar, tekerrüründe dört aydan bir yıla kadar hapis ceza
sı ile cezalandırılırlar. 

M A D D E 4. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 
17 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sıkıyönetim ilanından sonra; sıkıyönetim ilân ve faaliyetleriyle ilgili olarak 
15 inci maddede yazılı suçlarla ek 4 üncü maddede yazılı suçları işleyenlere verilecek 
muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezaları o suç için muayyen olan ceza
nın üçte birinden az olmamak üzere iki katına kadar artırılır. Ancak, sıkıyönetim 
görevlileri aleyhine işlenen suçlarda muayyen olan ceza iki kat artırılır. Şu kadar ki, 
verilecek cezalar o fii l için muayyen olan cezanın azami haddini aşamaz. 

GEÇİCİ M A D D E .— Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesine 19/9/1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla eklen
miş bulunan fıkra hükümlerine göre, sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine 
işlerine son verilenlerin durumları; sıkıyönetim komutanlıklarınca yeniden tetkik edi
lip, kamu hizmetlerinde görevlendirilemeyecekleri tespit edilen memurlar, diğer kamu 
görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçiler bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırı-
lamazlar. Bunlar hakkında tâbi oldukları; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
veya diğer sosyal güvenlik kurumlan hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. 

M A D D E 5. — Bu Kanun; 2 nci maddesi 26/12/1978 tarihinden geçerli olmak 
üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
29/12/1982 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
Hakkında Yetki Kanunu 

Kanun No. 2767 Kabul Tarihi : 28/12/1982 

Amaç ve İlkeler : 
M A D D E 1. — Bu Kanunla; Anayasanın 135 inci maddesinde belirlenen ilkeler 

doğrultusunda, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kuruluşunu düzen
leyen kanunlarda değişiklik yapmak, müşterek konularda yeni düzenlemeler getirmek 
amacıyla Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisi veril-, 
miştir. 

Kapsam : 
MADDE 2. — Çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler; kamu kurumu ni

teliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerine, organlarının seçim usullerine, mah-
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keme kararı ile görevlerine son verilmesine, kanunî zorunluk hallerinde geçici olarak 
görevden uzaklaştırılmalarına, bu kuruluşlara üye olmak koşullan ile idarî ve mali 
denetimlerine ve bunların gerektirdiği diğer hususlara ilişkin hükümleri kapsar. 

Yetki Süresi : 
MADDE 3. — Yukarıda yer alan hükümlere uygun olarak Bakanlar Kuruluna 

bir yıl süre ile ve birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veril
miştir. 

Yürürlük : 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

29/12/1982 

• 
3/6/1938 Tarihli ve 3423 Sayılı M i l l i Eğitim Bakanlığına Bağlı 

Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 

Kanun No. 2768 Kabul Tarihi : 28/12/1982 

MADDE 1. — 3423 sayılı Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Ankara II nci Akşam Sanat Okulunun (Ders Aletleri Yapım Merkezi) döner 

sermaye işletmesinin sermayesi (500.000.000) beşyüz milyon liradır. Bu sermayenin 
(200.000.000) ikiyüz milyon lirası Genel Bütçeden, kalan (300.000.000) üçyüz milyon 
lirası ise her yıl sonunda elde edilecek döner sermaye kârından karşılanır. 

MADDE '2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Milli Eğitim bakanları yü
rütür. 

29/12/1982 

7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi 
Hakkında Kanun İle Değişikliklerinin Yürürlük Süresinin 

Uzatılmasına İlişkin Kanun 

Kanun No. 2769 Kabul Tarihi 28/12/1982 

MADDE 1. — 828 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun ile 
değişikliklerinin yürürlük süresi, 31 Aralık 1987 tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 31/12/1982 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanları yürütür. 

29/12/1882 
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2032 Sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma Payı 
Alınmaması Hakkındaki Kanunun Adında ve Birinci Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Kanun No. 2770 Kabul Tarihi : 28/12/1982 

M A D D E 1. -— 2032 sayılı Kanunun adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Köye Götürülen Hizmetlerden Gönüllü Katkılar Dışında Katılma Payı Alın
maması Hakkında Kanun» 

MADDE 2. — 2032 sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 1. — Köye, Devlet ve Devlete bağlı kuruluşlarca götürülen hizmetler 
karşılığında, gönüllü katkılar dışında kimseden katılma payı alınamaz ve kimse 
bedenen çalıştırılamaz. 

Devlet ve Devlete bağlı kuruluşlarca köye götürülecek hizmetler için köy 
halkının gönüllü katkıları, hizmetlerin programa alınmasında ve yürütülmesinde 
bir öncelik sağlamayacak şekilde değerlendirilir. Bu gönüllü katkıların nasıl de
ğerlendirileceği ilgili bakanlıklarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

29/12/1982 • 
Milli Güvenlik Konseyi Kararı 

Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Şahap Kocatopçu ile Maliye Eski Bakanı 
Kaya Erdemin Yüce Divan'a Şevklerine Gerek Olmadığına Dair 

Karar No. 32 Kabul Tarihi : 28/12/1982 

Mil l i Güvenlik Konseyi'nin 28/4/1982 tarihli 27 numaralı ve 11/8/1982 tarihli 
30 numaralı kararlarıyla Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap Kocatopçu ile Ma
liye eski Bakam Kaya Erdem haklarında açılmış bulunan Meclis Soruşturması so
nucunda; adı geçen eski bakanların Yüce Divan'a sevklerine gerek olmadığı, 
7/11/1982 tarihli ve 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 177 nci mad
desinin (c) bendi hükmü delaletiyle 100 üncü maddesi ve Mi l l i Güvenlik Konseyi 
Yasama Görevleri İçtüzüğünün 20 nci maddesi uyarınca, Mi l l i Güvenlik Konseyi'nin 
28 Aralık 1982 tarihli 124 üncü Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayıs ı : 8/5841 

Ankara'nın hızlı bir kentleşme süreci İçinde bulunması, şehrin belediye ve mü
cavir alan sınırlarını zorlayarak çevre köylerle bütünleşmesi ve bir kısım köylerin de 
beldenin birer semti haline gelmiş bulunmasından bu yerlere enerji, içme ve kullanma 
suyu, ulaşım, toplu taşıma ve imar gibi belediye hizmetlerinin birbirleriyle uyumlu 
ve bütünleştirici bir plân İçinde götürülebilmesini sağlamak üzere, İlişik (I) sayılı lis
tede yazılı köylerin birleştirilmek suretiyle Şube Müdürlüğü olarak ve mahalle şek
line dönüştürülerek Ankara Belediyesine bağlanması ve adı geçen Belediyenin bu ba
ğıntılar sonucunda yâni sınırının ekli (II) sayılı listede belirtilen noktalardan geçiril
mesi; İçişleri Bakanlığının 14/12/1982 tarihli ve Mahalli İd. Gn. Md. 521-81-342-54/ 
17230 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1981 tarihli ve 2561 sayılı Kanunun 1 inci, 2 nci, 
3 üncü ve 4 üncü maddeleriyle, 3/4/1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanunun 5/B madde
sine göre, Bakanlar Kurulunca 24/12/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

B. ULUSU 

Prof. Dr. I. OZTRAK 
Devlet Bakanı 

C. MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

A. B. KAFAOĞLU 
Maliye Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY 
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Z. BAYKARA 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

A. B. KAFAOĞLU 
Devlet Bakanı V. 

Prof. Dr. I. OZTRAK 
Dışişleri Bakanı V. 

K. CANTÜRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

I. EVLİYAOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

M. ÖZGÜNEŞ 
Devlet Bakanı 

Ü. H. B A Y Ü L K E N 

Milli Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
Milli Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. A. BOZER 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Prof. Dr. M. N. OZDAŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 
Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

V. ÖZGÜL 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT 
Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY 
İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı 

S. ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

24/12/1982 Tarihli ve 8/5841 Sayılı Kararnamenin Ek i 
(I) Saydı Liste 

1. Altındağ ilçesine bağlı SOLFASOL V E KARAPÜRÇEK Köylerinin birleş
tirilerek SOLFASOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

2. Çankaya İlçesine bağlı DİKMEN ve K A R A K U S U N L A R Köylerinin birleş
tirilerek DİKMEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 

İMRAHOR ve BAYINDIR Köylerinin birleştirilerek İMRAHOR ŞUBE MÜDÜR
LÜĞÜ. 
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3. Yenimahalle İlçesine bağlı E L V A N ve EMİR YAMAN Köylerinin birleştiri
lerek E L V A N ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 

4. MÜHYE (Yeşilkent), ERGAZİ, İVEDİK ve MACUN Köylerinin Mahalle. 

24/12/1982 Tarihli ve 8/5841 Sayılı Kararnamenin Eki 
(II) Sayılı Liste 

BELEDİYE SINIRI TANIMI 
Belediye sınırı ekteki 1/25.000 ölçekli haritalar üzerinde, aşağıda verilen tepe, 

nirengi noktaları ve mevkiler röper alınmak ve yer yer çevre köy veya belediye sı
nırları takibedilmek suretiyle çizilmiştir. 

Batıdan başlayarak, saat yönünde olmak üzere : 

S. No. T a n ı m Pafta No. 

1 Cindir kuyu sr. 882.38 rakım 115 nirengi no'lu Sincan 
Belediyesi mücavir alan doğu sınırını takiben kuzeye 
doğru... Ankara 1 29 a 1 

2 Kapakini tepe 891 rakım Doğuya doğru.... Bolu H 29 d 4 
3 Kızıltepe Bolu H 29 d 3 
4 Çobantepe Ankara 1 29 a 2 
5 Süleymandede tepe 945 rakım Çakırlar Çiftliği kuze

yini takiben... Ankara 1 29 a 2 
6 Köprücük tepe Ankara 1 29 a 2 

7 Çatal tepe kuzeye doğru.. Ankara 1 29 b 1 

8 Çoban tepe 1000 rakım Bolu 1 29 c 4 

9 Çadır tepe Bolu 1 29 c 4 

10 Söğütçük pınar Kuzey doğuya doğru... Bolu 1 29 c 4 

11 Yelli geüş tepe doğuya doğru... Bolu 1 29 c 4 
12 Başpınar tepe Bolu H 29 c 4 

13 808 nirengi no'lu tepe 1108 rakım Bağlum Belediyesi 
güney sınırım takiben doğuya doğru... Bolu H 29 c 4 

14 Kamışlı tepe Güneydoğuya doğru Bolu H 29 c 4 

15 Çayırtepe Bolu H 29 c 3 

16 Teknetepe 1115.8 rakım Güneydoğuya doğru.,. Bolu H 29 c 3 

17 Büyücek tepe Bolu H 29 c 3 
18 Kurban tepe Kuzeye doğru Çubuk I barajı mülkiyet 

sınırım takiben... Bolu H 29 c 3 
19 Karakaya burnu 771 nirengi no'lu tepe 1068 rakım Bolu H 29 c 3 
20 Gökburun tepe'deki su deposu Çubuk I barajının mül

kiyet sınırını takiben Karaköy'ün güneyinden güneye 
doğru... Bolu H 29 c 3 

21 Namazlar tepe Güneye doğru... Bolu H 29 c 4 
22 Yapağı tepe Bolu H 29 c 3 
23 Ballık tepe Bolu 1 29 c 4 
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S. No. T a n ı m Pafta No. 

24 Adaburun tepe Bolu H 29 c 3 
25 Çukurozan Doğuya doğru... Ankara Í 29 b 2 
26 BoğabUkü tepe Güneydoğuya doğru,. Ankara 1 29 b 2 
27 Toprak tepe Ankara t 29 b 2 
28 Meşeli tepe Ankara 1 29 b 2 
29 Savuran tepe 1208.20 rakım Ankara t 29 b 2 
30 Tepecik Ankara 1 29 b 2 
31 Sivri tepe Güneydoğuya doğru... Ankara 1 29 b 2 
32 Bayındır barajının Samsun yoluna İkinci çıkışı Kırşehir 1 30 a 1 
33 Mıhlı tepe 1131 rakım Güneye doğru... Kırşehir 1 30 a 1 
34 Kışlabaşı tepe 1090 rakım Batıya doğru Bayındır Kö

yü Köy mülkiyet sınırını takiben... Kırşehir î 30 a 1 
35 Güvercinlik Ankara 1 29 b 2 
36 Yumrutepe Güneybatıya doğru... Ankara t 29 b 2 
37 Ahlattı tepe Güneye doğru Elmadağ Nato Yolunu ta

kiben..! Ankara I 29 b 2 
38 Kir iz çeşme Batıya doğru, yukarı İmrahor Köy mül

kiyet sınırını takiben... (Çaylakdüzü mevkii) Ankara 1 29 b 3 
39 Tepe tarla tepe 1081.44 rakım Güneye doğru Muhye 

Köyü (Yeşllkent) Köy mülkiyet sınırım takiben... Ankara t 29 b 2 
40 Tüydü tepe 1111 rakım Batıya doğru O. D. T. V. kam

pus sınırını ve Gölbaşı Belediyesi kuzey sınırını taki
ben... Ankara 1 29 b 4 

41 Ankara - Konya Devley Karayolu üe O. D. T. Ü. kam
pusu sınırının kesiştiği nokta (Höyüklüsırtı mevkii) 
Kuzeye doğru Ankara Konya Devlet Karayolunu ta
kiben... Ankara 1 29 b 4 

42 Konya yolu üzerinde. Fen Lisesi Güneyinde Eskişehir 
yolu ile Konya yolu Yonca Yaprağının merkezine 

t 29 b 4 4375 metre uzaklıktaki nokta Batıya doğru... Ankara t 29 b 4 
43 Adatepe 1054 rakım Ankara t 29 b 4 
44 Höyük tepe (Beytepe köyü kuzeyi) Kuzeybatıya doğ

ru... Ankara î 29 a 3 
45 Şıhlar tepe 1041 rakım Ankara 1 29 a 3 
46 Kutuğun tepe 1031 rakım Ankara 1 29 a 2 
47 Dorukharman tepe Ankara 1 29 a 2 
48 Ulucapınar Güneye doğru... Ankara 1 29 a 2 
49 Alıçönü tepe Güneybatıya doğru... Ankara 1 29 a 2 
50 Höyük çiftliği Ankara 1 29 a 3 
61 Karabayır tepe Ankara 1 29 a 3 
52 Sarıkaya tepe 1031 rakım Ankara 1 29 a 3 
53 Çaputoğlu tepe 1018 raJkım Kuzeybatıya doğru... Ankara 1 29 a 3 
54 Eskişehir yolu üzerinde Yeni Pınar Kuzeye doğru Ankara 1 29 a 4 
55 Çal dağı 1134 rakım Kuzeydoğuya doğru... Ankara t 29 a 4 
56 HöyüklU tepe 1096 rakım Ankara 1 29 a 2 
57 Kabak tepe 983 Rakım Kuzeybatıya doğru... Ankara 1 29 a 2 
58 Höyük tepe 874 rakım Ankara 1 29 a 2 
59 Çakmaklıharabe tepe Batıya doğru— Ankara 1 29 a 2 
60 Bel pınar tepe Kuzeybatıya doğru... Ankara 1 29 a 2 
61 Bağlar ağılı tepe Ankara 1 29 a 1 

S. No. 
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Yönetmelikler 
İçişleri Bakanlığından : 

Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç : 
Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı; emniyet teşkilatı bünyesinde kurulan po

lis çevik kuvvet birimleri ile bu birimlerin kadrolarında yer alan «özel tim» lerin ku
ruluş, görev, çalışma esas ve usüllerini düzenlemektir. 

Kapsam : 
Madde 2 — Bu yönetmelik; polis çevik kuvvet birimleri ile kadrolarında yer 

alan «Özel tim» lerin, kuruluş şeklini, bu birimlerde görevlendirilecek personelin nite
liklerini, seçilmelerini, niteliklerinin değişmesi veya sağlık nedenleriyle başka hiz
metlere geçirilme veya bu birimlerden alınma şartlarını, görevlerin yerine getirilme 
esas ve usüllerini, emir ve komuta düzenini, yapılacak eğitimlerde gözönünde bulun
durulacak esaslar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar. 

Hukukî Dayanak : 
Madde 3 — Bu yönetmelik; 11/8/1982 tarih ve 2696 sayılı Kanunla 3201 sayılı 

Emniyet Teşkilâtı Kanunu'na eklenen Ek - Madde 15 gereğince hazırlanmıştır. 

Tanımlar: 
Madde 4 — Bu yönetmelikte geçen deyimlerden; 
Polis çevik kuvvet birimi; 2696 sayılı Kanunda belirtilen görevlerin yerine ge

tirilmesi için illerde çevik kuvvet şube müdürlüğü veya grup amirliği, ilçelerde çevik 
kuvvet grup amirliği düzeyinde oluşturulan kuruluşu, 

Disiplin; kanunlara, nizamlara, emirlere mutlak itaat ve astın veya üstün huku
kuna riayeti, 

Zor kullanma; kanunsuz toplu hareket haline gelen herhangi bir toplumsal 
olayın etkisiz hale getirilmesi veya önlenmesi veya dağıtılması için; toplu hareketin 
niteliğine veya dağıtma sırasında meydana gelen cebir ve şiddet veya tehdit veya sal
dın veya direnişin derecesine ve gereğine göre kademeli şekilde artan ölçüde bedeni 
kuvvet, maddi güç ve silah kullanılması halini, 

Silâh ve araç; jop (normal veya elektrikli), sis ve gaz bombalan, tabanca, ma-
kinalı tabanca ve tüfek, gaz ve bomba tüfeği, dürbünlü tüfek ve benzeri vurucu, ön
leyici, etkisiz hale getirici savunmaya elverişli aletleri, gaz, boyalı veya boyasız taz
yikli su püskürten veya personeli ve malzemelerini taşıyan zırhlı veya zırhsız araçlar 
ile helikopterleri ve uçakları, 

Hizmet; kanunlar ve nizamlarda yapılması veya yapılmaması yazılmış olan 
hususlarla amirler tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işleri, 

Görev; hizmetin icap ettirdiği şeyi yapmayı veya yasakladığı şeyi yapmamayı, 

Yetki; görevlerin Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 2696 sayılı Kanun ve yö
netmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesini 
sağlayacak güç ve imkânları, 
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Emir; yapılması istenen hizmetin söz veya yazı ile belirtilmesini, 
Amir; makam ve memuriyet itibariyle bir şeyin yapılmasına veya yapıl

mamasına dair emir verme yetkisine sahip kimseyi, 
Üst; rütbe veya kıdem büyüklüğünü, 
Nöbet; bir hizmetin belli bir sıra ve süre ile değişik personel tarafından yerine 

getirilmesini, 
Nöbetçi; nöbet hizmetlerinin yapılması için görevlendirilen personeli, 
Devriye; kamu düzenini bozabilecek nitelikte toplumsal olayların meydana gel

mesi muhtemel yerlerde yaya veya araçla dolaşarak yapılan önleme ve gözetleme gö
revini, 

T M K (Teşkilât - Malzeme - Kadro); emniyet teşkilâtının merkez kuruluşu ve 
bağlı kurumlan ile i l ve üçe birimlerinin gruplandırılmış kuruluş tiplerine, hizmet
lerin nicelik ve niteliğine göre gerekli olan personel ve malzeme kadrolarının tesbi-
tine dair esasları, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Polis Çevik- Kuvvet Birimlerinin Kuruluşu 
Birimlerin Kurulacağı Yerler : 
Madde 5 — Polis çevik kuvvet birimleri i l merkezlerinde emniyet müdürlük

lerine, gerekli görülen ilçelerde emniyet amirliklerine bağlı olarak kurulur. 
Birimlerin Standart Oluşumu: 
Madde 6 — Polis çevik kuvvet birimlerinde her birlik en az ik i gruptan, her 

grup dört ekipten, her ekip ise on kişiden oluşur. Ekibin bir numaralısı ekip amiri, 
on numaralısı amir yardımcısıdır. 

Çevik kuvvet şube müdürlükleri en az bir birlikten, çevik kuvvet grup amir
liği ise dört ekipten oluşur. 

Özel timler ekip esasına dayalı olarak, 9 uncu maddede belirtilen kıstaslara 
göre kurulur. 

Ekip, grup ve birlik amirliklerinin teşkilat, malzeme ve kadroları Emniyet 
Genel Müdürlüğü Teşkilat kadro (TMK) esaslarında gösterilir. 

Birimlerin Kuruluş Esasları : 
Madde 7 — Polis çevik kuvvet birimleri, illerin teşkilat, malzeme ve kadro 

esaslarında belirlenen ve gruplandırılmış standart kuruluş modellerine göre, i l emni
yet müdürlüklerinde çevik kuvvet şube müdürlüğü veya çevik kuvvet grup amirliği, 
ilçelerde çevik kuvvet grup amirliği adıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünde hazırlana
cak bir plân çerçevesinde kurulur. 

Bu plânda emniyet ve asayiş hizmetleri bakımından özellik ve önem taşıyan 
il ve ilçelere öncelik verilir. 

Polis çevik kuvvet şube müdürlüğü veya grup amirliği, hizmetin esas birimle
rini oluşturan grup, birlik ve özel timler ile idari bürolardan meydana gelir. 

İL ve İlçe Birimlerinin Kuruluş Standardı : 
Madde 8 — Polis çevik kuvvet birimleri illerde ve ilçelerde T M K esaslarında 

belirlenen kuruluş tipleri gözönüne alınarak, özel statülü İller ile A ve B tipi illerde 
çevik kuvvet şube müdürlüğü, C tipi iller ile İlçelerde çevik kuvvet grup amirliği dü
zeyinde kurulur, malzeme ve kadroları illerin emniyet TMK'sında gösterilir. 

Özel Timlerin Kuruluşu: 
Madde 9 — Özel timler polis çevik kuvvet birimleri kadrolarına mensup per

sonelden kurulur. Bu timler özel statülü i l şube müdürlüklerinde ik i ekipten, diğer 11 
şube müdürlükleri ile i l ve ilçe grup amirliklerinde bir ekipten oluşur. Özel tim olarak 
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görevlendirilecek ekip sayısı Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanı'nın 
onayı ile arttırılabilir. 

özel timlerde görevlendirilecek personelin nitelikleri, görevleri, kullanacakları 
silâh, araç ve teçhizat ile eğitimlerinin yapılış şekli ve esasları bir yönerge ile belir
lenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlılık, Emir - Komuta ve Sorumluluk 

Bağlılık : 
Madde 10 — Polis çevik kuvvet birimleri illerde i l emniyet müdürüne, ilçe

lerde emniyet amirine bağlıdır. Çevik kuvvet görevlileri taşıdıkları sorumluluk ve 
sahip oldukları yetkiler bakımından emniyet teşkilatı mevzuatına tabidirler. 

Çevik kuvvet birimlerinde görevli her amir, emrindeki personelin disiplinini ve 
moral yönünden yüksek düzeyde olmasını sağlayacak tedbirleri almak, görevlerin 
mevcut mevzuat ve emirlere uygun olarak yansız ve en iyi şekilde yapılmasını sağla
mak, eğitimlerini verilecek talimatlara göre yaptırmak hususunda bir üst amire kar
şı sorumludur. 

Emir ve Komuta: 
Madde 11 — Mülkî amir, polis çevik kuvvet birimleri ile ilgili emirlerini i l 

lerde i l emniyet müdürüne, ilçelerde ilçe emniyet amirine, i l emniyet müdürü veya ilçe 
emniyet amiri de kuruluşa göre çevik kuvvet şube müdürü veya, grup amirine verir; 
gecikmesinde sakınca olan hallerde, mülkî amir emirlerini doğrudan çevik kuvvet 
şube müdürü veya grup amirine verebilir. 

Mülkî amir tarafından verilen emirden doğacak sorumluluk mülki amire; bu 
emrin hatalı uygulanmasından doğacak sorumluluk kuruluşa göre, emniyet müdürü 
veya ilçe emniyet amirine aittir. Mülki amir, emirlerini doğrudan çevik kuvvet şube 
müdürüne veya grup amirine vermişse sorumluluk emri alan amirlere aittir. 

Gecikmesinde sakınca olan hallerde kuruluşa göre i l emniyet müdürü veya ilçe 
emniyet amiri, çevik kuvvet şube müdürü veya grup amirine, çevik kuvvet şube 
müdürü veya grup amiri de kendi kuruluş birimlerine toplumsal olaya derhal müda
hale edilmesi emrini verebilir. Ancak, müdahaleden mülk! amir ile illerde il emniyet 
müdürü, ilçelerde ilçe emniyet amiri derhal haberdar edilir. Bu takdirde sorumluluk 
ilk emri verene aittir. 

Kuvvetin Göreve Sevki: 
Madde 12 — Olay yerine gönderilecek çevik kuvvet miktarım ve gönderiliş şek

lini tayin etmek i l emniyet müdürüne veya ilçe emniyet amirine, olay yerinde gerekli 
tertip ve tedbirleri aldırmak ve toplu hareketin niteliğine göre zor kullanmanın ge
reğini takdir ve derecesini tesbit etmek yetkisi ve bundan doğacak sorumluluk olay 
mahallinde görevlendirilmiş daha büyük rütbede bir amir mevcutsa ona, bulunmadığı 
takdirde kuruluşa göre çevik kuvvet şube müdürüne veya grup amirine aittir. 

Çevik kuvvet birimlerinde bütünlüğün bozulmaması amacı ile bu kuvvet perso 
nelinin ihtiyaca göre ekip, grup veya birlik halinde görevlendirilmesi esastır. 

İllerin, Takviye Kuvvet Talebi : 
Madde 13 — Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili Vali'nin istemi 

üzerine, Emniyet Genel Müdürü'nün önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile polis çevik 
kuvvet birimleri geçici olarak başka illerde görevlendirilebilir. 

Valilik isteminde kuvvet sevkini gerektiren olayın mahiyeti, bu olayın bastı
rılması veya önlenmesi için mahalli kuvvetlerden azami yararlanma imkânının araş
tırılıp araştırılmadığı, istenilen kuvvetin miktarı ve o ilde kalacağı süre açık olarak 
belirtilir. 
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Olay yerine diğer i l ve ilçelerden gönderilecek takviye çevik kuvvetin miktarı, 
hareket zamanı, görev süresi ve gerekli diğer hususlar ilgili illerin Valiliklerine gön
derilecek Bakanlık emrinde açık ve ayrıntılı olarak bildirilir. 

Takviye olarak gönderilen kuvvetin, sevkini gerektiren olaya ilişkin hizmetler
de görevlendirilmesi esastır, 

il merkezi ve ilçelerdeki polis çevik kuvvet birimlerini i l içinde kaydırmak su
retiyle görevlendirme yetkisi o ilin Valisine aittir. 

Takviye Kuvvetin Görevlendirildiği il'e Sevki : 
Madde 14 — Geçici olarak görevlendirilen kuvvetin olay yerine sevki o kuvve

tin bağlı olduğu i l Valiliğince sağlanır. 
Bu kuvvetin görevlendirilmesini gerektiren olayın mahiyetine ve gideceği böl

genin iklim şartlarına göre silâh, mühimmat, giyecek, teçhizat araç ve gereç ihti
yaçları kuruluşunda bulunduğu 11 emniyet müdürlüklerince karşılanmak suretiyle 
kuvvetin sevkleri yapılır. 

Takviye Kuvvetin Göreve Hazırlanması : 
Madde 15 — Olay yerine gönderilen çevik kuvvet birimi, Bakanlık emrinde be

lirtilen süreyle bağlı olarak o ilin Valisinin emrine girer. 
Takviye olarak gönderilen kuvvetin il'e gelişinden itibaren olaya müdahaleye 

hazır duruma gelebilmesi için i l emniyet müdürlüğünce aşağıdaki tedbirler alınır : 
a. Kuvvet, şehrin uygun bir yerinde karşılanır ve eskort eşliğinde konaklaya

cağı ve ivedi durumlarda da müdahale tertibi alacağı yere sevkedilir. 
b. Kuvvetin o il muhabere çevirimine girmesi için gerekli muhabere araçla

rıyla donatılır ve çağrı kodları belirlenir. 
c. Takviye kuvvet personelinin noksan teçhizatı tamamlanır. 
d. Olaya müdahalede yararlanılmak üzere ilin stratejik noktaları, cadde ve 

yolları tanıtılır. 
e. Müdahale edilecek olayın mahiyeti ve bu konuda alınan İstihbarat açık

lanır ve olay yerine intikal şekil ve göreve ilişkin harita, kroki ve plânlar birim yet-
kilisine verilir. 

f. Mahalli çevik kuvvet birimleri ile yapılacak müşterek görevlerde, işbirliği 
ve koordinasyonun sağlanması için belirlenen ortak çalışma esasları açıklanır. 

Takviye Kuvvetin Beslenme ve Barınması : 
Madde 16 — Geçici olarak görevlendirilen kuvvetin görev yerine sevki o kuv

vetin bağlı olduğu i l Valiliğince, geriye sevkleri ile beslenme ve barınma masrafları 
gönderildiği ilin Valiliğince karşılanır. Bu amaçla yapılacak harcamalarda ödeme 
emri aranmaz, 

Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi: 
Madde 17 — Göreve sevk edilen çevik kuvvet biriminin yetkili amirleri olayın 

bastırılması sonucunda; 
a. Olaya müdahale için kuvvetin hareket ettiği ve olay yerine vardığı günü 

ve saati, 
b. Olayın mahiyetini, cereyan şeklini ve sonucunu, 
c. Personel, silâh, mühimmat, araç, gereç ve teçhizatının son durumunu, 
d. Olaya ilişkin diğer hususları, 
kapsayan raporunu üç örnek olarak düzenler. Yakalanan sanıklarla, eylemle

rine ve elde edilen suç delillerine ilişkin tutanak örnekleri bu rapora eklenerek bir ör
neği görevin yapıldığı ilin emniyet müdürlüğüne, ikinci örneği dönüşte çevik kuvvet 
biriminin bağlı bulunduğu emniyet müdürlüğüne verilir, üçüncü örneği de birimde 
saklanır. 
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Takviye Kuvvetin Geriye Sevki : 
Madde 18 — Kuvvet sevkini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde po

lis çevik kuvvet birimleri görevlendirme süresine bakılmaksızın emrine girdiği Vali 
tarafından derhal esas görev yerlerine gönderilirler. 

Bakanlıkça verilen sürenin bitmesine rağmen, kuvvet sevkini gerektiren olay 
devam ediyorsa takviye kuvvetin o ilde kalış süresi gönderilişindeki usûle göre uza
tılabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Görevler ve Görevlerin Yerine Getirilme Esas ve Usulleri 

Çevik Kuvvetin Görevleri : 
Madde 19 — Polis çevik kuvvet birimlerinin görevleri şunlardır: 
a. Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenini ve güvenliğini 

sağlamak, 
b. Kamu düzenini bozabilecek nitelikteki toplumsal hareketlerin meydana 

gelmesi muhtemel yerlerde önleyici tedbirleri almak ve bu yerlerde devriye hizmetleri 
yürütmek, 

c. Grev ve lokavt sırasında işyerlerinin tahribe uğramasının veya işgalinin 
önüne geçmek, 

d. Kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerini önlemek, 
e. Toplumsal olayda, grev ve lokavtlar ile kanuna aykırı sokak ve meydan 

hareketlerinde toplumun veya kişilerin maddi ve manevi varlıklarını tecavüzlerden 
korumak, 

f. Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde, her türlü tören veya gösteri
lerde gerekli güvenlik önlemlerini almak ve düzeni sağlamak, 

g. Özel timlerin yer almasını gerektirecek diğer operasyonları yapmak, 
h. Yukarıdaki bentlerde gösterilen durumlarda meydana gelen kanuna aykırı 

olayları gerekirse zor kullanarak etkisiz hale getirmek. 

Önleme Planının Hazırlanması : 
Madde 20 — Polis çevik kuvvet birimlerinde, sorumlu oldukları bölgede mey

dana gelmesi muhtemel toplumsal olaylara karşı önleme ve müdahale planları hazır
lanır. 

Bu plânların hazırlanışında gözönüne alınacak esaslar ve plânın içereceği hu
suslar yönergede belirtilir. 

Olay Öncesi Yapılacak Hazırlıklar : 
Madde 21 — Her polis çevik kuvvet biriminde şube müdürü veya grup amiri

nin başkanlığında, olayda görev alacak amirlerden bir değerlendirme grubu oluşturu
lur. Değerlendirme grubu, kuvvetlerin olay yerine sevki, toplanması, alınacak önleyici 
tedbirler, olayın izlenmesi, kontrolü ve yapılacak müdahale, zor kullanma ve yakalama 
biçimi ve olay yerindeki delillerin korunması konularında durum muhakemesi yaparak 
hareket tarzlarına ilişkin esasları tesbit eder, plânlar ve sorumlu amire önerir. 

Kuvvetin Olay Yerine Sevk Hazırlığı: 
Madde 22 — Olay yerine sevk olunacak kuvvetlere, kuruluş merkezi sahası 

içinde ve belirli bir yerde süratle toplanmaları duyurulur. 
Olay yerine sevk olunacak görevlilerin kıyafet, silâh ve teçhizatı yetkili amir

lerince kontrol edilir. 

Kuvvetlerin Olay Yerinde Toplanması: 
Madde 23 — Olay yerine sevk olunan kuvvetlerin toplanma yeri, topluluğun 

bulunduğu saha ve yönüne göre önceden tesbit olunur. Bu yerlerin topluluktan yeteri 
kadar uzak bulunması esastır. 
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Olay yerine sevk edilmiş olan görevlilere, yetkili amirlerince; 
a. Olayın nedenleri ve mahiyeti, 
b. Topluluğun yapısı ve psikolojisi, 
c. Olayın gelişme durumu ve muhtemel sonuçları 

açıklanır, personele müdahale sırasında tutum ve davranışlarının nasıl olması gerek
tiği hususunda ilave talimat verilir. 

Olay Yerinde Alınacak Önleyici Tedbirler : 
Madde 24 — Topluluğun tahrip veya işgal edebileceği hassas nokta ve bölgeler 

ile topluluğun bulunduğu yer ve takip edeceği istikamete göre gereken emniyet ted
birleri süratle alınır, yetkili olmayan kişi ve vasıtaların topluluğa katılmaları kesin
likle önlenir. 

Polis araçlarının her türlü tecavüzlerden uzak tutulmasına azami dikkat gös
terilir ve olay mahalline yakın bir yerde yeteri kadar ihtiyat kuvvet bulundurulur. 

Olay yerinde ve çevresinde makul bir mesafe esası gözetilmek suretiyle devriye 
görevlileri bulundurulur, mevcut imkânlara göre telsizli yaya ve motorlu devriyeler 
tarafından sokak başları ve olay sahası kontrol altına alınır. 

Toplumsal olayların cereyan ettiği sahada topluluğun yayılmasını önlemek için 
belirli hudutlar tesbit olunarak kritik sahaya giriş ve çıkış yolları kontrol altında ve 
topluluğa daima açık tutulur. 

Olayların İzlenmesi, Kontrolü ve Müdahale Esasları : 
Madde 26 — Kanuna uygun olan ve olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile 

diğer toplumsal olayların izlenmesi, kontrolü ve müdahale esasları aşağıda belirtilmiş
tir. 

a. Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile diğer toplumsal olaylarda; 
(1) Topluluk, toplantı yerinde veya toplanacak bölgelere gidiş ve dönüşlerin

de, dağılma anına kadar yakından takip ve kontrol altına alınır. 
(2) Topluluğun, menfi unsurların tahrik ve teşviki ile istikamet değiştirmesine 

mani olacak her türlü tedbir süratle yerine getirilir. 
(3) Gerektiğinde tertip heyetine yardımcı olunur. 
(4) Toplantı ve yürüyüşe mani olmaya veya huzur ve sükûnu bozmaya teşeb

büs edenler yakalanarak tesirsiz hale getirilir ve olay yerinden uzaklaştırılır. 
b. Kanuna aykırı toplantılar veya gösteri yürüyüşleri nedeniyle toplumsal 

olaylara müdahale gerektiğinde ; 
(1) Mahallin mülkiye amiri veya görevlendireceği en büyük zabıta amiri veya 

zabıta amirlerinden biri ses yükseltici veya yayıcı cihazlar aracılığı ile önce kendisini 
topluluğa tanıtır, sonra «kanuna uyarak dağılmaları ve dağılmamaları halinde zor 
kullanılacağı» ihtarını yapar. Dağılma İhtan olumlu, kitleyi yumuşatıcı, sade ve açık 
olur. Emir mutlaka ik i veya üç defa tekrar edilir ve en uzak noktadan işitildiğine 
dair görevlilerce tutanak düzenlenir. 

Dağılma ihtarı, emrin maksadını sağlayacak ve emir yerine getirecek ölçüde 
elde kuvvet bulundurulmadan kesinlikle verilmez. 

Güvenlik kuvvetlerine karşı fiili saldın veya mukavemet bulunduğu takdirde 
veya güvenlik kuvvetleri tarafından korunan yerlere fiili saldın halinde ihtara gerek 
yoktur. 

(2) Yapılan ihtara rağmen topluluğun dağılmaması halinde yeteri derecede 
zor kullanılarak öncelikle, topluluğun bulunduğu yerde kalmaları temin edilir ve ola
yın herhangi bir şekilde gelişmesine ve tahripkâr bir nitelik almasına mani olunur. 

(3) . Topluluğun belli bir yerde zararsız halde kalması sağlanamadığı takdirde; 
topluluğun diğer gruplara katılarak büyümelerini önlemek gayesiyle, olayın cereyan 
şekline ve şartlarına göre uygun yerlere barikatlar kurarak birleşmeye mani olunur 
ve dağıtmaya parça parça topluluklardan başlanır. 
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(4) Alınan tedbirlere ve uygun ölçülere göre yapılan zor kullanmaya rağmen 

topluluğun birleşmesine ve büyük gruplar haline gelmesine mani olunamadığı tak
dirde zor kullanmanın derecesi yükseltilerek topluluk dağıtılır. 

c. Dağıtma emri yetkili amir tarafından verilir. Bu emri alan personel gö
revli amir komutasında ilgili mevzuatın tanıdığı yetkileri kullanmak üzere derhal 
harekete geçer. 

Tapılacak müdahale topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme ve suçluları yaka
lama amacına yönelik olmalıdır. 

Toplu hareketin niteliğine veya dağıtma sırasında gösterilen cebir ve şiddet 
veya tehdit veya saldırı veya karsı koyma, derecesine ve gereğine göre kademeli şe
kilde artan ölçüde bedeni kuvvet, maddi güç ve silâh kullanılır. 

d. Zor kullanarak yapılacak dağıtmada aşağıdaki esaslara uyulur; 
(1) Mevcut kuvvetler ayrı ayrı noktalarda meydana gelecek ufak çatışma

ları bastırabilmek için dahi olsa küçük parçalara bölünmez. 
(2) Dağıtmak için yapılacak müdahale bu işe en uygun yerlerde yapılır. Bu 

nedenle dağıtma sahaları süratle ve tam dağılmaya uygun olacak şekilde seçilir. 
(3) Dağıtma planlanırken topluluğa dağılması için birden fazla yol ayırt edilir. 

Bu yollar uygun hale getirilmeden topluluğu dağıtmaya teşebbüs edilmez. 
(4) Topluluğun gitmesi arzu edilmeyen istikametteki yolların canlı veya can

sız vasıtalardan yararlanılarak kurulacak barikatlar vasıtasıyla kapatılması sağlanır. 
5) Müdahale edecek çevik kuvvet biriminin ekip halinde çalışması esas ol

duğundan, kişisel hareketlerden kaçınılır. 
(6) Elverişli bir alanda müdahaleye imkân vermek amacıyla yapılacak geri 

çekilmelerde, yavaş hareket edilir. Çekilme esnasında polisin yüzü genellikle toplulu
ğa karşı olur. 

(7) Topluluğun elebaşıları yakalanarak olay sahasından süratle uzaklaştırılır. 
(8) Açık sahalardaki sıkışık topluluklara karşı yapılacak dağıtma hareketin

de, topluluk küçük parçalara bölünür, bölünen parçalar diğer gruplarla irtibatsız hale 
getirilir ve her parçanın dağıtılması sağlanır. 

(9) Bir cadde boyunca hareket elden topluluklarda, yol kesimlerinde toplulu
ğun önü kesilerek parçalara bölünür. Her parça zıt istikametlere sevk olunarak ye
dek kuvvetler tarafından dağıtılmaları sağlanır ve dönüşlerine imkân verilmez. 

(10) Şehrin nüfusu kalabalık yerlerini işgal eden toplulukların dağıtılmasın
da, önce olay sahası tecrit olunur, sonra olayın meydana geldiği merkezden itibaren 
çevreye doğru dağıtma hareketine girişilir. 

(11) Bina içindeki toplulukların dağıtılmasında çıkış yollan genellikle zemin 
seviyesinde olduğundan, mümkün olduğu ölçüde dağıtma hareketine üst katlardan ze
mine doğru başlanılır ve binanın çıkış yollarının bu amaca uygun halde bulundurul
ması sağlanır. Geniş salon ve benzeri yerlerde kapıdan içeri giren kuvvetlerce duvar 
kenarı izlenerek topluluk küçük parçalara bölünür ve çıkışlarda herhangi bir izdi
hama meydan verilmez. 

(12) Bir topluluğun tekrar toplanmasını önlemek üzere, her türlü ihtimal gi
derilinceye kadar olay sahasında motorlu veya İndirilmiş ekipler bulundurulur. 

Grev ve Lokavt'larda Alınacak Tedbirler : 
Madde 26 — Grev ve lokavtlar sırasında işyerlerinin tahribe uğramasının veya 

işgalinin önüne geçilmesi için verilen görevlerde; 
a. Yetkili amirlerce, memurlara grev ve lokavtın kanuni olduğu takdirde po

lisin hiçbir müdahalede bulunamayacağı açıklanır. 
b. Kanuna aykırı bir hal ortaya çıktığında can ve mal emniyetinin sağlan

ması, düzenin korunması ve sürdürülmesinin temini için gerekli müdahalenin yapıla
cağı kurum ilgililerine duyurulur. 
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c. Grev ve lokavtın uygulandığı sahada herhangi bir topluluğun oluşmaması 
için gerekli emniyet tedbiri alınır ve trafiğin düzeni sağlanır. 

d. Seyirci halk kitlesi olay yerinden uzaklaştırılır. 
e. Grev ve lokavtı yöneten kişilerin tutum ve davranışları usulüne uygun bir 

şekilde izlenir. 
f. Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında, varsa o kurumdaki özel 

güvenlik teşkilatı personeli de emre alınarak görevlendirilir. 
Yakalamalar ve Olay Yerindeki Delillerin Korunması : 
Madde 27 — Tesbit edilen sanıkların yakalanmasında, gereği ölçüde zor kulla

nılır, yakalanmış sanıklara karşı topluluğun tansiyonunu yükseltici hareketlerden ka
çınılır. 

Yakalamalar yeter sayıda görevli ile yapılır, yakalanan sanığın kaçmasına 
kesinlikle imkân verilmez. 

Olay yerinde bir süre daha görevde kalacak amir ve memurlar, olay sahasın
daki suç delillerinin tesbiti ve korunması için gereken her türlü tedbiri alırlar. 

Suç yeri açık sahada ise etrafı uygun araç ve gereç ile çevrilir, bina içinde ka
pılarda gerekli tertibat alınarak suç yerine yetkisiz kimselerin girmeleri önlenir. Suç 
yeri ve sanıklar tahkikatı yürütecek birime teslim edilir. 

Tören ve Gösterilerde Alınacak Tedbirler: 
Madde 28 — Polis çevik kuvvet birimi kurulduğu ilde millî bayramlarda emni

yet teşkilâtının özel kutlama günlerinde ve devlet büyüklerinin karşılanma ve uğur
lanmalarında şeref ve ihtiram kıtası hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir. 

Polis çevik kuvvet birimine, tören veya gösterilerde güvenlik önlemlerinin alın
ması ve düzenin sağlanması hizmetinin verilebilmesi diğer polis kuvvetlerinin yeter
sizliği şartına bağlıdır. 

B u birime her türlü tören veya gösterilerle ilgili görev verildiğinde aşağıdaki 
tedbirler alınır : 

a. Görev alacak personelin kılık, kıyafet, silâh ve teçhizatı amirleri tarafın
dan kontrol edilir. 

b. Görevleri sırasındaki tutum ve davranışları hakkında gerekli talimat ve
rilir. 

c. İl emniyet müdürlüğünce yapılmış olan görev plânlaması içinde alacağı 
hizmet ve personelin görevleri kendilerine duyurulur. 

Devriye Görevleri: 
Madde 29 — Polis çevik kuvvet birimleri, kamu düzenini bozabilecek nitelikteki 

toplumsal hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yerlerde motorlu devriye hizmet-
leri ile görevlendirilebilirler. 

Devriye hizmeti toplumsal olayların yoğunlukla meydana geldiği veya gelebile
ceği bölgelerle sınırlı olmak üzere ve ekip düzeni bozulmaksızın yapılır. 

Devriye olarak görevlendirilmiş ekip veya ekipler yetkili amirlerince verilecek 
görevler dışında (Polis Disiplinine, Merasim ve Topluluklardaki Rolüne ve Polis K a 
rakolları Teşkilatı İle Vazifelerine Dair Talimatname) de belirtilen devriye hizmeti
nin yapılışına ait esas ve usullere göre görevlerini yaparlar. 

Polis çevik kuvvet birimine bağlı motorlu devriyelerin sayısı, görevlendirile-
cekler i bölgeler ve çalışma süreleri çevik kuvvet şube müdürü veya grup amirince 
tesbit olunur. 

Devriye görevlileri polisin müdahalesini gerektiren olaylarda, olaya derhal el 
koyar ve durumu en seri vasıta ile ilgili karakola intikâl ettirir ve bu durum bir tu
tanakla tesbit olunur. 
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Bir olaya müdahale ile gerekli işleme başlama durumunda olan devriye ekip 
amirleri, birimdeki amirlerini derhal haberdar ederler ve tutanağın bir örneğini de 
kendilerine verirler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çevik Kuvvet Biriminde İç Hizmetler 

Günlük Görevler: 
Madde 30 — Polis çevik kuvvet birimlerinde, hizmetin gereklerine uygun ola

rak, belirli bir sıra ve süre ile polis memurları ve tüm sıralı amirler tarafından nö
bet tutulur. 

Nöbet hizmetleri ve tutulacak yerler, birimdeki personel mevcudu ve çalışma 
süreleri gözönüne alınarak düzenlenir. Her nöbet yeri ve nöbetçi personel için birim 
amirince bir nöbet talimatı hazırlanır. 

Tutulacak Nöbetler : 
Madde 31 — Polis çevik kuvvet birimlerinde tutulacak nöbetler aşağıda gös

terilmiştir : 
a. Nöbetçi amirliği; nöbetçi amiri, kuruluşa göre çevik kuvvet şube müdürü 

veya grup amiri sıfatı ile birim yönetimim, güvenliğini ve disiplinini sağlamak, gö
reve çıkacakların kılık kıyafet ve teçhizatlarım kontrol etmek, göreve sevk etmek 
ve önemli olaylarda çevik kuvvet sulbe müdürü veya grup amirini haberdar ederek 
alacağı emre göre hareket etmekle görevlidir. 

b. Nöbetçi komiseri; çevik kuvvet şube müdürlüklerinde uygun görüldüğü 
takdirde nöbetçi amirine yardımcı olmak üzere görevlendirilir. 

c. Nöbetçi memuru; nöbetçi amiri ve komiserinin vereceği emirleri yapmakla 
görevlidir. 

d. Nizamiye nöbeti; kuruluş binasına giriş ve çıkışların kontrol altında bu
lundurulması amacıyla tutulur. 

e. Çevre koruma nöbeti; birimin konuşlandığı bina ve tesislerin dış tecavüz
lerden korunması için tutulur. 

f. Gara] nöbeti; araçların korunması ve giriş-çıkış emniyetlerinin sağlanması 
için tutulur. 

Birimlerde nöbetçi amirliği ve nöbetçi memurluğu hizmetinin tutulması zorun
ludur. Bunların dışındaki nöbet hizmetlerinden hangilerinin tutulacağı hizmet gerek
lerine göre birim amiri tarafından tesbit olunur. Gereken hallerde yeni nöbet hizmet
leri konulabilir. 

Hazır Kuvvet Bulundurulması: 
Madde 32 — Burumun gerektirdiği hallerde derhal kullanılmak üzere her 

çevik kuvvet biriminde bir hazır kuvvet bulundurulur. Bu kuvvetin miktarı ve çıka
rılacağı zamanlar i l emniyet müdürü veya ilçe emniyet amiri tarafından belirlenir. 
Hazır kuvvet gerektiğinde gece dahi tam teçhizatıı, silâhlı ve giyimli olarak hare
kete hazır bulunur. Bu hazır kuvvetin nöbette uyku uyuyup uyuyamıyacağı hususu 
birim amirince düzenlenir. Fevkalede hallerde bütün kuvvet, hazır kuvvet halinde 
bulundurulur. 

Yoklamalar : 
Madde 33 — Çevik kuvvet müdürleri veya grup amirleri birimlerinin görev 

başlangıcı ve bitiminde personel, silâh, araç ve gereç yoklaması yaptırırlar. 
Silâh ve teçhizatın kullanılmak zorunda kalındığı toplumsal olayların bitimin

den sonra birime dönüşte ayrıca ve mutlak surette yoklama yaptırılarak silah, araç 
ve gereç noksanları bir tutanakla tesbit olunur. 
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Bakım Hizmetleri: 
Madde 34 — Çevik kuvvet şube müdürleri veya grup amirleri en az haftada 

bir defa silâh ve gereçlerin bakım ve temizliğini kendi kontrolleri altında yaptırmak 
zorundadırlar. 

Birime ait araçların bakım ve onarım hizmetleri «Emniyet Teşkilatı Motorlu 
Araçlara Ai t İşletme ve Bakım Yönetmeliği» hükümlerine göre yürütülür. 

ALTINCI BOLÜM 
Görevlendirilecek Personelin Niteliklerine, Seçilmelerine, Başka Hizmetlere 

Geçirilmelerine İlişkin Esaslar 
Personelin Nitelikleri : 
Madde 35 — Polis çevik kuvvet birimlerinde görevlendirilecek personelde; 
a. Sağlık şartları bakımından hizmete elverişli olmak, 
b. Memur sınıfı için 35 yaşını geçmemiş ve en az 1.68 metre boyunda olmak, 
c Amir sınıfı için 45 yaşından yukarı olmamak, 

şartları aranır. 
Personelin Seçimi: 
Madde 36 — Polis çevik kuvvet birimlerinin personel kaynağını mesleki te

mel ve branş eğitimi veren polis okulları teşkil eder. 
Bu personel, o yıla ait hedef ve tedarik plânının gerçekleşme durumuna göre 

polis okulları mezunları veya halen kadrolarda çalışmakta olup hizmet süreleri üç 
yılı geçmeyen 34 üncü maddedeki nitelikleri taşıyan personel arasından seçilir. 

Görevli Personelin Niteliklerinin Değişmesi veya Sağlık Nedenleriyle Başka 
Hizmetlere Geçirilme veya Bu Birimlerden Alınma Şartları: 

Madde 37 — Polis çevik kuvvet birimlerine seçilmiş ve bu birimlerde görev
lendirilmiş olan personelin bu birimdeki hizmet süreleri üç yıldır idarenin gerekli 
görmesi veya personelin istemi üzerine bu süre üç yıla kadar uzatılabilir. Polis çevik 
kuvvet birimlerinde görevli personel bu hizmetlerini tamamlamadan emniyet teşki
latının diğer hizmet birimlerinde görevlendirilemez. 

Ancak; 
a. Memurlarda 35, amirlerde 45 yaş sınırının aşılması, 
b. Çevik kuvvet birimlerinde görev yapılmasına engel olabilecek nitelikte bir 

durumu bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi, bu raporun Emniyet 
Genel Müdürlüğü sağlık komisyonunca kabul edilmesi ve komisyon kararının Genel 
Müdürlükçe onaylanması, 

c. İşlediği bir suçtan dolayı hakkında yapılan soruşturma sonunda çevik 
kuvvet birimlerinde göreve devam etmesinin sakıncalı görülmesi ve bu konuda Vali
liğin gerekçeli teklifinin bulunması, 

d. Gizli sicil raporunun üst üste ik i yıl olumsuz olması ve Valilikçe bu ne
denle çevik kuvvette görevlendirilmesinde sakınca görülmesi, 

hallerinde Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile 
ilgili personelin çevik kuvvet bilimlerindeki görevlerine son verilir ve teşkilâtın diğer 
hizmet birimlerine atanma işlemi yapılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Eğitim Esas ve Usulleri 

Eğitimin Amacı: 
Madde 38 — Polis çevik kuvvet personelinin eğitimindeki amaç; kendilerine 

verilen görevlerin gereği gibi yapılabilmesi için mesleki ve genel bilgilerin, görevle
riyle ilgili teknik ve yöntemlerin öğretilmesi, becerilerinin ve atış yeteneklerinin ge-
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liştirilmesi suretiyle personelin hizmetin gerektirdiği bedeni, fikri ve fiziki kabiliyet
lere sahip kılınmasıdır. 

Eğitimin Esasları : 
Madde 39 — Polis çevik kuvvet birimi personelinin sıralı amirleri tarafından 

sürekli, uygulama ağırlıklı ve bedeni kabiliyetleri geliştirmeye yönelik eğitime tabi 
tutulması esastır.. 

Bu personel çalışma saatleri içinde göreve çıkmadığı, izinli veya istirahatli 
bulunmadığı hallerde sürekli eğitime tabi tutulur. 

Personelin eğitiminde nazari bilgilerden çok, eğitim yardımcı malzemelerinden 
yararlanmak suretiyle uygulamalı eğitime ağırlık verilmesine özen gösterilir. 

Eğitim Şekilleri ve Uygulama : 
Madde 40 — Polis çevik kuvvet birimleri personelinin eğitimi iki şekilde ya

pılır : 
a. Yerinde eğitim; Polis çevik kuvvet şube müdürü veya grup amirinin so

rumluluğu altında kuruluşun bulunduğu yerde aralıksız olarak yapılan eğitimdir. Bu 
eğitimin çevik kuvvet biriminde görevli rütbeli personel tarafından yaptırılması esas
tır. 

b. Merkezi eğitim; Emniyet Genel Müdürlüğünün merkezde yönetmeliğin 42 
inci maddesinde belirtilen konularda yürüttüğü eğitimdir. 

Eğitim Planı Hazırlanması : 
Madde 41 — Emniyet Genel Müdürlüğünce çevik kuvvet birimi personelinin 

yerinde eğitilmeleri amacı ile yıllık genel eğitim plânı hazırlanır ve uygulanmak 
üzere illere gönderilir. Bu plânın uygulanması sonucu doğacak ihtiyaçlar veya belire
cek aksaklıklar her yıl Aralık ayı içinde Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

Eğitim plânında aşağıdaki konulara yer verilir : 
a. Yanaşık düzen eğitimi ve çeviklik, 
b. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde polis'in görevi, yetkileri, davranış tarz

ları, dağıtma ve zararsız hale getirme taktikleri, 
c. Çevik kuvvette taktik ve düzenler, 
d Beden eğitimi, 
e. Çevik kuvvet birimlerinde kullanılan her türlü silâh, teçhizat, araç ve ge

reçlerin tanıtılması, kullanma şekil ve yerleri, bakımı, atışları, 
f. Talep halinde, çevik kuvvet biriminin göreve en kısa zamanda sevk edile-

bimesinin temini için alarm tatbikatları yaptırılması, 
g. Patlayıcı maddelerin tanıtılması ve zararsız hale getirilme usûlleri, 
h. Trafik (şoför eğitimi) 
i . Daktilografi, 
j . Polis çevik kuvvet birimlerinin görevleri, 
k. Grev ve lokavtlarda polisin görev ve yetkisi, hareket tarzı, 
1. Polis meslek mevzuatı, 
m. Polis disiplin mevzuatı, 
n. Devrim tarihi, 
o. Mesleki yazışma tekniği, 
p. Halkla ilişkiler, 
r. Aşırı akımlar, yıkıcı faaliyetler metot, taktik ve teknikleri, 
s. Moral eğitimi, 
(1) Çeşitli sportif faaliyetler, 
(2) Tiyatro ve müzik faaliyetleri, 
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(3) Konferanslar, 
(4) Fi lm gösterilmesi, 
t Gerekli görülen diğer konular. 
Merkezi Eğilim Konuları : 
Madde 42 — Emniyet Genel Müdürlüğünce aşağıdaki konularda merkezi eği

tim yaptırılır: 
a. Tesislerin yetersizliği veya eğitici personel temin edilememesi sonucu ku

ruluşun bulunduğu yerde eğitimi kısmen veya tamamen verilemeyen patlayıcı mad
delerin tanıtılması ve zararsız hale getirilmesi esas ve usulleri, zırhlı araç şoförle
rinin yetiştirilmesi ve komando eğitimleri ile uygun görülecek diğer hususlar mer
kezi eğitim konularıdır. 

b. Polis çevik kuvvet birimleri kadrolarında oluşturulacak özel timlerin eği
timinde görev alacak personelin yetiştirilmelerine ilişkin eğitim, Emniyet Genel Mü
dürlüğü merkez birimlerinde yaptırılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Çevik Kuvvet Personelinin Atanma ve Yer Değiştirmesi: 
Madde 43 — Çevik kuvvet birimlerinde görevli olan veya bu kuruluşlarda gö

revlendirilecek personelin atanma ve yer değiştirmeleri ile ilgili hususlarda «Emni
yet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Ter Değiştirme Yönetmeliği» hükümleri 
uygulanır. 

Kıyafet : 

Madde 44 — Polis çevik kuvvet birimi personelinin kıyafeti konusuna ilişkin 
esaslar «Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilmiştir. 

Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanması: 

Madde 45 — Emniyet Genel Müdürlüğünce çevik kuvvet personelinin eğitim
leri amacı ile merkezden uzman personel de görevlendirilebilir. 

Eğitim faaliyetleri için teşkilata ait bina ve tesisler yeterli olmadığı takdirde 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bina, araç, gereç ve diğer imkanlarından yarar
lanılır. 

Başka Birim ve Hizmetlerde Çalıştırılma Yasağı: 

Madde 46 — Çevik kuvvet birimleri ve personeli bu yönetmelikte belirtilen 
hizmetler dışında emniyet teşkilatının başka hizmet ve birimlerinde çalıştırılamaz. 

Geçici Madde — Toplum Zabıtası kuruluşlarından çevik kuvvet birimlerine ge
çirilecek personelinin aktarılma esas ve usulleri Emniyet Genel Müdürlüğünce be
lirlenir ve bir plana bağlanır. 

Toplum zabıtası kuruluşlarından polis çevik kuvvet birimlerine geçirilen per
sonelin bu birimlerdeki hizmet süreleri üç yıldan fazla olamaz. 

Yürürlük : 

Madde 47 — B u Yönetmelik 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme: 

Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı, yürütür. 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığından: 

23 Ocak 1974 Tarihli 14777 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan Gümrük 
Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Hakkında Yönetmelikte 

Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Hakkında 
Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1 nci maddede anılan depo ve satış mağazalarının açılması Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının iznine bağlıdır. Bakanlık, müracaat sahiplerine mağaza ve depo açma 
iznini verip vermemekte serbesttir». 

Madde 2 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Hakkında 
Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b. İş hacmine göre, Kapıkule'de en çok dört, diğer gümrük kapılarında ise 
en çok Uç firmaya satış mağazası açma izni verilebilir. Ancak, bir yerde aynı fir
maya birden fazla satış mağazası açma izni verilemez. 

Yukarıda belirtilen sınırlamalar kamu kuruluşları için uygulanmaz.» 
Madde 3 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Hakkında 

Yönetmeliğinin 3 ncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«a. Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazası ve deposu bir genel antrepo olup, 

bunların yerleri Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tayin olunur. Bu yapılarda, 1615 
Sayılı Gümrük Kanununun 105 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliği ile tesbit olunan 
şartlar aranır. Bakanlıkça talep edildiği takdirde, gösterilen yerde, belirlenecek tipte 
satış mağazalarının yapımı firmalarca gerçekleştirilir». 

Madde 4 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Hakkında 
Yönetmeliğin 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5 — Müracaat Şekli : 
Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazası ve depo açmak isteyenler, Gümrük 

ve Tekel Bakanlığı'na bir dilekçe ile başvururlar. Dilekçeye bu Yönetmeliğin 6 ncı 
maddesinde belirtilen belgeler de eklenir». 

Madde 5 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Hakkında 
Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 6 — Aranan Şartlar ve İstenen Belgeler : 
a. Satış mağazası veya depo açma talebinde, ancak ödenmiş sermayesi en az 

(5.000.000,—) TL. olan Anonim veya Limited Şirketler bulunabilirler. 
b. Tamamen veya kısmen 6224 Sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren firma

lara, satış mağazası ya. da depo açma izni verilemez. 
c. Firma hakkında referans alınabilecek banka isimleri ile ilgili bulunduğu 

meslek kuruluşunun ismi müracaat dilekçelerinde belirtilmiş olmalıdır. 
d. Firma yöneticileri kaçakçılık takibatına maruz kalmamış olmalıdırlar. 
e. Mağaza açma izinleri, elverişli yer tahsisinin mümkün olması halinde ve-

rilebilir. 
f. Sadece yerli malı satacak firma isteklerinin incelenmesi sırasında diğer 

şartlar aranmakla birlikte, şirket türü anonim ve limited ile sınırlandırılmayıp, her
hangi bir şirket türü olması yeterli görülebilir. 

Kamu kuruluşları için yukarıda belirtilen şartlar aranmaz». 
Madde 6 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Hakkında 

Yönetmeliğin 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 8 — Kısıtlamalar : 
7 nci maddede yazılı eşya listesine yeni ilaveler yapmaya veya bu listeden bazı 

eşyayı çıkarmaya Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkilidir. Bakanlık, bazı eşyanın sa-
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dece çıkışta, bazı eşyanın da sadece girişte, yolcu ve turistlere satılmasını kararlaş-
tırabilir. 

Türkiye'de imal edilen eşya satışlarında herhangi bir miktar kısıtlaması uy-
gulanmaz>>. 

Madde 7 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Hakkında 
Yönetmeliğin 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 15 — Satış Mağazasından Depoya ve Mağazadan Mağazaya Eşya 
iadesi: 

Satış mağazasından depoya eşya iade edilmesi veya mağazadan mağazaya eş
ya nakledilmesi yılda en çok iki defa yapılabilir. 

Satış mağazasından depoya eşya, aktarma - transit beyannamesi ile 9evkedilir. 
ve 9, 10 ncu maddelere göre işlem yapılır. 

Satış mağazasından diğer satış mağazasına eşya naklinde ise 12/b fıkrasında 
belirtildiği şekilde yollama kağıdı düzenlenir, ve 13 ncü maddeye göre işlem yapılır. 

Bakanlığın kararı ile satış listesinden çıkartılan eşyanın depoya iadesi için 
yıllık sayım beklenmez». 

Madde 8 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Hakkında 
Yönetmeliğin "Bölüm VIII» başlığı «Aylık Satış Listeleri ve Stok Cetvelleri» şek
linde değiştirilmiştir. 

Madde 9 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Hakkında 
Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 10 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Hakkında 
Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Satış mağazasınca; her ay satılan eşyanın, satış fişlerine müsteniden dört 
nüshadan ibaret aylık bir listesi yapılır, (Örnek : 6) Aylık satış listesinde, eşya
nın cins, miktar ve kod numaraları ile birlikte, birim ve toplam vergi miktarları da 
gösterilir. >> 

Madde 11 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Hakkında 
Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden yü
rürlüğe konulmuştur. 

«Madde 19 — Kayıt Sistemi ve Modern Makinalar : 
Depo ve satış mağazalarında, bu yönetmelikte öngörülen kayıtların kolaylıkla 

ve sür'atle yapılabilmesi, satış fişlerinin düzenlenebilmesi için tekniğin gerektirdiği 
modern kaydedici kasa ve makinalar kullanılabilir. 

Bu makinaların firmalarca temini ve kullanılmak istenmesi halinde, bunlarla 
ilgili usuller ayrıca Bakanlıkça belirlenir». 

Madde 12 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Hakkında Yö
netmeliğin 21 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Aylık listeleri zamanında vermeyen satış mağazası veya depo, listeler veri
linceye kadar, ilgili gümrük idaresince geçici olarak kapatılabileceği gibi, üst ara
masına karşı koyan veya gümrük nizamlarına uymayan personelin daimi giriş kartı 
da iptal edilir ve satış mağazası ile gümrük alanına sokulmaz». 

Madde 13 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Mağazaları ve Depolan Hakkımda Yö
netmeliğe, aşağıdaki «Geçici Madde 3» eklenmiştir. 

«Geçici Madde 3 — Kendilerine Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazası 
veya deposu açma izni verilip henüz faaliyete geçmeyen firmalarla halen faaliyette 
bulunan firmalar, durumlarını, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay 
içerisinde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu süre 
içerisinde Yönetmelik hükümlerine ve şartlarına uygun hale gelmeyen firmaların 
izinleri Bakanlıkça iptal edilir». 

Madde 14 — B u Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Ankara Belediyesinden : 

Ankara Belediyesi Zabıta ve Kuşat Yönetmeliğinin 20. Maddesi ile 88. Maddesinin 
(b) ve (d) Fıkralarının Değiştirilmesi ve Aynı Maddeye (j) Fıkrasının 

İlâve Edilmesi Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — Yönetmeliğin 20. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Seyyar, satıcılık yapmak yasaktır. 
Madde 2 — Yönetmeliğin 88. maddesinin b ve d fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı maddeye j fıkrası ilâve edilmiştir. 
b) Şehir içerisindeki her ik i cins tüp satış yerinde kalorifer hariç, ısıtma tesi

sat ve aracı kullanılması yasaktır. Kalorifer bulunması halinde tüpler radyatörle
rin yeteri kadar uzağında bulundurulacaktır. Her ik i cins tüp satış yerleri, işhanları, 
oteller, eğlence yerleri, pansiyonlar, kahvehaneler, yanıcı ve patlayıcı maddeler ile 
benzeri maddelerin depo ve satış yerlerinde, altında veya bitişiğinde açılamaz. Tüp 
satış yerleri, itfaiye ve can kurtaran araçlarının kolayca girip çıkabilecekleri cadde 
ve sokak üzerinde olmak zorundadır. Gaz birikmesine müsait bodrumlarda veya mer
divenle girilen zemin üst asma katlarda, tüp kazaları veya yangın halinde halkın ra
hatlıkla tahliyesine imkân verecek genişlikte çıkışı olmayan apartmanların altında 
bayilik açılamaz. 

d) Tüp satışı yapan tüm müesseseler, satışını yaptıkları tüpleri ev veya işyer
lerine taşımak ve yetkili personelleri vasıtasıyla tüpleri cihazlara bağlamak zorun
dadır. Takma ve sökme işleri, ilgili dernekten belge verilmiş kişilerce yapılacaktır. 

j) Bağlı olduğu dernekçe onaylanmış ve belirli ölçüleri havi bulunan fiat lis
teleri müşterinin görebileceği bir yere asılacaktır. Listelerde, fiatlara taşıma ve tak
ma ücretlerinin dahil veya hariç olduğu durumlar belirtilecektir. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu Yönetmeliği Belediye Başkam yürütür. • 
Ankara Belediyesinden : 

Ankara Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kuruluş Görev ve 
Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Yürürlükten 

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

Madde 1 — 8 Haziran 1973 tarihli ve 14558 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Ankara Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetme
liği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmeliği Ankara Belediye Başkanı yürütür. 

Tebliğler 
Dışişleri Bakanlığından : 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti arasında, 10 Haziran 
1981 tarihinde Budapeşte'de imzalanmış olan ve 26/3/1982 tarih ve 2650 sayılı K a 
nunla onaylanması uygun bulunan «Ceza İşlerinde Adli Yardımlaşma ve Suçluların 
Geri Verilmesi Sözleşmesi» Bakanlar Kurulunun 18/5/1982 tarih ve 8/4766 sayılı ka
rarıyla onaylanmıştır. 
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2. Fransızca asıl ve Türkçe çeviri metinleri 5/8/1982 tarih ve 17773 sayılı 
Resmî Gazete'de yayınlanmış olan bu Sözleşme, onay belgelerinin iki ülke arasında 
teati edilmesi üzerine, 39. maddesi uyarınca, 23 Aralık 1982 günü yürürlüğe girmiştir. 

3. «Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza 
İşlerinde Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi» nin yürürlüğe 
girmesiyle, 29 Mayıs 1932 tarihinde Ankara'da imzalanmış bulunan «İadei Mücrimin ve 
Cezai Mevatta Adli Müzaharet Mukavelenamesi», 23 Aralık 1982 tarihinde yürürlükten 
kalkmış bulunmaktadır. 

Tebliğ olunur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan : 

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 4 ve 40 ncı 
maddelerinin verdiği yetkiye istinaden, 5 Ekim 1982 tarih ve 17829 sayılı Resmî Ga
zete'de yayımlanmış bulunan, özel sektöre mensup anonim şirketlerce çıkarılacak 
tahvillerin faiz şartların düzenleyen Tebliğimizin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
yeniden tesbit edilmiştir. 

Madde 1 — «Faiz Oranı : 
M A D D E 1 — Bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ihraç izni alarak nama veya 

hamiline yazılı olarak tahvil ihraç edecek özel sektöre mensup anonim şirketler, sabit 
ve değişken faizli olmak üzere iki tür tahvil ihraç edebilirler : 

a) Değişken faizli tahvillerde faiz oranları; bankalarca bir yıl vadeli tasar
ruf mevduatına uygulanan azami faiz oranının 1,2 katsayısı ile çarpılması sonucu bu
lunacak orandır. 

Değişken faizli tahvillerin faizinin hesabında; ilk bir yıllık dönem için satış 
süresinin bitiş tarihini takip eden gündeki, müteakip birer yıllık dönemlerde ise ön
ceki yıllık sürenin bitişini takip eden gündeki, bir yıl vadeli tasarruf mevduatı faiz 
oram esas alınır. 

b) Sabit faizli tahvillerde faiz oranları; bankalarca bir yıl vadeli tasarruf 
mevduatına uygulanan azami faiz oranının 0.8 ilâ 1.2 katsayıları arasında, şirketçe 
serbestçe tesbit edilecek bir oranla çarpılması suretiyle bulunacak oranlardır.» 

Madde 2 — Bu Tebliğ 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

18/12/1983 Tarih ve 8-5756 Sayılı Kararnameye ilişkin Faiz Farkı 
İadesi Fonu Hakkında Tebliğ 

(Sıra No : 1) 
Amaç ve Konu : 
Madde 1 — Bu tebliğin konusu Kalkınma Planı Yıllık Programları ile teşviki 

öngörülen sektörlerin kredi maliyetlerini ucuzlatmak, banka kaynaklarım özendiril
mesi istenen sektörlere yöneltmek, yatırım ve ihracatı geliştirmek amacıyla Banka
mız nezdindeki Faiz. Farkı İadesi Fonu'ndan yapılacak ödemeler ile Fon kesintile
rini düzenlemektir. 

Kapsam : 
Madde 2 — Faiz Farkı iadesi Fon'undan, yürürlükteki faiz oranlarına göre ban

kalar ve borç alanlara yapılacak iade oranları ve yurt dışında çalışan Türk işçilerince 
açtırılacak vadeli tasarruf mevduatı hesaplarına verilecek ilave faiz oram, Fon ke
sinti oranları ile uygulamaya ilişkin esas ve şartlar bu tebliğ hükümlerine tabidir. 
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Faiz Farkı İadesi Fonu'na yapılacak kesinti ve Fon'dan yapılacak iade oran-
ları : 

Madde 3 — 8/5756 sayılı Kararnamenin 13 üncü maddesinin 1.a ve 2 nci fık
raları ile 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrası gereğince; bu tebliğ esaslarına göre Faiz 
Farkı İadesi Fonu'na yapılacak kesinti oranları ile borç alan ve bankalara, kredi 
türleri itibariyle, yapılacak faiz farkı iade oranları aşağıda gösterilmiştir. 

Fon'a Fon'dan 
kesinti İade Oranları 
Oranlan Borç alana Bankaya 

Kredinin Türü % % Puvan 

Kısa vadeli kredilerde 
(2 yıla kadar vadeli) 
A - İhracat kredilerinde 

a. Smai mamul ihracatına yö
nelik kredilerde 

(Gıda - içki, Tütün mamul
leri hariç) 

b. Diğer kredilerde 
B - İhtisas kredilerinde 

a. T. C. Ziraat Bankası'nca 
kullandırılan tarım kredile
rinde 

b. T. Halk Bankası'nca küçük 
sanayici, sanatkar, esnaf ve 
esnaf teşekküllerine kullan
dırılan kredilerde 

Orta ve uzun vadeli kredilerde 
(2 yıl ödemesiz dönemli 5 yıla ka
dar ve 5 yıldan fazla vadeli) 
A - İhracat garantili yatırım kre

dilerinde, 
a. Kalkınmada öncelikli yöre

lerde kullandırılan krediler
de 

b. Gemi İnşası ve gemi inşa te
sisleri kredilerinde 

e. Döviz geliri getirilmesi taah
hüt edilen : 
1) Gemi ithal kredilerinde 
2) Taşıt yatırım kredilerin

de 
d. Diğer kredilerde 

B - Diğer yatırım kredilerinde 
a. Kalkınmada öncelikli yöre

lerde kullandırılan krediler
de 

b. Diğer yörelerde kullandırı
lan kredilerde 

C - İşletme kredilerinde 

0 16 10 

5 0 10 

0 0 8 

0 0 10 

0 35 10 

0 20 10 

0 20 7 

0 10 5 
0 20 10 

0 30 10 

0 İS 6 
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Fon'a Fon'dan 
Kesinti İade Oranları 
Oranları Borç alana Bankaya 

% % Puvan 

a. Kalkınmada öncelikli yöre
lerde kullandırılan krediler
de 

b. Diğer yörelerde kullandırı
lan kredilerde 

D - En az dört yıllık ödemesiz dö
nemi olan teşvik belgeli yatı
rım malları imalatçı kredile
rinde 

E - İhtisas kredilerinde 
a. T. C. Ziraat Bankası'nca 

kullandırılan tarım kredile
rinde 

b. T. Halk Bankası'nca küçük 
sanayici, sanatkar, esnaf ve 
esnaf teşekküllerine kullan
dırılan kredilerde (2 yıl 
ödemesiz dönem koşulu 
aranmaz.) 

c. T. Emlak Kredi Bankası'nca 
kullandırılan konut ve yapı 
tasarrufu kredilerinde 

I H — Ticari bankalarca KİT'lere kullandı
rılan kredilerde 

IV — Yukarıda belirtilen krediler dışın
da kalan kredilerde 

Dövize bağlı tasarrufların teşviki : 
Madde 4 — Yurt dışında çalışan Türk işçileri tarafından havale yoluyla gön

derilen veya efektif olarak bozdurulan dövizlerin kesin satışı suretiyle açılacak vadeli 
tasarruf mevduatı hesaplarına, 8/5756 sayılı Kararnamenin 8 inci maddesi gereğince 
vadeli mevduat faiz oranları 5 puvan fazlasıyla tahakkuk ettirilerek ödenir. 

İlave 5 puvanlık faizin 4 puvanı Faiz Farkı İadesi Fonu'ndan karşılanır. 

Belge alma zorunluluğu : 
Madde 5 — 3 Üncü maddenin II nci bölümünde belirtilen kredilere (E fıkrası 

hariç) faiz farkı ödemesi yapılabilmesi için, aracı bankaların borç alanlar adına, ön
ceden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan belge almaları zorunludur. 

Faiz farkı iadelerinden yararlanma koşulu : 
Madde 6 — 1 İhtisas kredileri dışında diğer orta ve uzun vadeli kredilere faiz 

farkı iadesi yapılabilmesi için, teşvik belgelerinin bulunması, teşvik belgesinin alın
dığı tarihte yatırım konularının Yıllık Program Kararnameleri eki Genel Teşvik Tab
losunda yer alması ve faiz farkı iadesinden yararlanacağının belirtilmesi, ikraz an
laşmasının teşvik belgesinin geçerli olduğu süre içinde yapılması aranır. 

2. Bu Tebliğ gereğince faiz farkı iadesinden yararlanacak kredilerde, kredi 
ikraz sözleşmesinin yapıldığı tarihteki faiz farkı iade oranları ile esas ve şart lan kredi 

Kredinin Türü 

0 16 6 

0 0 2 

0 30 12 

0 0 8 

0 0 10 

0 0 14 

0 4 1 

10 0 0 
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vadesi sonuna kadar geçerli olup, bundan sonra yapılacak aleyhteki değişiklikler uy
gulanmaz. 

Teşvik belgesi almış olan bir yatırım, bu yatırıma ait ikraz anlaşmasının yapıl
dığı tarihte yürürlükte olan faiz farkı iade oranlarına ilişkin karar ve tebliğler ile Ge
nel Teşvik Tablosu kapsamından çıkarıldığı takdirde, teşvik belgesinin alındığı tarih
ten sonra firmaca kendi öz kaynağı ile makul ölçülerde yatırıma başlandığının tevsik 
edilmesi (proje yapmak, şirket kurmak, arsa almak yatırıma başlama sayılmaz.) 
kaydıyla, teşvik belgesinin alındığı tarihteki faiz farkı iade oranları ile esas ve şart
latma tabidir. 

3. Teşvik belgenin alındığı tarihte, Teşvik Tablosunda yatırım konusu yer 
alan veya yatırımın yapıldığı yer kalkınmada öncelikli yöre olan kredilere, daha 
sonra yatırım konusu ya da yatırımın yapıldığı ilin Program Kararnameleri eki Ge
nel Teşvik Tablolarından çıkarılması halinde yukarıdaki fıkralar esaslarına göre faiz 
farkı ödenir. 

Faiz farkı iadesi yapılmayacak krediler : 
Madde 7 — 1. Yurt dışı kaynaklardan, ya da her türlü özel fonlardan açılan 

kredilerde faiz farkı ödemesi yapılmaz. Ancak kalkınma ve yatırım bankaları aracı
lığı ile kullandırılan dış krediler ile kalkınmada öncelikli yörelerde kullanılan kre
dilerde bu hüküm uygulanmaz. Kalkınma ve yatırım bankalarınca kullandırılan kre
dilerde faiz farkı ödemesi yapılabilmesi için 2 yıllık ödemesiz dönem şartı aranmaz. 

2. Bankaların, üç Aylık Hesap Hülasalarında Tahsili Gecikmiş Alacaklar He 
sabına geçmesi gereken krediler, 

3. Reeskont kaynaklı kredilerde reeskonta gelindiği oranda ve sürece banka 
lara, 

4. Ticari bankaların reeskont kaynağından yararlanarak destekleme alımla
rıyla görevlendirilen Kamu İktisadi Teşebbüslerine, bu alımlar için kullandırdıkları 
kredilerde, 

5. Devlet Yatırım Bankasınca açılan kredilerde, 
6. Döviz getirme taahhüdü bulunmayan gemi ithali kredileri ile taşıt yatırım 

kredilerinde. 

Diğer bankaların kullandırdıkları tarım kredileri : 
Madde S — T. C. Ziraat Bankasınca kullandırılan tarım kredilerine uygula

nan faiz oram üzerinden tarım kredisi kullandıran diğer bankaların tarım kredileri
ne de 3 üncü maddede tarım kredileri için öngörülen oranlarda faiz farkı iadesi ya
pılır. 

İhracat taahhüdünün tevşiki : 
Madde 9 — İhracat garantili yatırım kredilerinde teşvik belgesi ve bu belge

ye istinaden verilmiş Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesinde kayıtlı (gemi inşası 
ve gemi inşa tesisleri kredileri hariç) ihraç taahhüt, miktar ve süreleri esas alınır. 

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar : 
Madde 10 — 1. Gemi inşa tesisleri ile ilgili yatırımların kalkınmada öncelikli 

yörelerde yapılması halinde, bu yatırımlarda kullanılacak krediler için borç alana 
3 üncü maddenin II - A - a fıkrasında belirtilen faiz farkı iade oram uygulanır. 

2. Sabit bir kuruluş yeri olmayan müteharrik karakterli yatırımlar, (frigori
fik taşıt yatırımları, gemi ithali, gemi inşası gibi) kuruluş yeri kalkınmada öncelikli 
yöre olsa bile bu yörelerdiki yatırımlara ödenen faiz farkı iadelerinden yararlanmaz
lar. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 73 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 1982 — Sayı: 17914 

Bankaların sorumluluğu: 
Madde 11 — Faiz farkı ödemesinden yararlanan kredilerin, 8/5756 sayılı K a 

rarname ve bu Kararnameye ilişkin Bankamızca yayımlanacak tebliğlerdeki esas ve 
şartlara uygun olarak işlemesinden, krediyi kullandıran bankalar sorumludur. 

Karar ve Tebliğlere aykırılığın hükümleri : 

Madde 12 — 2279 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla; 

1- Kredilerin, veriliş amacı dışındaki faaliyetlerde kullanılması, taahhüt edi
len ihracatın veya yatırınım gerçekleşmemesi halinde borç alana ve bankaya yapı
lan faiz farkı ödemeleri % 54 cezai faizi ile birlikte krediyi kullandıran bankadan geri 
alınır. İhracat garantili yatırım kredilerinin cezai faiz uygulaması kapsamına gir
memesi için yatırımın tamamlanması ile birlikte taahhüt edilen ihracatın da gerçek
leştirilmiş olması şartı aranır. Belgeli veya belgesiz kısa vadeli ihracat kredisi kul
lanılmak suretiyle gerçekleştirilen ihracat, ihracat garantili yatırım kredisi ile ilgili 
ihracat taahhüdüne de sayılır. 

2. Usulsüz olarak yapılan faiz farkı iadelerinin geri Ödenmemesi, kredilerin 
bu tebliğe aykırı olarak kullanılmasının tekrarlanması veya faiz farkı iadesinden ya
rarlanmış olan kredilerin, ilgili Kararname ve Bankamız tebliğleri hükümlerine ay
kırı olarak kullanılması hallerinde bu duruma muttali olunduğu tarihten itibaren, bah
se konu tutarları Fon'a iade etmeyen bankaların, Faiz Farkı İadesi Fonu'ndan olan 
alacakları süreli veya süresiz durdurulabilir. 

3. Faiz Farkı İadesi Fonu'na, Fon kesintilerini yatırmama hali süreklilik gös
teren bankaların, bu yükümlülüğü yerine getirinceye kadar Faiz Farkı İadesi Fonu'n
dan yapılacak iadeleri durdurulabilir. 

Geçici Hükümler : 

Geçici Madde 1 — 29/5/1980 tarih ve 8/909 sayılı Kararname eki Faiz Farkı 
Ödeme Oranları Hakkında Karar hükümlerine göre faiz farkı İadesinden yararlana
mayan ancak mezkûr Kararla yürürlükten kaldırılan 6/4/1979 tarih ve 7/17359 sayılı 
Karar gereğince faiz farkı İadesinden yararlanan krediler, vadeleri sonuna kadar, 
7A7369 ve 8/174 sayılı Kararnamede belirtilen oranlar üzerinden vadeleri temdit edil
memek kaldıyla yararlanmaya devam ederler. 

Geçici Madde 2 — 10/2/1973 tarih ve 7/5822 sayılı Karar gereğince 28/2/1978 
tarihine kadar tahakkuk eden ancak henüz ödenmemiş bulunan faiz farkı iadeleri 
7/5822 sayılı Karar esasları dahilinde Faiz Farkı İadesi Fonu'ndan ödenir. 

Geçici Madde 3 — 12/12/1982 tarih ve 8/5756 sayılı Kararnameye göre Faiz 
Farkı İadesinden yararlanmayan, ancak, 29/5/1980 tarih ve 8/909 sayılı Karara göre 
faiz farkı iadesinden yararlanmış olan krediler, temdit edilmemek kaydıyla vadele
rinin sonuna kadar 8/909 sayılı Karar ve bu Karara ilişkin tebliğler hükümlerinden 
yararlandırılır. 

Geçici Madde 4 — 29/5/1980 tarih ve 8/909 sayılı Karara göre faiz farkı iade
sinden yararlanmış olup da bu tebliğ kapsamına giren kredilere bu tebliğin 8/909 sa
yılı Karara göre aleyhte olan hükümleri uygulanmaz. 

Yürürlük : 

Madde 13 — Bu Tebliğ 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe girer. 
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan: 

Seri : II No : 5 

Madde 1 — 14/10/1982 gün ve 17838 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 
«Anonim Ortaklıkların Tahvil İhraçlarına İlişkin Esaslar» ı düzenleyen Seri II No : 4 
Tebliğe aşağıdaki madde eklenmiştir : 

E k Madde 1 — Aracılık yüklenimi (= underwriting) hizmeti için verilebilecek 
satış komisyonu, Kurul'ca ihracına izin verilen tahvillerin nominal değerlerinin % 5'in-
den fazla olamaz. 

Madde 2 — Bu Tebliğ 1 Ocak 1083 tarihinde yürürlüğe girer. 

Sirküler 
Ticaret Bakanlığından: 

Standardizasyon, 82 - 11 

10/7/1964 gün ve 11750 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Balya boyutları 
hakkındaki Bildiriye ek : 

1 — Bu Bildirinin : 

A) 1 - A / c Maddesi : 

En az 6 çemberle ve çemberler kenetleme usulü ile bağlanacaktır. Çemberlerin 
bağlanmasında toka kullanılmayacaktır. 

B) 1/C Maddesi : 
Her partide bir balya 190 Kg. dan az olabilir ve bu balyalar gerektiğinde en az 

5 çemberle bağlanabilir. Ancak bu balyalar ihraç edilemez. 
şeklinde değiştirilmiştir. 

3 — Bu bildiriye aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

İlk kontrolları yapılmış olan ve ihraç edilmek istenen preseli pamuk balyaları
nın 105 cm. lik yüksekliği, yüksek basınçlı prese makinalarında 50 cm. ye indirile
bilir ve ihraç kontrolları yapıldıktan sonra ihraç edilebilir. 

3 — A) Birinci madde 1/8/1983 günü, 
B) İkinci madde yayımından 15 gün sonra, 
yürürlüğe girecektir. 

4 — İlgililere duyurulur. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

Döviz Kurları Bülteni 

S A Y I : 1982/245 

30,31 A R A L I K 1982, 1, 2, 3, OCAK 1983 TARİHLERİNDE 
U Y G U L A N A C A K T I R . 

II Sayılı Liste (TL. Olarak) 

Dövizin Cinsi Döviz Alış. Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 

1 ABD doları 184,90 188,60 184,90 190,45 
1 Avustralya doları 181,53 185,16 172,45 186,98 
1 Avusturya şilini 11,12 11,34 11,12 11,45 
1 Batı Alman markı 78,25 79.82 78,25 80,60 
1 Belçika frangı 3,97 4,05 3,77 4,09 
1 Danimarka kronu 22,20 22,04 22,20 22,87 
1 Fransız frangı 27,60 28,15 27,60 28,43 
1 Hollanda florini 70,63 72,04 70,63 72,75 
1 isveç kronu 25,50 26,01 25,50 26,27 
1 İsviçre frangı 93,05 94,91 93,05 95,84 

100 İtalyan lireti 13,58 13,85 12,90 13,99 
100 Japon yeni 79,54 81,13 75,56 81,93 

1 Kanada doları 149,09 152,07 141,64 153,56 
1 Kuveyt dinarı 640,68 653,49 608,65 659,90 
1 Norveç kronu 26,38 26,91 25,06 27,17 
1 Sterlin 300,55 306,56 300,55 309,57 
1 Suudi Arabistan riyali 53,77 54,85- 51,08 55,38 

ÇAPRAZ K U R L A R 

1 ABD Doları 16,6276 Avusturya şilini 
2,3629 Batı Alman markı 

46,5743 'Belçika frangı 
8,3288 Danimarka kronu 
6,6992 Fransız frangı 
2,6178 Hollanda florini 
7,2509 İsveç kronu 
1,9871 İsviçre frangı 

1361,56 İtalyan lireti 
232,46 Japon yeni 

1,24019 Kanada doları 
7,0090 Norveç kronu 
3,4387 Suudi Arabistan riyali 

1 Avustralya dolan 0,98177 A B D dolan 
1 Kuveyt dlnan 3,4650 
1 Sterlin 1,6255 

1 Gram 24 Ayar Külçe Altın 
Alış Fiyatı : 2.705,— T L . 
Satış Fiyatı : 2.765,— TL . 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26 



T.C. 
Resmi Gazete 

Kurulu» Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim. 1920 

c 30 Aralık 1982 PERŞEMBE Sayı: 17914 3 
İ L Â N B Ö L Ü M Ü 

Yargı ilânları 
istanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi 2 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 

BUdirilmiştlr : 

Servet Petrol Ticaret ve Sanayi A . Ş. nln Ortaklan Servet ve Süreyya Acar 
(Acar Ticaret)'a ait, toplam 295.800,— Lira muhammen değerli 66 parça masa, kol
tuk, sandalye, etejer, kasa, telefon cihazı gibi büro eşyasının Sirkeci Hüdavendigar 
Cad. No. 54-56 daki Acar Ticarette açık art ırma İle satılmasına karar verilmiştir. 
İlk artırma 20/1/1983 günü saat 14.00 -14.30 arasında yapılacak o gün muhammen 
değerin % 75'lne talip çıkmadığı takdirde 21/1/1983 günü aynı saat ve yerde ikinci 
artırma yapılacak en çok artırana ihale edilecektir. 

Satıştan sonraki yedi gün içinde satış bedelinin en az % 15 yüksek bedelle 
teklifte bulunulduğunda ve teklif edilen bedel nakit veya banka teminat mektubu 
yahut devlet tahvili olarak Kurulumuza yatırıldığında İlk aha İle teklifte bulunanlar 
arasında 31/1/1983 günü aynı saat ve yerde açık artırma yapılarak en çok artırana 
ihale edilecektir. 

Ankara Asliye 3 Ticaret Mahkemesi 20 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir : 

Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülmekte olan Banker M . Murat Anıl (Anıl 
Ticaret)'a ait toplam 677.500,— TL. bedelli 24 kalem ev eşyası, 18/1/1983 Sah günü 
saat 10.00 da Emek Mah. 4. Cad. No. 1O0/2 Ankara adresinde peşin para ile ve pa
zarlık suretiyle satılacaktır. İkinci satış 19/1/1983 Çarşamba günü aynı yer ve 
saatte yapılacaktır. 

Satışla ilgili şartname ve ek bilgi almak isteyenler G. M . K. Bulvarı No. 6 Kat 
5 deki 20 No. lu Tasfiye Kuruluna başvurabilirler. 

İlan olunur. 

istanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi 2 No.lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir: 

Banker Rehber Ticaret - Ayhan Akansel'e ait toplam 503.300,— muhammen 
değerli 155 parça büro eşyasının, Karaköy Haraçcıali Sokak Dar Han Kat 1 ve 3 ad
resinde açık arttırma ile satılmasına karar verilmiştir, i l k arttırma 17/1/1983 günü 
saat 10.00 -10.30 arasında yapılacak, o gün muhammen değerin % 75'ine istekli çlk-
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madiği takdirde 18/1/1983 günü aynı saat ve yerde ikinci arttırma yapılarak en çok 
arttırana ihale edilecektir. 

Satıştan sonraki yedi gün içinde satış bedelinden en az % 15 yüksek bedelle 
teklifte bulunulduğunda ve teklif edilen bedel nakit veya banka teminat mektubu 
yahut devlet tahvili olarak Kurulumuza yatırıldığında İlk alıcı ile teklifte bulunanlar 
arasında 28/1/1983 günü aynı saat ve yerde açık arttırma yapılarak en çok arttırana 
ihale edilecektir. 

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 4 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir : 

M E N K U L AÇIK ARTIRMA İLANI 
Banker Nihat Taşkın'ın Tasfiyesi Nedeniyle aşağıda cins, miktar ve kıymetleri 

yazılı menkul mallar, satışa çıkarılmıştır. 

Birinci art ırma 18 Ocak 1983 günü saat 10.00 d"*ı 10.30'a kadar G. M . K . Bul
varı No. 6/2 Kızılay Ankara'daki Kurul odasında yapılacak ve o günkü kıymetin 
% 75'ine istekli bulunmadığı takdirde 19 Ocak 1983 günü aynı yer ve saatte ikinci 
artırma yapılarak çok fiat verene satılacağı, satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün 
içinde satış bedelinin % 15 inden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulu
nulduğu takdirde ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 
lOncu günde bir defaya mahsus olmak üzere açık arttırma yapılarak satış en çok 
artıran üzerinde bırakılacaktır. Satış toptan yapılacak ve bedeli peşin alınacaktır. 

Satış ile ilgili olarak fazla bilgi almak istiyenlerln G. M . K. Bulvarı No. 6 daki 
4 No. lu Tasfiye Kuruluna başvurmaları İlân olunur. 

Muh. Kıymeti 
Li ra Adedi C i n s i 

7.500 1 Tül perde 
110.000 11 2 divan. 3 koltuk (kadife) 2 sehpa (camlı), 4 lü sehpa 
25.000 1 Portatif televizyon Amir marka 21 ekran 
13.000 1 Elektronik saat 
90.000 1 Avize 
8.000 2 Resim tablosu 
5.000 1 Vantilatör Etap marka 
3.000 1 Alman gümüşü şekerlik 
3.500 2 Kristal kül tablası 

60.000 10 Bir divan, 8 sandalye, yemek masası 
35 000 4 Bir elektrikli radyo, bir saat, bir soba. bir süpürge 
37.500 1 Porselen süt ve çay takımı ((noksan) 
55.000 1 A E G marka buzdolabı (14.60) ayak 
35.000 1 National marka 61 ekran televizyon 

110.000 9 Büfe, 2 sehpa, 2 divan, 2 koltuk, 2 parça makina ve İsparta 
bahsi (çok kullanılmış) 

13.000 3 Tül perde 
3.500 1 Huzur marka süpürge 

33.000 2 Bir ayakkabılık, bir telefon sehpa 
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Adana 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/628 
Davacı Ayşe özyiğit vekili Avukat Melih Görgün tarafından davalı Azime Ateg 

(Küreri) aleyhine açılan cebri tescil davasının yapılan duruşması sırasmda -
Davalı Azime Ateg (Küreri) adresinde bulunamamış davetiyesi ilânen yapıl

mış ve gıyap kararı da ilânen yapılmış olduğundan yine bulunamadığı cihetle bu kerre 
Mahkememizce verilen 21/9/1982 tarih ve 1982/595 sayılı kararı ile davanının kabu
lüne karar verilmiş olup, davalı Azime Ateş (Küreri) Ankara Yenimahalle Akın Cad. 
Aras Sokak numara 3/5 de olduğundan bu adresine gerekli ilânlar yapılmış yine bu
lunmadığından yukarıda tarih ve numarası yazılı bulunan karar ile davanın kabulüne 
karar verilmiş karar gereğince Adana'nın Kanalüstü Bağlar mevkinde kain tapu
nun 1281 kütük 1163 ada 43 parsel numarasında kayıtlı taşınmazı da davalı Azime 
Ateş (Küreri) hissesinin tapuda davalı adından terkini ile bu hissesinin davacı adına 
üzerindeki bütün yükümlülükleri ile birlikte davacı adına tesciline peşin alınan 900 
lira harç ile alınması gereken 2.700 TL. bakiye harcında ve avukatlık ücreti olan 
11.600 lira vekalet ücreti ve mahkeme masrafı olan 10.500 T L . ninde davalıdan tah
silini karar verildiği cihetle davalı Azime Ateş (Küreri) nin temyiz hakkının kul
lanması mahfuz olmak üzere işbu hüküm özeti kendisine ilânen tebliğ olunur. 

18583 

Ankara 4. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/842 
Davacı Ankara Sular İdaresi vekili tarafından davalı Seyfi Görel aleyhine açılan 

alacak davasının yapılan duruşması sırasında : 
Davalıya dava dilekçesi özeti ile duruşma günün tebliğine karar verilmiş olup, 

duruşmanın bırakıldığı 10/2/1983 günü saat 11.15 de Mahkememizde hazır bulunması, 
gelmediği takdirde duruşmanın H . U . M . K. nun 234. maddesi gereğince gıyabında de
vam edeceği hususları dava dilekçesi özeti ile duruşma günü tebliği yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 18585 

1982/844 
Davacı Ankara Sular İdaresi vekili tarafından davalı Yıldız Eroğlu aleyhine 

açılan alacak davasının Mahkememizde yapılan duruşması sırasında; 
Davalıya dava dilekçesi özeti ile duruşma günün tebliğin karar verilmiş olup, 

duruşmanın bırakıldığı 10/2/1983 saat 10.05 de Mahkememizde hazır bulunması, gel
mediği takdirde duruşmamn H.U.M.K. nun 234. maddesi gereğince gıyabında devam 
edeceği hususları dava dilekçesi özeti ile duruşma günü tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 18580 

• • 
Ankara 8. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/327 
Davacı Mil l i Savunma Bakanlığı vekili Av. Nurdoğan Gürses tarafından davalılar 

Murat Gökalp ve A l i Gökalp aleyhlerine Mahkememizde açılan alacak davasının ya
pılan yargılamasında; 

Adresi meçhul davalı Murat Gökalp adına ilânen dava dilekçsi ve duruşma gü
nünün tebliğin karar verilmiş olup, davalı Murat Gökalp'ın duruşmamn bırakıldığı 
10/2/1983 günü saat 9.25 de Mahkememizde bizzat veya kanuni bir vekille temsil olun
ması dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

18588 
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Çankırı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

E . No : 1975/191 
K. No : 1982/74 
Davacı SSK. Genel Müdürlüğü vekili Av. Emel Mavioğlu tarafından davalılar 

A l i Namlı ve Cafer Erbil aleyhlerine açılmış bulunan rücüen alacak davasının yapı
lan yargılaması sonunda davalılardan A l i Namlı'mn ilanen davetiye ve gıyap çıkar
tıldığı halde duruşmaya gelmediği anlaşılmakla mahkeme sonunda verilen kararın 
ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla : 

Mahkememizden verilen 3/3/1982 tarihli karar uyarınca 13.616,07 TL. nin sarf, 
tediye ve tahsis tarihinden geçerli olmak üzere yasal faizi ile birlikte davalılar A l i 
Namlı ve Cafer Erbil'den tahsil edilerek davacı kuruma verilmesine, 1361 TL. ücreti 
vekalet, 500 TL. peşin harç, 4.232,50 TL. yargılama giderinin davalılardan alınmasına 
karar verilmekle, 

Davalılardan A l i Namlı'mn dava dilekçesinde gösterilen adresine tebligat ve gı
yap kararı tebliğ edilememiş, zabıta marifetiyle adres tahkikatı yaptırılmış ancak 
davalının adresi meçhul kaldığından. Teni Hayat Mahallesi 1 nci Cad- No. 45 Ankara 
adresinde mukim A l i Namlı'mn iş bu mahkeme kararının ilânen tebliğinden itibaren 
davamn iş davası olması hasablyle 8 gün içerisinde yasal yollara başvurmasına, verilen 
sure içerisinde yasal yollara baş vurmadığı takdirde kararın davacı idare lehine ke
sinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 18579 

•• 

Yenimahalle Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/232 
Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Sema Dinçer tarafından davalı Yılmaz Er -

kez aleyhine açılan tapu tescil davasında : 
Davalı Yılmaz Erkez'in paydaşı bulunduğu Yenimahalle İlçesi Saray Köyü 

Ambartarla mevkiinde bulunan 998 parsel sayılı taşınmazın Başbakanlıkça kamulaş-
tırıldığını, 6830 sayılı Yasanın 17. maddesi gereğince davalının hissesinin hazine adına 
hükmen tesciline karar verilmesini istemiştir. 

Davalı Yılmaz Erkez'in Yenimahalle Saray Köyü adresinde olduğu bildirilmiş, 
çıkarılan tebligat ve yapılan zabıta araştırması sonucu adresinin meçhul olduğu an
laşılmakla, hakkındaki dava dilekçesi ve duruşma gününün ilânen tebliğine karar ve
rilmiştir. 

Davalı Yılmaz Erkez'in 28/1/1983 günü saat 10.05 deki duruşmada hazır bulun
ması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, aksi halde usulün 509. ve 510. maddeleri 
gereğince gıyap kararı çıkarılmadan davaya devam olunarak, karar verileceği duruş
ma günü ve dava dilekçesi yerine ilânen tebliğ olunur. 18582 « 

Manisa Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

K . N o : 1982/171 
E. N o : 1981/472 
Davacı Enver Gediz tarafından Sefer Armut aleyhine ikame olunan alacak da

vasının yapılan yargılaması sonunda : 
Şeker Pancarı yükleme işinden dolayı 350.000,— Ura alacağın 21/10/1981 ta* 

rihinden itibaren işliyecek % 10 faizi ile birlikte davalı Sefer Armut'tan alınmasına, 
Tedbir kararının hüküm kesinleşinceye kadar devamına, 
7875 lira harcın 27.000, —lira ücreti vekaletin ve 4.115 lira yargılama giderinin 

davalıdan tahsiline 10/5/1982 tarihinde karar verilmiştir. 
Davalı Sefer Armut un adresi tesbit edilemediğinden kendisine mahkeme karan 

tebliği yerine geçerli olmak üzere Hân olunur. 18584 
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Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1981/86 
K. No : 1982/88 
1977-1979-1980 yıllarında Yasa dışı örgüte üye olmak, mevcud düzeni yıkmaya 

yönelik örgütsel toplantılar yapmak, örgütün amacı doğrultusunda dinamit bulun
durmak, dinamitle motorlu taşıt araçlarım sebze serasını kundaklayıp tahrip etmek, 
pankart asmak, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, propoganda yapmak, ölgütsel faali
yette bulunmak, bombalı pankart asmak işyerlerine bomba atmak, ev kurşunla
mak, bildiri dağıtmak patlayıcı madde bulundurmak, örgüt adına para toplamak, 
memuru tehdit ve M . fiil, örgüte maddi yardımda bulunmak, Afiş asmak yazı yaz
mak, suç eşyası (tabanca) saklamak, ızrar, gasp, Izrar suçlarına iştirak, meskun ma
halde silah atmak, toplu ızrar, bu suçlara İştirak, yalan tanıklık, meskun mahalde 
silah boşaltmak suçlarından sanıklar: 

1 — Mehmet A l i oğlu 1952 D. lu İçel Cumhuriyet Mah. den Süleyman Bal, 
2 — Hüseyin oğlu 1957 D. lu Gazipaşa Ilıca Köyünden Bekir Köseoğlu 
3 — Bekir oğlu 1959 D. lu Kaç Dere Köyünden Mustafa İğll, 
4 — Vahdi oğlu 1951 D. lu Niğde Alaaddin Mad. den Turan Sakarya, 
5 — Ramazan oğlu, 1962 D. lu Kumluca Eskicami Mad. den Cemali Kızılkaya : 
6 — Eyvaz oğlu 1960 D. lu Kumluca Bağlık Mah. den Cemal Kızılkaya 
7 — Salim oğlu 1954 D. lu Boyabat ZincJrlikuyu Mah. den Adil Karakuzu, 
8 — Ahmet oğlu 1948 D. lu Ezine Kumburun K. den Halil İbrahim Engin, 
Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı ve 16/9/1982 tarihli görevsizlik kararımızda bu sanıklar ve 72 sanık arkadaş
ları hakkındaki davamn duruşmasına İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahke
mesinde bakılmasına dair görevsizlik karan verümiş ve bu 8 sanığa görevsizlik ka
ran tebliğ edilememiştir. 

Sanıklar Süleyman Bal, Bekir Köseoğlu, Mustafa İğli, Turan Sakarya, Cemali 
Kızılkaya, Cemal Kızılkaya, Adil Karakuzu ve Halil İbrahim Engin'e Resmi Gazete 
ile kararın tebliğine karar verilmiş bulunduğundan ve bu kararın Tebligat Kanunun 
28, 29 ve 30. maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilân tarihinden 
İtibaren 15 gün sonra gıyabi hükmün bu sanıklara tebliğ edilmiş sayılmasına knrar 
verildi 18602 

Yumurtalık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/84 
Kamu adına C. Savcılığı tarafından davalüar Meliha Kamışçı, ve arkadaşlan 

aleyhine açılan nüfus kaydının iptali davasının yapılan yargılaması sırasında, tüm 
aramalara rağmen davalıların adresleri tesbit edilemediğinden, talepnamenin ve du
ruşma gününün davalılara ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalılar Meliha Kamışçı, Hüseyin Kamışçı, Kamber Kamışçı, Isail Kamışçı, 
Mehmet Kamışç', Nazlı Kamışçı, Zöhre Kamışçı, Cengiz Kamışçı, Hasan Hüseyin Ka
mışçı, Sami Kamışçı, «ami le Kamışçı, Hüseyin Kamışçı, Şahturna Kamışçı, Gülsüm 
Kamışçı, Cebrail Kamışçı, Mikall Kamışçı, Feyzullah Kamışçı, Güleç Kamışçı, Lütfiye 
Kamışçı, Portakal Kamışçı, İhsan Kamışçı, Güllü Kamışçı, Efendi Kamışçı, Aşur Kamışçı, 
Fefide Kamışçı, Nazlı Kamışçı ve Ekrem Kamışçı'nın Kırıkhan İlçesi, Ilık Pı-.ar Köyü 
c i l t : 22, sahlfe : 26, kütük sıra : 68 de kayıtlı olduklarına dair sahte nüfus nakil Ka
ğıdı alarak Yumurtalık İlçesi, Ayas Mahallesi nüfusuna kayıtlanm yaptırdıkları ne
deniyle açılan davamn 24/3/1983 günü saat 9.00 da hazır bulunmaları veya kendi
lerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği va davetiye ve dava dilekçesi tebliği ye
rine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 18598 
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Ankara 9, Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

1982/44 
Davacı Cemile Kayral tarafından davalılar Yaşar Gündoğdu ve Vejdi Cemiloğlu 

aleyhine açılan tahliye ve alacak davası sonunda. 
Davalılardan Yaşar Gündoğdu'nun adresi tesbit edilip kendisine Mahkememizden 

verilen 26/11/1982 tarihli karar tebliğ edilemediğinden kararın ilanen tebliğine, dava 
konusu Ankara Selanik Cad 50/4 nolu daireden davalıların temerrüt nedeni ile tah
liyelerine ve dava tarihinden itibaren kiradan mütevellit 160.000 liranın dava tarihin
den itibaren % 5 faizi ile birlikte davalılardan tahsiline dair verilen kararın tebliğ 
yerine geçerli olmak üzere ve işbu Uânın tebliğinden itibaren 1 ay sonra kesinleşmiş 
sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur. 18592 

1982/517 
Davacı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü vekili Av. Ayser Sevinç tarafından da

valı Prof. Dr. Kazım Aras aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşması sıra
sında. 

Davalı Prof. Dr. Kazım Aras'ın adresi tesbit edilip kendisine dava dilekçesinin 
tebliği mümkün olmadığından, tebligatın ilanen yapılmasına, duruşmanın 3/2/1983 
günü saat 9.30 a bırakılmasına karar verildiğinden H.U.M.K. nun 509 ve 510 ncu mad
deleri gereğince ibraz ve ikame etmek istediği delillerle birlikte duruşmaya gelmediği 
taktirde ayrıca gıyap kararı tebliğ edilmeksizin duruşmanın gıyabında sonuçlandırı
lacağına dair karar verileceği davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen duyu
rulur. 18593 • 

Diyarbakır İkinci Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . No : 1980/248 
K . No : 1982/66 
Karar tarihi: 18/3/1982 
Davacı : K . H . 
Müşteki : Mahmut Kayatıcı Cuma oğlu 1939 doğumlu Diyarbakır Camisefa 

Mahallesi 4. Sokak No : 1 de oturur. 
Sanıklar : 
1 — Kadri Tazecan Mahmut oğlu Ayşe'den olma 1961 doğumlu Bingöl Genç 

İlçesi Yayla Bucağı Yeniyazı Köyü nüfusuna kayıtlı. 
2 — Sedat Bozarslan Mehmet Hadin oğlu Halime'den olma 1964 doğumlu Di

yarbakır Lice İlçesi Karahasan Mahallesi nüfusuna kayıtlı. 
Suç : Yankesicilik suretiyle hırsızlık 
Suç tarihi : 26/3/1980 
Sanıkların müsnet suçu subuta erdiğinden sanık Sedat Bozarslan'ın TCK. nun 

497/son : 522/1 : 55/3 : 40. maddeleri gereğince neticeten 13 ay 10 gün hapis cezası 
ile, sanık Kadri Tazecan'ın TCK. nun 497/son 522/1 : 525, 40. maddeleri gereğince 
neticeten 1 sene 8 ay hapis, 1 sene 8 ay genel güvenlik gözetimi altında bulundurul
ması cezası ile mahkûmiyetlerine dair Mahkememizce verilen gıyabi karar bütün ara
malara rağmen bulunamadıklarından tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince işbu kara
rın Resmi Gazete'de ilânından İtibaren 15 gün içinde sanıklar tarafından kanun yoluna 
başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, mahkeme masrafları ile ilân ücretinin 
sanıklardan alınacağı il&nen tebliğ olunur. 18600 
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Elazığ 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/567 
Davacı Şlnasi öztürk İle davalı Ata Ticaret Elektrikli Ev Aletleri Şirketi ara

sında alacak davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince; 
davalı şirkete dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere tebligatm yapıldığı ve llanen 
gıyap kararının tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşma günü olan 15/2/1983 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulun
ması, bulunmadığı takdirde davanın gıyabına düşeceği hususu ilânen tebliğ olunur. 

18784 /1-1 
# — 

Ankara İcra İflas Memurluğundan : 

Dosya No : 1982/9 
Ankara Asliye 1 Ticaret Mahkemesinin 25/1/1982 tarih ve 1981/374 sayı İle 

İflasına karar verilen Abdullah Demirel hakkındaki tasfiyenin 1.1. K. 219. maddesi 
uyarınca yapılmasına ve ilânına karar verilmiştir. 

1 — Müflisten alacaklı olanlar veya borçlu bulunanlar ve istihkak iddia eden
ler bir ay İçinde belgeleri ile birlikte memurluğumuza müracaat etmeleri, 

2 — Hilafına hareket edenler cezai mesuliyete uğrayacak, bu sebeple rUçhan 
hakları da kabul edilmiyecektir. 

3 — Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar 
verilen bir aylık süre içinde kendilerinin veya bulunan mallarının nev'i ve kıymet
lerini bildirmeleri, 

4 — İlk alacaklılar toplantısı 27/1/1983 günü saat 14.00 de memurluğumuzda 
yapılacaktır. Alacaklıların işbu toplantıda hazır bulunmaları veya yetkili vekil gön
dermeleri 11. K . 219. ve 336 maddeleri uyarınca tebliğ ve ilân olunur. 

1&78Ö /1-1 

Dosya No : 1982/29 
Ankara Asliye 4. Ticaret Mahkemesinin 4/11/1982 tarih ve 1982/493 - 324 

sayı ile iflasına karar verilen Uğur Metal ve Ahşap Sanayi Ticaret A . Ş. hakkındaki 
tasfiyenin 1.1. K. nun 219. maddesi uyarınca yapılmasına ve ilânına karar verilmiştir. 

1 — Müflis şirketten alacaklı olanlar veya borçlu bulunanlar bir ay içinde 
belgeleri İle birlikte müracaat etmeleri, 

2 — Hilafına hareket edenler cezai mesuliyete uğrayacak bu sebeple rüçhan 
hakları da kabul edilmiyecektir. 

3 — Müflisin mallarım her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar ve
rilen bir aylık süre içinde kendilerinin veya bulunan mallarının nev'i ve kıymetlerini 
bildirmeleri, 

4 — İlk alacaklılar toplantısı 28/1/1983 günü saat 14.00 de memurluğumuzda 
yapılacaktır. Alacaklıların işbu toplantıda hazır bulunmaları veya yetkili vekil gön
dermeleri hususu 1.1. K. nun 219. ve 336. maddeleri uyarınca teb'iğ vs ilân olunur. 

18786/1-1 

Dosya No : 1981/11 
Evvelce iflasına karar verilen Tasfiye halinde Ankara İnşaat ve Ticaret A . Ş. 

hakkında bu defa Ankara Asliye 4. Ticaret Mahkemesinin 24/12/1982 gün ve 
1982/839 - 539 sayı ile 1.1. K. nun 254. maddesi uyarınca iflasın kapatılmasına karar 
verilmiş olduğu İlgililere tebliğ ve ilân olunur. 18787 
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Pülümür Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/28 
Davacı Pülümür İlçesinin Kocatepe Köyü nüfusuna kayıtlı ve mukim Hıdır 

kızı 1956 doğumlu Hasan eşi Cevahir Sakar vekili tarafından, davalı ayni köyde ka
yıtlı ve adresi meçhul Ağa oğlu 1935 doğumlu, Haşan Sakar aleyhine açılan boşanma 
davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında : 

Yukarıda açık kimliği yazılı davalı Hasan Şakar'ın yapılan aramalara rağmen 
bulunamadığı ve adresi meçhul olduğundan, dava dlekçesi ile duruşma günü davalıya 
tebliğ edilememiş bulunduğundan, dava dilekçesi ile duruşma gününün Resmi Gazete 
ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, davalı Hasan Şakar'ın duruşmanın atılı 
bulunduğu 25/1/1983 Salı günü saat 9.05 de mahkememizde hazır bulunması, aksi 
halde adına gıyap kararı tebliğ olunacağı dava dilekçesi ve duruşma günü yerine sa
yılmak üzere ilânen tebliğ olunur. 14727 / 1-1 

Artırma, Eksiltme ve ihale Hânları 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

3 K A L E M LPG SATIN A L I N A C A K T I R 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve ikmal 

Müdürlüğümüz. 
2 — istanbul'da : Sirkeci, YalıkÖşkü Cad. Yahköşkü Han Kat : 4-5'deki Mü

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da : Küçükesat Büklüm Sokak No. 22'deki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 5 Ocak 1983 Çarşamba günü saat : 
14.00 e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur. 18385 / 2-2 

• > • 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet iSu işleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda gerekli ayrıntıları verilen malzemeler teklif İsteme suretiyle sa
tın alınacaktır. 

Şartname Geçici 
Sıra İhale Bedeli Teminat İ H A L E 
No. No. Cinsi ve Miktarı TL. TL. Tarihi Saati 

1 82-78D-142 3 Kalem Pompa istasyonu 
Gezer Vinç Aksamı 600 90.000 24/1/983 11.00 

2 82-74D-147 Tekerlek Balans Cihazı, Fren 
Balatası Perçin Tezgahı ve 
Demir Testere Tezgahı 600 250.000 25/1/983 11.00 

2 — İhale DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yüce t epe Mah. R/7 
Ankara) toplanacak satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden 
ve İstanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden (Liibadiye Caddesi Çamlıca - İstanbul) 
temin edilecektir. 
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3 —. Banka teminat mektupları limit dahili olacak ve teminat mektubunun If-
mit dahili olduğu hususu üzerinde açıkça belirtilmiş bulunacaktır. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarını, İdari Şartnamenin 5. Maddesinde istenen 
vesaik ile birlikte ihalenin yapüacağı saatten en az 1 saat evvel Komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

5 —ı Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edil
mez. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
18692/2-2 

• •• • 
SEKA Aksu Müessesesi Müdürlüğünden.-

GÎRESUN 

KAĞITLIK ODUN NAKLİYE İHALESİ 
Giresun - Trabzon - Artvin - Amasya Orman Bölge Başmüdürlüklerine bağlı 

işletme depolarında 1933 yılı tahsisi olarak alınacak kâğıtlık odunların Müessesemi
ze naklini teminen 12 Ocak 1983 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar kapalı zarf 
ile teklif alınacaktır. 

Bu işe ait şartname Müessesemizden bedelsiz olarak temin edilir. 
İsteklilerin söz konusu şartname esasları dahilinde 12 Ocak 1983 Çarşamba 

günü saat 12.00'ye kadar Müessesemize teklifte bulunmaları gerekmekte olup, Mü
essesemiz 2490 sayılı -Artırma ve Eksiltme» Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 18820/1-1 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 

SATILIK GAYRİMENKUL İLÂNI 
Kazası: Beyoğlu, Mahallesi: Aşmalı Mescit, Sokağı: Aşmalı Mescit Mezar

lık (Etap Oteli yanı). Ada N o : 316, Parsel No : 10, Cinsi : Dük. Otel, Mesahası: 175 M 2 . 
Muhammen bedel: 40.775.000,— TL., Muvakkat teminat: 1.223.250,— TL. 

Yukarıda adresi yazılı gayrimenkulun 14/1/1983 Cuma günü saat 14.00'de ka
palı zarf usulü ile satışı yapılacaktır. 

Taliplilerin 2490 sayılı Kanun uyarınca hazırlayacakları (Muvakkat teminat 
makbuzu, resimli ikametgah İlmühaberini muhtevi) teklif mektubunun en geç 
saat 13.00'e kadar vermeleri. 

Postada vukubulacak gecikmeler mazeret teşkil etmeyecek ve nazara ajın-
mayacaktır. 

Adres.- Rıhtım Caddesi, Karaköy - istanbul. 18821 /1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

BM-55 TİPİ 1054 MODEL BOLİNDER MUNKTELL TRAKTÖRLERİ İÇİN 
76 K A L E M YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

Şartnameleri Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Satmalına ve İkmal, İstan
bul'da ve İzmir'de Bölge Müdürlüklerimizden bedel mukabilinde temin edilebilir. 

Kapalı zarfla teklif alma yoluyla yapılacak ihalede geçici teminat ile birlikte 
verilecek diğer vesaik ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir. 

Teklif mektupları 28/1/1983 günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz Haberleş
me Müdürlüğüne verilecek ve aynı gün saat 15.00'de Komisyonumuz huzurunda 
açılacaktır. 

Postada vaki gecikmelerle telgraf ve telexle gönderilecek teklifler kabul edil
meyecektir. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 16824/1-1 
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Türkiye Elektrik Kurumundan : 

AĞAÇ TEL DİREĞİ NAKLETTİRtLECEKTiR 
1 — Orman işletmelerinden şartnamelerinde belirtilen stok mahallerine top

lam 1384 M 3 , ağaç tel direği naklettü ilecektir. 
2 — Bu işle ilgili teklif isteme şartnameleri TEK Türkiye Elektrik Kurumu 

Dağıtım Şebekeleri Malzeme Finansman ve idari işler Dairesi Başkanlığı, «Ambarlar 
Nakliye ve Sigorta Müdürlüğü İnkılâp Sokak 29/2 Yenişehir - Ankara» adresinden 
temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 13/1/1983 günü saat 14.30'a kadar «Ziya Gökalp Caddesi 
Anadolu Han 14/2 Yenişehir - Ankara» adresinde bulunan Kurumumuz Muhaberat 
Servisine verilmiş olacak ve aynı gün saat 15.30'da Ambarlar Nakliye ve Sigorta 
Müdürlüğü inkılâp Sokak 29/2-4 No. lu odada alenen açılacaktır. 

4 — Her grup ayrı bir ihale konusu olduğundan tekliflerin her grup için ayn 
verilmesi gereklidir. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler ve teminatsız teklifler dikkate alınmaz. 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 18823 /1-1 • 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

PERSONEL TAŞITTIRILACAKTIR 
1 — Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan personel; Göl

başı - Ankara ve Gölbaşı Lojmanları - Gölbaşı Nahiyesi güzergahlarında bir yıl sure 
ile taşıttırüacaktır. 

2 — Taşıma işiyle i lgil i teklif isteme şartnamesi ve sözleşme örneği; TEK 
Satmalına Dairesi Başkanlığı, Bayındır Sokak Vakıf Işhanı N o : 3 Kızılay - Ankara 
adresinden temin edilebilir. 

3 — Teklif mektupları en geç 11/1/1983 günü saat 14.00'e kadar yukarıda be
lirtilen adresteki Muhaberat Servisine gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. 
Bu gün ve saatten sonra verilecek teklifler ile postada vaki olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

4 — Teklif mektupları aynı gün saat 14.30'da TEK Satmalma ve ihale Ko
misyonunda (Hanımeli Sokak No : 3 Sıhhiye - Ankara) açılacaktır. 

5 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yaptırmakta serbesttir. 18765/1-1 

e 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

808 ADET DERİ CEKET, 161 ADET AVCI YELEĞİ V E 548 ADET 
YAĞMURLUK (MUŞAMBA PARDESÜ) SATIN ALINACAKTIR 

Kurumumuz Stoklar ve Ambarlar Şubesi Müdürlüğü ihtiyacı için 808 adet 
deri ceket, 161 adet avcı yeleği ve 548 adet yağmurluk (muşamba pardesü) satın 
alınacaktır. 

Bu işe ait idari şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Iç Alım Şube Mü
dürlüğünden, istanbul'da İnönü Caddesi N o : 88 Taksim - İstanbul adresindeki İs
tanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmalar şartnamemize göre hazırlayacakları teklif 
mektuplarını kapak zarf içerisinde en geç 10 Ocak 1983 Pazartesi günü saat 17.00 
ye kadar Kurumumuz İç Alım Şube Müdürlüğünde bulundurmaları şarttır. 

Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte 
tamamen serbesttir. 18663 / l-ı 
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Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satmalına Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Kırıkkale Hastanesi K. B. B. Servisi ve Ameliyathanesi ihtiyacı bulunan 
1 adet K . B. B. Üniti teklif alma sureti ile satın alınacaktır. 

2 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların, idari şartname esasları dahi
linde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14/1/1983 Cuma günü mesai saati 
sonuna kadar Beyoğlu Kalyoncu Kulluk Cad. Mallı Han'daki Müdürlüğümüze ver
meleri veya aynı gün ve saatte bulundurulmak üzere posta ile göndermeleri ge
rekir. 

3 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
4 — Bu işe ait idari şartname mesai saatleri dahilinde I No. lu Satınalma 

Komisyonumuzdan temin edilebilir. 
5 — Kurumumuz Arttırma. Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadığından, 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 18518 / 1-1 

«• 
T.C. Devlet Demiryolları L İsletme Baş (Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Ko

misyonu Başkanlığından : 

MUHTELİF M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R 
1 — Aşağıda yazılı malzeme, hizalarında gösterilen gün ve saatlerde H . Paşa'-

dakl Komisyonumuzda kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 
2 — Tekliflerin artt ırma saatinden yarım saat evvel Komisyona verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 
3 — Geçici teminatları teklif edilen bedelin yüzde iki buçuğu olup şartnameler 

Komisyondan bedelsiz alınabilir. 
4 — TCDD. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği 

talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

C i n s i Miktarı Günü Saati 

1 — Fersude kağıt 5000 Kg. 18/1/1983 15.00 
2 — Muhtelif dikiş makina parçası 312 Kalem 20/1/1983 15.00 

18437 - 2-2 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 6X300 lük (X bar tipi) 742 takım, 8X200 lttk 
(LME tipi) 292 takım, 3X200 lük (X bar tipi) 360 takım repartltör çatısı kapalı ya
zılı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığından, İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 6.000,— 
TL. mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak edecek firmaların 14/1/1983 günü saat 17.30'a kadar idari 
Şartnamenin 6 ncı maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Teknik taler Dairesi 
Başkanlığına müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde İhaleye iştirak edebilmeleri 
için verilecek yeterlik belgesi 19/1/1983 günü saat 17.30'a kadar Malzeme Dairesi 
Başkanlığından almaları gereklidir. 

4 — Teklifler en geç 20/1/1983 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
18431 / 2-2 
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Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden: 
Bahçekapı - İSTANBUL 

MENSUCAT BOYASI SATIN ALINACAKTIR 
Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii için; 
îndanthren Braun G. 3100 Kg. 
(Veya muadili) 

boyası satın alınacaktır. 
Kapalı zarfı havi teklif mektuplarının 10/1/1983 günü saat 17.30'a kadar Mü

essesemiz veya istanbul Şubemiz hollerindeki Teklif Atım Kutusuna atılması veya 
ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte Müessesemizde bulunacak şekilde pos
ta ile gönderilmesi lâzımdır. Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaya
caktır. 

Verilecek teklif mektuplarının üzerine AL/III Dosya No: 3415/82 ibaresinin 
yazılması şarttır. 

Hazır mal teklif edilecektir. 
Herhangi bir fiyat artışı kabul edilmeyecektir. 
Teklif edilen her kalem boya için 25'er gr.'lık 2'şer adet numune verile

cektir. 
% 8 tutarındaki sipariş teyit pulu satıcı firmaya aittir. 
Müessesemiz 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp teklif

ler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir. 
18664 / 1-1 • 

Tekel Genel Müdürlüğünden: 

1 — 1.130.000.000,— TL. keşif bedelli İzmir Çamaltı Tuzlası idame Yenileme 
ve Genişleme Projesi Kompleksi 12. Kısım (Kanal, şedde, tahkimat) inşaatı işi. be
deli eksiltme şartnamesinin 16. ve sözleşme tasarısının 11. maddesindeki ödeme 
planına uygun biçimde ödenmek üzere birim fiyat esasına göre kapalı zarf yön
temi ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı: 33.900.000,— TL.'dır. (Banka mektupları müddetsiz, limit da
hil i ve Tekel Genel Müdürlüğüne hitaplı olacaktır.) 

2 — Eksiltme 17/1/1983 Pazartesi günü saat 15.00'de istanbul - Cibali'deki Mer
kez Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi anılan Komisyon ile Ankara ve izmir Tekel Başmüdürlük
lerinde görülebileceği gibi, 10.000,— TL.'sına satın alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girecek olanların 11/1/1983 günü çalışma saati bitimine ka
dar eksiltme şartnamesinin 5. maddesi uyarınca; 

a) Yapı araçları bildirisini, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi olanaklarını bildiren mali du

rum bildirisini, 
d) Bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış 33.900.000,— TL.'hk ban

ka referans mektubunu, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (A) grubundan en az işin ke

şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin 
aslını ve bir örneği, 

f) İhaleye girmek isteyen üstleniciler iş yerini gezip gördükleri ve taahhüt 
konusu işin ikmali için gerekli ilk etüdleri yaptıklarına dair Tekel Çamaltı Tuzlası 
Müdürlüğünden alınmış, «iş yerine gelerek gerekli incelemeyi yaptı ve iş yerini gez
di gördü» diye bir belgeyi, 
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Bir dilekçeye ekleyerek Tekel Genel Müdürlüğü İstanbul - Unkapanı adresi
ne müracaatla İstanbul - Karaköy'deki Yatırım ve Uygulama Grubu Müdürlüğün
den İhaleye Katılma Belgesi almaları şarttır. 

5 — İsteklilerin; 2490 sayılı Yasanın 32. ve Eksiltme Şartnamesinin 10. mad
desine göre hazırlayacakları kapalı teklif zarfları ile-, 

a) Geçici teminat makbuzunu, 
b) İhaleye katılma belgesini. 
c) Ticaret Odası belgesini, 
d) IstekUlerin; gerçek veya tüzel kişi olması gerekir. (Özel ve tescil edil

memiş ortaklıklar kabul edilmez.) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde; 
aa) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî makamdan ortaklığın sicille kayıtlı 
ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra 
alınmış bir belgeyi, 

bb) Ortaklığın imza sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak kim
selerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onaylı vekâletnameyi, 

İhale saatinden bir saat öncesine kadar 2. maddede belirtilen Komisyona mak
buz karşılığında vermeleri şarttır. 

6 — Bu ihale ile ilgiU belgelerin posta ile gönderilmesi halinde gecikme ve 
kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur. 18621 / ı-ı 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

2 ADET HİDROLİK POMPA İLE 2 A D E T DİREKSİYON POMPASI 
SATINALINACAKTTR 

Kurumumuz Etimesgut Ağaç Sanayii ürünleri Fabrikasının ihtiyacı olan 2 adet. 
Hidrolik pompa ile 2 adet hidrolik direksiyon pompası satınalınacaktır. 

Bu ise alt İdari ve teknik şartname Ankara'da Genel Müdürlük tç Alım Şube 
Müdürlüğünden, İstanbul'da (İnönü Cad. No. 88 Taksim - İstanbul) Şube Müdürlüğü
müzden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif mek
tuplarım kapalı zarf içerisinde en geç 10 Ocak 1983 tarih Pazartesi günü saat 17'ye ka
dar Kurumumuz İç Alım Şube Müdürlüğü Tandoğan - Ankara adresine göndermeleri 
şarttır. 

Kurumumuz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi di
lediğine vermekte serbesttir. 18622/1-1 

• — ! — 

Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemize ait 13 adet 50 Kg. lık, 54 adet 6 Kg. lık, 16 adet 1 Kg. lık Kuru 
Kimyevi Tozlu Yangın söndürme cihazı TS 862 ye göre doldurtulacaktır. 

1 — Bu işe ait teklif mektubu A E L Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünden, 
TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından, İstanbul'da Bey
oğlu İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi Kat 12 No : 284 - 288 de TKİ. İstanbul Satınal
ma Müdürlüğünden ve Bornova İzmir'de Erzene Mah. 78. Sok. No. 3 Ege Linyitleri 
işletmesi Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir. 

2 — Teklif zarflan en geç 20/1/1983 günü saat 14.00'e kadar Afşin - Elbistan 
Linyitleri İşletmesi (AEL) Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 

3 — ı Geçici teminatı olmayan teklif mektubu ve telgrafla yapüan müracaatlar 
ile postadaki vaki gecikmeli teklif mektupları nazari itiibare alınmayacaktır. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 1851'? /1-1 
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Karadeniz Bakır İsletmeleri A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

NAKLİYAT Y A P T I R I L A C A K T I R 
1983 -1984 döneminde Ankara piyasalarından satın alınarak, Samsun, Küre 

Kutlular ve Murgul (Çakmakkaya) İş yerlerimize istenilen zamanlarda olmak üzere 
değişik boyutlarda ve tonajda malzeme taşıttırılacaktır. 

İşbu ihaleye alt şartname 1.000,— TL. bedelle Ziya Gökâlp Caddesi 17/4 Ye
nişehir - Ankara adresinden temin edilebilir. 

Nakliye işi ay m zamanda muayyen süreler için depolama hizmetini kapsadı
ğından, ihaleye katılacaklar kendilerine ait veya kira ile tuttukları ambarlarının 
tasdikli resmi belgesini de eklemek suretiyle, en geç 14/1/1983 tarihinde saat 17'ye 
kadar teklif zarflarını Genel Müdürlük muhaberat servisine vermiş olacaklardır. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacağı gibi, Şirketimiz 2490 sayılı yasaya 
tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

18837 /1-1 

Çeşitli ilânlar 
Bodrum Gümrük Müdürlüğünden : 

1976/55 
Davacı Gümrük ve Tekel Bakanlığı İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğünün davalı 

Mehmet Teke aleyhine açmış olduğu dava neticelenmiş ve davalı 10254.— TL. sı para 
cezasına mahkum olmuştur. 

Davalı Mehmet Teke'nin Pazarcık ilçesi Çarkazlar köyü adresinde buhınama-
masından dolayı tebligat yapüamamış ve zabıta marifetiyle yaptırılan adres tesbitinde 
de sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 sayılı Kanun hükmü gereğince hüküm 
tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18818/1-1 

— • 

Samsun Gümrük Müdürlüğünden : 

Samsun Gümrük Müdürlüğünün 9/4/1982 gün ve 4 sayılı tahakkuk varakası ile 
Ortaklar Köyü Havza/SAMSUN adresinde mukim Muhsin Sözen tarafından yurda 
ithai edilen otomobilden noksan alman 112.803,— TL. gelir eksiğinin mükellefin adre
sinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adresi de bilinmediğinden 7201 Sayılı Teb
ligat Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verildi. 

Tebligat yerine kaim olmak Üzere ilân olunur. 
Borçlunun açık kimliği: 
Adı ve Soyadı: Muhsin Sözen 
Baba ad ı : Abdullah 
Ana ad ı : Adile 
İ l i : Samsun 
İlçesi: Havza 
Köyü: Ortaklar 
Hane No : 16 
ait ve Sahlfe N o : 24-10 18819/2 

Samsun Gümrük Müdürlüğünün 17/2/1982 gün ve 59 sayılı tahakkuk varakası 
ile Fevzi Çakmak Mahallesi Mevlana Cad No. 81 Samsun adresinde mukim Muhittin 
Baş tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 113.509,— TL. gelir ek
siğinin mükellefin adresinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 
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Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğnden 7201 sayılı Teb-

lgat Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre Hanen tebliğine karar verildi. 
Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
Borçlunun açık kimliği : 
Adı ve Soyadı: Muhittin Baş 
Baba ad ı : Süleyman 
Ana ad ı : Ayşe 
İli : Trabzon 
İlçesi : Araklı 
Köyü: Ağnaz 
Hane No : 112 
Cilt ve Sahife No : 9-A -126 1 8 8 1 9 / 3 

Samsun Gümrük Müdürlüğünün 9/8/1982 günlü ve 1 saydı tahakkuk varakası 
ile 19 Mayıs Mahallesi Reşadiye Sok. No. 7 Samsun adresinde mukim Emine Koksal 
tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksanı alınan 121.417,— TL . gelir eksiğinin 
mükellefin adresinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adresi de bilinmediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verildi. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
Borçlunun açık kimliği : 
Adı ve soyadı: Emine Koksal 
İ l i : Samsun 
İlçesi : Çarşamba/Merkez 
Hane No : 133ı 
Cilt ve Sahife No : 12/138 18810/4 

Samsun Gümrük Müdürlüğünün 19/4/1082 günlü ve 5 sayılı tahakkuk vara
kası ile Çampınar Köyü Osmancık/Çorum adresinde mukim \hme emir tarafın
dan yurda ithal edilen otomobilden noksan alman 114.038,— < gelir eksiğinin mü
kellefin adresinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebl-
gat Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verildi. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
Borçlunun açık kimliği: 
Adı ve Soyadı: Ahmet Demir 
İli : Çorum 
İlçesi: Osmancık 
Hane N o : 5 
a i t ve Sahife No : 17A0 18819/5 

Samsun Gümrük Müdürlüğünün 8/4/1982 gün ve 3 saydı tahakkuk varakası ile 
Saray Cad. Teni Mahalle No. 213 Terme/ISamsun adresinde mukim Tayyip özcan ta
rafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 93.267,— TL. gelir eksiğinm 
mükellefin adresinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebli
gat Kanununun 28. ve 20. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verildi. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 
Borçlunun açık kimliği: 
Adı ve Soyadı: Tayyip özcan 
İ l i : Trabzon 
İlçesi: Sürmene 
Köyü : Köprübaşı 
Hane N o : 13 
Cilt ve Sahife No : 35/141 18819 / 6 
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Denizcilik Bankası T. A . O. dan : 

Limanlarımızda uygulanan Liman işletmeleri Tekel Tarifelerinde yapılan ve 
aşağıda belirtilen değişiklikler, 1/1/1983 tarihinden muteber olmak üzere; 

5842 ve 440 sayılı Kanunlar uyarınca ilân olunur. 

ABD DOLAR ESASINA GÖRE LİMAN İŞLETMELERİ T E K E L 
TARİFELERİNDE Y A P I L A N DEĞİŞİKLİKLER 

G E N E L HÜKÜMLER 

1.8 — ESAS ÜCRETLER : 
Bu tarifelerin ücret cetvellerinde gösterilen miktarlar esas ücretlerdir. 
Her türlü hizmetlere ilişkin ücretler paranın Çankaya, yatırıldığı günkü A B D 

Doları döviz alış kuru üzerinden Türk parası karşılığı olarak ahnır. 
istanbul, Çanakkale Boğazı ve İzmit Körfezindeki Kılavuzluk hizmetleri ile 

daimi depozito, kredi veya avans karşılığı yapılan hizmetlerde hizmetin bittiği tarih
teki kur esas alınır. 

Ardiye İle ambarlama yerlerinde yapılacak her türlü hizmetlere İlişkin ücret
lerin depozitoya bağlanması halinde de hizmetin bitiş tarihindeki Dolar kuru esas 
ahnır. 

1.15 — ÜCRET KESİRLERİ : 
Günlük Dolar kurunun Türk Lirasında meydana getirdiği kesirler liraya ta

mamlanır. 
Tarifelere göre her hizmet için alınacak ücretler ile tahsil olunarak vergi ve 

resimlerde meydana gelecek kesirler de liraya tamamlanır. 
Bu tamamlamalar toplama dahil asıl oran ile tutarlarım etkilemez. 

1.13 — TARİFE ÖLÇÜSÜ : 
(c) Maddesi tarifeden çıkarılmıştır. 

1.17 — ÇEŞİTLİ EŞYANIN B E Y A N I : 
1. paragraftaki «kısım» kelimesi tarifeden çıkarılmıştır. 

1.18 — YANLIŞ B E Y A N : 
(e) Bölümü tarifeden çıkarılmıştır. 

1.25 — EŞYANIN SINIF, KISIM V E G R U P L A R I : 
Başlıktaki ve birinci satırdaki «kısım» kelimeleri tarifeden çıkarılmıştır. 

I — EŞYA SINIFLARININ TANIMI : 

A — AĞIRLIK ESASINA GÖRE EŞYA; 
a) Maniplasyonlarında ağırlığı üzerinden ücrete tabi eşyadır, 
şeklinde değiştirilmiştir. 
Aynı bölüm birinci ve ikinci kısımlar tarifeden çıkarılmıştır. 
II — EŞYA GRUPLARININ TANIMI : 
Bu bölümdeki 1-2-3 bölümleri tarifeden çıkarılmış ve; 

II — EŞYA GRUPLARININ TANIMI ; 
a) Her türlü eşya (General Kargo) 
Dökme eşya İle adet esası dışında kalan eşyadır. 
b) Dökme eşya (Dökme katı, Dökme sıvı) 
c) Hayvanlar (Küçük baş. Büyük baş) 
şeklinde düzenlenmiştir. 
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GEMİ İLE İLGİLİ HİZMET TARİFELERİ 
K I L A V U Z TARİFESİ 

Tarife No : 2-1 
1000 GRT ve 
Kesri Başına 

HİZMETİN ŞEKLİ A B D Doları 

1. — Kılavuz Almanın mecburi olduğu alanlar : 
1.1 — Rıhtım, iskele, tesis ve İşyerine yanaşma, şamandıralara bağ

lama veya buralardan ayrılma, yer değiştirme 50.— 
1.2 — Halic'e giriş veya çıkış 50.— 
1.3 — İstanbul boğazından girip, İstanbul dış Liman Kuzey bölgesi ve 

orta Umanda herhangi bir nokta ve mütekabilen (boğaz geçiş) 36.— 
1.4 — İstanbul boğazından girip, İstanbul dış liman Güney bölgesinde 

herhangi bir noktaya giden veya mütekabilen 54.— 
1.5 — İstanbul boğazından girip, İstanbul liman hudutları dışında 

Marmara'da herhangi bir noktaya giden veya mütekabilen 108.— 
1.6 — İstanbul Limanında Büyükdere, Paşa bahçe, Dolmabahçe ve 

Haliç'de demirleme veya demirden kaldırma 36.— 
1.7 — Darıca önünden İzmit Limanı içindeki herhangi bir noktaya 

veya mütekabilen 72.— 
1.8 — İzmit Limanı içinde herhangi bir nokta arasında birinden 

diğerine geçme 58.— 
1.9 — İzmit Limanında demirleme veya demirden kaldırma 14.— 
1.10 — Çanakkale Boğazından girip Marmara Limanlarından birine 

giden gemiler Çanakkale liman sınırları içinde veya mütekabilen 36.— 
2. — Kılavuz almanın ihtiyari olduğu alanlar : 
2.1 — istanbul boğaz geçişi 36.— 
2.2 — Mehmetçik - Gelibolu veya mütekabilen 36.— 
2.3 — Gelibolu'dan Marmara'da herhangi bir noktaya veya Mar

mara'da iki nokta arasında birinden diğerine geçmek veya 
mütekabilen 36 — 

2.4 — Yenlkale, Kösten, Urla, Çamaltı'ndan İzmir'e veya mütekabilen 50.— 
2.5 — ihtiyari alanlarda rıhtım veya İskeleye yanaşma, şamandıra

lara bağlama veya buralardan ayrılma veya yer değiştirme 72.— 
2.6 — Limanlarda demirleme, demirden kaldırma veya demir yeri 

değiştirme 14.— 
2.7 — İstanbul Liman hudutları içinde (boğaz hariç) bir noktadan 

diğerine geçmek 18.— 
NOT : 1 — Kılavuzu gemiye götürmek veya gemiden almak için kullanılan deniz 

vasıtası hizmetine karşılık (Ş 36.—) alınır. 
2 — Kılavuz vasıtasının amacı dışında kullanılması halinde beher saat ve 

kesri için maktuen (Ş 108.—) alın:r. 

RÖMORKÖR HİZMET TARİFESİ 
Tarife No : 2 - II 

Römorkör Başına 
? 

a) 3000 Gros tonilatoya kadar gemilerden bir saatük iş için 147.— 
b) 3001 Gros tonllotadan yukarı gemilerin 3000 gros tonilatodan 

sonraki beher 1000 tonilato ve kesrinden bir saatlik İş 
için ayrıca 2 3 - — 
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Römorkör Bağına 
* 

2 — a) 2000 deplasman tonuna kadar harp gemilerinden bir saatbk 
is için 18.— 

b) 2001 deplasman tonundan yukarı harp gemilerinin 2000 
tondan sonraki beher 1000 ton ve kesrinden bir saatlik iş 
için ayrıca 2.— 

NOT : 1 — Aynen 
2 — Aynen 

MOR1NBOT HİZMET TARİFESİ 
Tarife No : 2 - i n 

Bağlama veya Çözme 
Morinbot Başına 

? 

1 — a) 3000 gros tonilatoya kadar gemilerden bir saatlik iş için 30.— 
b) 3001 gros tonilatodan yukarı gemilerin 3000 gros toni

latodan sonraki beher 1000 tonilatodan ve kesrinden bir 
saatlik iş için ayrıca 3.— 

2 — a) 2000 deplasman tonuna kadar harp gemilerinden bir 
saatlik iş çin 5.— 

b) 2001 deplasman tonundan yukarı harp gemilerinin 
2000 tondan sonraki beher 1000 ton ve kesrinden bir 
saatlik iş için ayrıca 1.— 

NOT : 1 — Aynen 
2 — Aynen 

B E K L E M E TARIFESt 
Tarife No : 2 - IV 

Beher Saat ve 
Kesri Başına 

Hizmete Tahsis Edilen $ 

1 — Kılavuz 43.— 
2 — Servis motoru 18.— 
3 — Römorkör; 

a) 3000 gros tonilato gemilerden 40.— 
b) 3001 ve daha yukarı gros tonilatodaki gemilerden 72.— 

4 — Morinbot; 
a) 3000 groa tonilato gemilerden 28.— 
b) 3001 ve daha yukarı gros tonilatodaki gemilerden 40.— 

NOT : Aynen 
2.2.2) Hükmündeki ücretler 48.800,— TL. 288.— A B D Dolan olarak, 

24.400,— TL. 144.— » » » 
2.2.3) Hükmündeki ücret 11.000,— TL. 65.— » » » 
2.2.4) Hükmündeki ücret 17.500,— T L 103— » » » 
2.3.1) Hükmündeki ücretler 6.000,— TL. 35.— » » > 

4.500,— TL. 36.— » » » 
4.500.— TL. 26.— » » » 

2.5.6) (c) maddesindeki % 25 % 30 olarak 
2.5.6) (c) maddesindeki % 25 % 20 olarak, 
2.5.6) (e) maddesindeki % 15 % 10 olarak, 
2.6.1) hükmündeki % 75 % 80 olarak, 
2.6.5) hükmündeki % 75 % 70 olarak, 

değiştirilmiştir. 
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2.8 — A N T A L Y A LİMANINDA «YAT» L A R A U Y G U L A N A C A K TARİFE : 

2.8.3) A — Kılavuz römorkör, morinbot ve servis motoru Tarifeleri 
karşılığı olarak hizmet başına: 

161-250 GRTye kadar 3.50 
251-500 GRT'ye kadar 5.50 
501 GRTden yukarı 7.— 
Palamar, şamandıra ve demirde yatma Tarifesi karşılığı olarak : 

7 GÜN/GRT 
$ 

1 -2 -3 -4 sıra numaraları kaldırılmış yerine Palamar, 
şamandıra ve demirde yatma ve kıçtan kara 

P A L A M A R , ŞAMANDIRA DEMİRDE Y A T M A TARİFESİ 
Tarife No : 3-1 

Beher yedi gün için 
Beher 100 GRT Beher 100 deplasman 

başına ton başına 
Geminin yatma yerleri 

1 — Rampa (Aborda) 
2 — Kıçtan kara 
3 — Şamandıra 
4 — Demir (Mendirek içinde) 

Abonman 

6.50 
6.— 
5.30 
4.70 

1.— 
1.— 
1.— 
1.— 

Beher yıl için 

5 — Kayık, küçük yolcu motoru ve benzeri teknelerin 
benzerinden 2.— 

6 — Balıkçı ve hizmet tekneleri ve benzeri teknelerin 
benzerinden 4.— 

7 — Aynen 
Beher 7 gün İçin 

Palamar Şamandıra Demirleme 
I 

a) 1.— 
b) 2.— 
3.1.8) Hükmündeki 200.— TL., 1.20 A B D Doları olarak düzenlenmiştir. 

GEMİ A M B A R V E G L A D O R A L A R I N I N AÇILIP K A P A T I L M A S I 
V E YÜK DONANDOT HİZMETLERİ 

Tarife No : 4-1 

Hizmet Çeşitleri 
Bir hizmet karşılığı 

$ 

Ambar açılması veya kapatılması 18.— 
Gladoraların açılması veya kapatılması 30.— 
Yük donanımının hazırlanması 36.— 
Ağır yük donanımının hazırlanması veya yerine bağlanması 50.— 

3.— 

B — 



Sayfa: 50 RESMİ GAZETE 30 Aralık 1982 — Sayı: 17914 

FUZULİ İŞGAL TARİFESİ 

(Tarife No : 9-1) 
Beher Saat 

ve Kesrinden 
Fuzuli İşgalin Şekli S 

1 — Yükleme - boşaltma şifting isleri bittiği halde bitiş saatinden iti
baren 2 saat iğinde bağlı bulundukları yerleri terketmeyen gemi 
lerden bu 2 saatten sonraki müddetler iğin 100 GRT ve kesri 
basma 0.60 

2 — Rıhtım, iskelelere yanaşan ve şamandıralara bağlayan gemiler 
yükleme boşaltma aktarma ve şifting ile ilgili hazırlıklarım ve 
bu mevzudaki tedbirlerini alarak bir şif t dahilinde bir veya birden 
fazla işçi postasıyla çalışmaları halinde gemilerden ton yekûnu 
vasatisi 40 tonun altında ise asgari 40 ton üzerinden ton basma 0.30 

3 — Kendilerine ayrılmış olan yere gitmeleri veya yer değiştirmeleri 
bildirildiği halde arıza grev ve kanuni nedenlerle de olsa bulun
dukları yerleri iki saat içinde terketmeyen gemilerden bu 2 saatten 
sonraki ücretler için 100 GRT ve kesri başına 0.60 

4 — Rıhtım ve İskelelere yanaşmış veya şamandıralara bağlanmış 
olup da limandaki yükleme - boşaltma - aktarma ve şifting İşleri 
bitmemiş gemiler şift talep esasları uyarınca posta talebinde 
bulunmadıkları takdirde gemilerin bulundukları yerleri işgal sü
resince 100 GRT ve kesri basma 0.60 
Ancak şift çalışmalarından doğan fuzuli İşgal tahakkuklarında, 
şift çalışmalarının Bankaca yapılmadığı devrede fuzuli işgal üc
reti alınmaz. 

5 — Gemilerin boy, çektiği su, yüklerinin hususiyeti ve yanaşma yer
lerinin durumu ile benzeri sebeplerle yer değiştirmesi veya hava 
şartları bakımından şamandıralara, demir yerlerine gitmesi bildi
rildiği halde bulundukları yerleri İki saat içinde terketmeyen ge
milerden bu iki saatten sonraki müddetler İçin 100 GIRT ve kesri 
basma 0.60 

6 — Bankanın izni olmadan rıhtım, iskele ve şamandıralara yanaşan 
veya kıçtan kara bağlayan gemilerden, yanaşma veya bağlama 
anından itibaren, (palamar ücreti ayrıca alınır) 100 GRT ve kesri 
başına 0.60 

7 — İlk beyan esas olmak üzere boşaltacağı veya yükleteceği yüklerin 
toplamı 100 ton (100 ton dahil) altında olması sebebiyle öncelik 
tanınarak iş altı edüen gemilerin İşleri bittiği halde bulundukları 
yerleri iki saat içinde terketmemeleri halinde bu İki saatten son
raki müddetler için 100 GRT ve kesri başına 0.60 

8 — Kendilerine ayrılmış olan yere gitmeleri veya yer değiştirmeleri 
bildirildiği halde, bulundukları yerleri ik i saat İçinde terketme
yen teknelerden bu ik i saatten sonraki müddet için : 

a) Kayık, küçük yolcu motoru ve benzen teknelerden, tekne 
başına 0.10 

b) Balıkçı ve hizmet motoru ve benzeri teknelerden, tekne 
başına 0.15 
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Fuzuli İşgalin Şekli 

9 — Yolcu ve turist almak amaciyle rıhtım, iskele ve liman sahala
rına gelen kara vasıtalarının bu sahaları fuzulen Iggal etmeleri 

halinde ik i saatten sonraki müddetler için vasıta, başına 
10 — Liman sahalarına yük almak veya vermek amacıyla giren iş sa

hiplerine ait kara vasıtalarının liman sahalarına geldiği gün içe
risinde terketmemesi halinde, bugünü takip eden beher gün ve 
kesri için vasıta başına 

5.1.2 — Bu tarifenin 9 ve 10 ncu bendindeki ücret iş sahibinden, diğer 
bentlerin ücretleri gemi kaptan veya acentelerinden alınır. 

5.1.3 — Yük tonları asgari tondan aşağı olarak iş altı yapan ve son şift-
lerinde yük tonları asgari tonun altında kalmış bulunan gemi
lere 2 nci madde hükmü uygulanmaz. 

5.1.4 — Bu tarifenin 2 nci maddenin uygulanmasında beher saat ve kesri 
dikkate alınmaz. 

Beher Saat 
ve Kesrinden 

0.20 

4.70 

T A T L I SU VERİLMESİ TARİFESİ 

Tarife No : 6 -1 

Suyun verildiği yer ve mıntıkalar İst. izm. Trab. 
T O N / * 
K. Adası Grs. Antl. 

2.40 2.30 
3 — 3.10 
3.20 3.10 
3.60 3.50 
3.80 — 

4.10 

6.70 2.70 
1 — Rıhtım ve iskelelerdekl 

vanalardan 2.40 2.30 5.90 3.40 
2 — Su gemisi ile I. Bölge 
3 — » » > II. » 
4 — » » » III. » 
5 — » » » rv. > 
6 — » » » V . » 

6.2a) Madde hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 
6.4,1) Hükmündeki 2500,— TL., A B D Doları 15,— olarak, 

6.5 -•- B E K L E M E ÜCRETİ BÖLÜMÜNDEKİ 500,— TL., 3 A B D Doları olarak, 
değiştirilmiştir. 

EŞYA İLE İLGİLİ HİZMET TARİFELERİ 
YÜKLEME - BOŞAlTIslA VE ŞİFTİNG HİZMETLERİ TARİFESİ 

Tarife No : 7-1 
Yükleme Boş. Şifting 

Ton/? Ton/S 

1 — AĞIRLIK ESASINA TABİ EŞYA 
a) Her türlü eşya (General Kargo) 
b) Dökme eşya (Katı) 
c) Dökme eşya (Sıvı) 

2 — ADET ESASINA TABİ EŞYA 

A . Konteynerler : 
a) 8x8x20 Fit'e kadar (boş) 
b) 8x8x20 Fit'e kadar (Dolu) 
c) 8x8x20 Fitten yukarı (boş) 
d) 8x8x20 Fitten yukarı (Dolu) 

2.50 
1.60 
1.30 

Adet/f 

3.— 
26.— 
4.40 

44.— 

3.50 
3.— 
3.— 

Adet/Ş 

4.40 
31.— 

5.30 
63.— 
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Adet $ Adet * 

B. T R E Y L E R : 
a) Treyler (boa) 
b) Treyler (dolu) 

C. Palet (bos) 

D. H A Y V A N L A R : 
a) Küçükbaş 
b) Büyükbaş 

2.— 
20.— 
0.20 

0.40 
0.50 

3.— 
6.— 
0.30 

0.30 
0.30 

7.1.4) 

7.2.1) 
7.2.2) 
7.2.3) 
7.3.1) 
7.3.7) 
7.4.2) 
7.4.2) 
7.4.2) 

7.4.2) 

7.4.3) 

(d) Hükmünde bulunan 100,— TL. ücret 0.60 A B D Doları, aynı hükümdeki 
20,— TL . 0.10 A B D Doları olarak değiştirilmiştir. 

Hükmündeki % 15, % 20 
% 15, % 10 
% 15, % 10 
% 15, % 20 
% 75, % 80 
% 60, % 70 
% 15, % 10 
% 65, % 60 

Tekerlekli ve paletli vasıtalar gemilere makineleri İş sahipleri tarafından 
çalıştırılmak suretiyle yükletilip boşaltıldığında, hizmetin tatil gün ve 
zamanlarında yapılan bölümü için ayrıca ilâve ücret alınmaz ve esas ücret
lerden % 30, 
şeklinde düzenlenmiştir. 

Hükmündeki 25,— TL., 0.20 A B D Doları olarak, 
değiştirilmiştir. 

(a) 
(b) 
(c) 
(e) 

7.5 — B E K L E M E ÜCRETİ: 

Memur baş. 

İşçi Basma 
(Deniz vasıtası 
personel dahil) 

Kara Vinci 
basma 

Çalışma gün ve zamanlarında 0.45 0.45 8.— 
Tatil gün ve zamanlarında — 0.90 10.— 

değiştirilmiştir. 

7.8 — ASGARİ ÜCRET bölümündeki 200,— TL. ücret 1.20 A B D Doları olarak 
değiştirilmiştir. 

DENİZ VASITASI İLE TAŞIMA HİZMETLERİ 
TARİFESİ 

Tarife No : 8-1 
Deniz vasıtası ile 

taşıma hizmeti 
1 — AĞIRLIK ESASINA TABİ EŞYA : Ton/? 

a) Her türlü eşya (General Kargo) 
b) Dökme eşya (katı) 

1.80 
1.30 
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2 — ADET ESASINA TABİ EŞYAİ ADET/Ş 

A. Konteynerler: 
a) 8x8x20 fit'e kadar (bos) 3.— 
b) 8x8x20 fit'e kadar (Dolu) 18.— 
c) 8x8x20 fit'ten yukan (boa) 3— 
d) 8x8x20 fit'ten yukarı (dolu) 22 — 

B. Treyler: 
a) Treyler (bog) 3.— 
b) Treyler (dolu) 18.— 

C. Palet (bofl) 0.20 
D. Hayvanlar: 

a) Küçükbaş 0.30 
b) Büyükbaş. 050 

8.1.3) Hükmündeki 15.— TL,., 0.10 ABD Doları, 
8.1.4) Hükmündeki 15.— TL., 0.10 ABD Dolan olarak 

degigtirllmigtir. 
8.2.1) Hükmündeki % 25. % 20 olarak, 
8.2.2) Hükmündeki % 25. % 20 olarak, 
8.2.5) Hükmündeki % 25, % 20 olarak, 
8.3— Hükmündeki % 75, % 80 olarak, 
8.4.1) Hükmündeki % 75, % 70 olarak, 

düzenlenmiştir. 
8.5.1) Hükmündeki 1000.— TL., 6.— ABD Dolan olarak, 
8.5.2) Hükmündeki 1000.— TL., 6.— ABD Dolan olarak, 
8.7— Hükmündeki 500.— TL., 3.— ABD Dolan olarak, 

değiştirilmiştir. 
SÜRSTARYA 

Tarife No: 10-1 
Deniz Vasıtaları 6 ncı gün dahil 
Yük kapasite Beher gün için 
Tonajı 9 

1 - 150 12 — 
151 - 300 18.— 
301 - Tondan yukan 24.— 

L. T. Gemisi için beher saat ve kesri bağına, 30.— 
değiştirilmiştir. 

10.1.5) Eşyanın sürstarya müddeti içinde boşaltümasımn tamamlandığı gün tabloda 
gösterilen ücretler alınır. 
Sürstarya müddetinin 6 ncı günü aşması halinde 7 ncl günden itibaren (7 noi 
gün dahil) 6 günlük ücrete ilaveten beher gün için esas ücretin 3 katı ücret 
alınır, 
şeklinde düzenlenmiştir. 

10.2.1) Hükmündeki % 2», % 30 olarak, 
değiştirilmiştir, 
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CER HİZMETLERİ 
Tarife No : 11-1 

Beher Cer Başına 

I H I H IV V 
Deniz vasıtası yük kapasite tonajı Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge 

1 - 150 Tona kadar 6.— 9— 12.— 15.— 20,— 
151 - 300 Tona kadar 8.— 12.— 18.— 25.— 30.— 
301 tondan yukarı 10.— 14.— 21.— 31.— 46.— 
L. T, Gemileri 15.— 22.— 33.— 49.— 73.— 
11.2— B E K L E M E Bölümündeki 3000.— TL., 20 ABD Doları olarak, 

Aynı bölümdeki 600.— TL., 4 A B D Doları olarak, 
değiştirilmiştir. 

H A M M A L 1 Y E - TAŞIMA HİZMETİ TARİFESİ 
Tarife No : 12-1 

T O N / * 
1 — Ağırlık Esasına Tabi Eşya I II m 

a) Her türlü eşya (General Kargo) 1.20 1.50 1.70 
b) Dökme eşya (katı) 0.90 1.— 1.10 

2 — Adet Esasına Tabi Eşya ADET/Ç 

A. Konteynerler: 
aı 8x8x20 fıt'e kadar (boş) 1.80 
b) 8x8x20 fife kadar (dolu) 20.— 
c) 8x8x20 fit'ten yukarı (boş) 2.20 
d) 8x8x20 fit'ten yukarı (dolu, 27.— 

B. a) Treyler (boş) 1.80 
b) Treyler (dolu) 17.— 

C. Palet (boş) 0.10 
D. Hayvanlar: 

a) Küçükbaş 0.10 
b) Büyükbaş 0.10 

12.2.1) Hükmündeki 15, % 20 olarak, 
12.2.2 ı Hükmündeki % 15, % 20 olarak, 
12.2.5) Hükmündeki 10.— TL., 0.10 A B D Doları olarak, 

Aynı hükümdeki 20.— TL., 015 A B D Doları olarak, 
12.2.6) Hükmündeki 4.— TL., 0.02 A B D Doları, 

Aym hükümdeki 6.— TL., 0.04 A B D Doları olarak, 
12.2.7) Hükmündeki 100.— TL., 1.— A B D Dolan olarak, 

Aynı hükümdeki 150.— TL., 1.50 A B D Dolan olarak, 
değiştirilmiştir. 

12.3.1i Hükmündeki % 75, <> 80 olarak, 
12.4.2) Hükmündeki 1100.— TL., 6.50 A B D Doları olarak, 

Aynı hükümdeki 1700.— TL., 10.— A B D Dolan olarak, 
değiştirilmiştir. 

12.5— Bölümündeki 200.— TL., 1.20 A B D Dolan olarak, 
12.6.2) Hükmündeki % 60, % 70 olarak, 
12.6.5) Makineleri iş sahipleri tarafından çalıştırılan tekerlekli ve paletli vasıtalar ile 

Bankanın araç ve gereçlerinin yetersiz olması nedeniyle iş sahibinin temin ede
ceği vinç veya kara vasıtaları ile yapılan hammaliye - taşıma hizmetlerinde, 
hizmetin tatil gün ve zamanlarında yapılan bölümü için ayrıca ilave ücret 
alınmaz ve esas ücretlerden % 30, 
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12.6.6) Ambarlama yerlerine mürettep dolu konteyner ve treyler İçin : 
a) Dolu konteynerlerln Bankaca tayin edilen ambarlama yerlerine kadarki 
yalnız taşıma hizmetinin (veya mukabili) iş sahipleri tarafından ve kendile
rine ait kara vasıtası ile yapılması halinde .hizmetin tatil gün ve zamanların
da yapılan bölümü için ayrıca ilâve ücret alınmaz ve esas ücretlerden % 20, 
b) İş sahiplerine ait kara vasıtası ile Bankaca tayin edilen ambarlama yer
lerine taşınan dolu konteynerlerin, iş sahiplerine ait mekanik araç ve gereç
lerle kara vasıtasından yere bırakılması (veya mukabili) halinde, hizmetin 
tatil gün ve zamanlarında yapılan bölümü için ayrıca ilâve ücret alınmaz ve 
esas ücretlerden % 30, 
c) Dolu treylerin kendilerine ait çekici, itici ve sürücüleriyle Bankaca tayin 
edilen ambarlama yerlerine taşınması halinde (veya mukabili), hizmetin tatil 
gün ve zamanlarında yapılan bölümü için ayrıca ilâve ücret alınmaz ve esas 
ücretten % 30, 
şeklinde düzenlenmiştir. 

12.6.7) Hükmündeki % 15, % 10 olarak, 
değiştirilmiştir. 

12.1.12) Madde hükmü tarifeden çıkarılmıştır. 

A M B A R L A M A TERLERİ ARDİYE HİZMETİ TARİFESİ 

Tarife N o : 13-1 

1 — AĞIRLIK ESASINA TABİ EŞYA > GÜN-TON/? 

a) Her türlü eşya (General Kargo) 0.50 
b) Yanıcı, yanmayı kolaylaştırıcı, parlayıcı her nev'l eşya 3.— 
c) Yakıcı, tahriş edici, zehirli her nev'i eşya 2.40 
N O T : 1 deki 10.000.— TL. ücret 59.— A B D Doları olarak, 

değiştirilmiştir. 

2 — A D E T ESASINA T A B I EŞYA : GÜN-ADET/* 

A. a) 8x8x20 fit'e kadar (boş) 3.— 
b) 8x8x20 fit'e kadar (dolu) 7.— 
c) 8x8x20 fitten yukarı (boş) 4.40 
d) 8x8x20 fitten yukarı (dolu) 10.— 

B. a) Treyler (boş) — 
b) Treyler (dolu) 8.— 

C. Palet (boş) 0.03 
13.4— 2 nci paragraftaki 22.50 TL., 0.15 A B D Doları olarak, 

4 ncü paragraftaki 2.— TL., 0.01 A B D Doları olarak, 
değiştirilmiştir. 

13.8.1) Hükmündeki % 75, % 70 olarak, 
13.8.2) Hükmündeki % 75, % 70 olarak, 
13.8.3) Hükmündeki % 75, % 70 olarak 
13.8.4) Aktarma ve transit eşyası için esas ücretlerden % 70 indirilir. Ancak, bu indi

rim ambarlama yerlerinden 90 gün içinde çekilen eşya için uygulanır. 91 nci 
günden sonra çekilen eşya için esas ücretler uygulanır. Boş konteynerlere ve 
boş treylerlere bu hüküm uygulanmaz., 
şeklinde düzenlenmiştir. 

13.3.11) Madde hükmü tarifeden çıkarılmıştır. 
13.9— ASGARİ ÜCRET bölümündeki 200.— TL. ücret, 1.20 A B D Doları olarak, 

değiştirilmiştir. 
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ŞARK HALİ K1L1MLER1YLE BEZLERİ VE HAYVAN POSTLARI 
SERBEST YER ÜCRETİ TARİFESİ 

Tarife No : 14-1 
Gün bağına 

$ 

Beher ntf İçin 0.20 
•eklinde değiştirilmiştir. 

MANİPÜLASYON HİZMET TARİFESİ 
Tarife No : 15-1 

Manipülasyon Çeşitleri : $ 

1 — Parçaların ve kapların tartılması, açılması, kapatılması, seçilmesi, 
değiştirilmesi, numara, marka verilmesi, temizlenmesi, numune alın
ması hallerinde yapılan her hizmet için ayrı ayrı olmak üzere (beher 
100 Kğ. için) 0.10 

2 — Kaplarda tamir yapılması (kap basma) 0.30 
3 — Kap ve çuvalların etiketlenmesi, kurşunlanması halinde her hizmet için 

ayrı ayrı olmak üzere (kurşun veya etiket başına) 0.10 
4 — Kimyevi maddelerin niteliğinin saptanması için düzenlenecek her bel

ge için ayrı ayrı olmak üzere (belge basma) 30— 
6 — Yukarıda yazılı olmayan diğer manipUlasyonlar için (beher 100 Kg. 

başına) 0.10 
MONTAJ - DEMONTAJ HİZMET TARİFESİ 

Tarife No : 15-11 
TON/$ 

Ton başına *0-— 
15.2.2) Hükmündeki % 75, % 80 olarak, 

değiştirilmiştir. 
15.3.1) Hükmündeki 5, 6, 8, 9, 11, 12 ve 13 sayıları silinerek yerlerine 1, 2, 3 ve 6 

rakkamları yazılacak. 
15.4— Hükmündeki 50.— TL., 1.20 ABD Doları olarak, 

değiştirilmiştir. 
SAHİPLERİNE AİT MEKANİK VASITA VE TESİSLERLE 

İLGİLİ HİZMET TARİFESİ 
Tarife No : 16-1 

Geminin bulunduğu yer: 

1 — Bankaya ait rıhtım ve İskelelere yanaşmış gemiler 
2 — Bankaya ait şamandıralara bağlanmış, mendireğe kıçtan 

kara olmuş gemiler 
3 — Mendirek içinde Bankaya ait olmayan rıhtım, İskeleye 

yanaşmış veya şamandıralara bağlanmış veya demirlemiş 
gemiler 

4 — Liman tekel hududu içinde demirlemiş gemiler Bankaya 
alt olmayan rıhtım veya iskelelere yanaşmış veya şaman
dıralara bağlanmış gemiler 

Dökme Dökme 
Eşya Maiyat 

0.18 0.15 

0.15 0.12 

0.10 0.10 

0.06 0.06 
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16.1.5) Hükmündeki 3.— T U , 0.02 A B D Doları olarak, 
16.1.6) Hükmündeki 20.— TL., 0.12 A B D Doları olarak, 
16 1.7) Hükmündeki 20.— TL., 0.12 A B D Doları olarak, 
16.1.11) Hükmündeki 5.000,— TL., 30.— A B D Doları olarak, 

değiştirilmiştir. 

KURUÇEŞME SAHASINA MAHSUS KÖMÜR YÜKLEME - BOŞALTMA, 
A K T A R M A V E ŞtFTtNG HİZMETLERİ 

TARİFESİ 

Tarife No : 17-1 
T O N / * 

Briket. Linyit 
Hizmetin Çeşitleri Maden Kömürü Kok ve Tozu 

I. Boşaltma ve vasıtadan vasıtaya aktarma : 
1 — Saha rıhtımına yanaşık gemilerin amba

rından mihaniki tesisatla alınıp sahadaki 
istif yerine veya siloya veyahut kara vası
tasına boşaltma 1.18 1.40 

2 — Saha rıhtımına yanaşık bulunan geminin 
veya vasıtanın ambarından mihaniki tesi
satla alınıp gemi ve vasıtaya aborda 
e tmiş : 1.18 1.40 
a) Gemi veya vasıtanın ambarına veya 

güvertesine vermek 1.18 1.40 
b) Geminin bunkerine huni vesaire gibi 

hususi tertibat kullanarak veya 
kullanmıyarak doğrudan doğruya 
vermek 1.50 — 

n. Yükleme : 
1 — Sahadaki istif den mihaniki tesisatla alı

nıp rıhtıma yanaşık gemi ambarına veya 
güvertesine vermek 1.18 1.40 

2 — Geminin güvertesine dökülen kömürü : 
a) Çavalye ile bunkere vermek 1.80 — 
b) Kazanla bunkere vermek 1.50 — 

3 — Şata veya mavnaya dökülen kömürü ça-
valya ile bunkere vermek 1.80 — 

4 — Sahadaki istifden mihaniki tesisatla kara 
vasıtasına yüklemek (Silo kullanarak ve
ya kullanmıyarak) 1.18 — 

III. Saha içindeki hizmetler : 
1 — Saha içinde ve istifler arasında mihaniki 

tesisatla aktarma 1.18 1.40 
2 — Her nev'i tartı ameliyesi 0.60 0.60 

IV, Saha ücre t i : 
1 — 1-5.000 M2 kadar olan sahanın beher ntf 1.10 
2 — 1-10.000 M? kadar olan sahanın beher mî 1.— 
3 — 1.10.000 M3 den yukarı sahanın beher ntf si 0.90 
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İSTANBUL LİMANINDA KURUÇEŞME SAHASI DIŞINDAKİ 
KÖMÜR - YÜKLEME - BOŞALTMA - A K T A R M A V E Ş1FT1NG 

HİZMETLERİ TARİFESİ 

Tarife No : 17-n 
TON/Ş 

I. Bölge II. Bölge 
Maden Kok Maden Kok 

Hizmetin Çeşitleri Kömürü Linyit Kömürü Linyit 

I. Fabrika ve müesseselerin kendi hususi rıh
tımlarına veya iskelelerine yanaştırılan 
gemilerden boşaltma : 

1 — İskeleye yanaşık gemi ambarından vinç 
ve kazanla rıhtıma, deniz vasıtasına ve
ya açık vagona 1.40 1.70 1.80 2.— 

2 — Rıhtım veya iskelelere aborda etmiş olup, 
vinçci olmayan işlemeyen veya kazan ça
lıştırılmasına müsait bulunmayan gemi 
ambarmdan çavalye ile rıhtıma veya 
aborda etmiş deniz vasıtasına 2.10 2.40 2.60 3.— 

II. Denizde (açıkta duran gemilerden yükle
me, boşaltma, bunkere verme ve aktarma 
(şiftlng) işleri : 

1 — Boşaltma : 
a) Gemi ambarından vinç ve kazanla 

deniz vasıtasına 1.40 1.70 1.80 2.— 
b) Gemi ambarından çavalye ile deniz 

vasıtasına 2.10 2.40 2.60 3.— 
2 — Yükleme : 

a) Gemiye yanaşık vasıtadan vinç ve 
kazanla gemi bunkerine veya amba
rına 1.40 — 1.80 — 

b) Gemiye yanaşık vasıtadan çavalye 
ile gemi bunkerine veya ambarına 2.10 — 2.60 — 

c) Gemiye yanaşık vasıtadan vinç ve 
kazanla güverteye ve burdan çavalye 
ile bunkerine ve ambarma 2.60 — 3.— — 

3 — Aktarma (Şifting) : 
a) Gemi ambarmdan vinç ve kazanla 

güverteye 1.40 — 3.— — 
b) Gros bunkerden veya ambardan ev

vela vinç ve kazanla güverteye ve bu
radan çavalye ile esas bunkerlere 2.60 — 3.— — 

4 — Birbirine aborda etmiş gemi ambarları 
arasında aktarma (şiftlng) : 
a) Vinç ve kazanla bir gemiden alınıp 

diğerinin ambar veya bunkerine 2.40 — 2.60 — 
b) Bir geminin gros bunker veya amba

rından vinç ve kazanla diğerinin ev
vela güvertesine ve buradan çavalye 
ile esas bunkerine 2.60 — 3.— — 
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İZMİR - TRABZON - GİRESUN - A N T A L Y A - KUŞADASI - DİKİLİ - GÜLLÜK 
LİMANLARINA MAHSUS KÖMÜR YÜKLEME - BOŞALTMA, 

A K T A R M A V E Ş1FT1NG TARİFESİ 

Tarife No : 17-111 

Hizmetin Çeşitleri 

TON/5 
Kok ve 

Maden kömürü Tozu Briket 
Bölge Bölge Bölge Bölge 

i n i n 

1.40 

2.10 
0.90 

1.60 

Boşaltma: 
1 — Rıhtım veya iskeleye yanaşık gemi amba

rından gemi vinci ve kazanla rıhtım veya 
iskeleye veya kara vasıtasına 

2 — Rıhtım ve iskeleye yanaşık gemi amba
rından kazan, kara vinci ve kavramalı 
vinçle rıhtım veya iskeleye, deniz vasıta
sına, açık vagon veya kara vasıtasına 

3 — Her nev'i tartı ameliyesi 
4 — 1 ve 2 sayılı bentlerde yazılı pozisyonlar 

dışında bir hizmetin ifasının gerekmesi 
halinde İstanbul Limanı kömür tarifesi 
uygulanır. 

5 — Dikili Limanından yapılan kabotaj kö
mür yükleme - boşaltmalarında tatil gün 
ve zamanlarına bakılmaksızın 1.15 

17.2.1) Hükmündeki 60,— TL., 0.35 ABD Doları olarak, 
17.2.2) Hükmündeki 60,— TL., 0.35 ABD Doları olarak, 
17.2.3) Hükmündeki 60— TL., 0.35 ABD Dolan olarak, 
17.2.4) Hükmündeki 60,— TL., 0.35 ABD Doları olarak, 
17.2.9) Hükmündeki % 75, % 70 olarak, 

düzenlenmiştir. 

17.4 — Bekleme Ücreti-

Memur başına 
$ 

Çalışma gün ve zamanlannda 
Tatil gün ve zamanlannda 

17.4.2) Hükmündeki ücretler: 

0.50 

1.80 2.— 

2.60 
0.90 

îşçi Başına 
(Deniz vasıtası 
personeü dahil) 

S 

0.50 
3.— 

Transporter Başına 
$ 

Çalışma gün ve zamanlarında 
Tatil gün ve zamanlannda 

şeklinde değiştirilmiştir. 

4.40 
6.80 
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GÜNLÜK KÖMÜR DENİZ VASITASI TARİFESİ 

Tarife No: 17-IV 
Gün Başına 

Deniz vasıtası yük kapasitesi tonajı $ 

1 -150 tona kadar 8.80 
151-300 tona kadar 14.70 
301 tondan yukarı 23.50 
L T. gemileri için beher saat ve kesri başına 17.70 

seklinde değiştirilmiştir. 
17.7 — Bekleme Ücreti: 

1. paragrafındaki 2.500.— TL., 14.70 ABD Doları olarak, 
2. paragrafındaki 500,— TL, 3.— ABD Doları olarak, 

17.82) Hükmündeki 500.— TL., 3.— ABD Dolan olarak, 
değiştirilmiştir. 

MUHTELİF HİZMET TARİFELERİ 
YOLCU VE TURİST GİRİŞ - ÇIKIŞLARI HİZMET TARİFESİ 

tarife No: 18-1 
Şahıs Başına 

$ 

1 — T .imana gelen ve giden veya transit yolcu ve turist
lerden 7 — 

2 — Yolcuların % 50'den fazlası öğrenci olan ve mün
hasıran eğitim gezisi yapan turist gemilerindeki 
öğrencilerden 4.— 

3 — 7 yaşına kadar (7 yaş dahil) çocuklara % 50 indi
rim uygulanır. 

18.3 — Bekleme ücreti bölümü tarifeden çıkarılmıştır. 

FB3RTBOT VE BENZERİ GEMİLERLE GELEN VEYA GİDECEK OLAN 
TEKERLEKLİ VASITALARA AİT HİZMET TARİFESİ 

(Tarife No: 19-1) 
Adet Başına 

Vasıta Çeşitleri S 

1 — Motorsiklet (Sepetli - sepetsiz) 0.10 
2 — Otomobil 0.50 
3 — Minibüs 0.70 
4 — Seyyar Ev 1.— 
5 — Kamyon (Boş) 1.— 
6 — Kamyon (Dolu) 2.— 
7 — Treyler (Boş) 1.40 
8 — Treyler (Dolu) 2.— 
9 — Bisiklet 0.10 

10 — Otobüs 1.— 

11 — Yukarıda adı geçmeyen her cins tekerlekli, paletli araç ve gereçler 3.— 
19.2.1 — Hükmündeki % 25, % 20 olarak, düzenlenmiştir. 

tonajı 
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L A S H ' I N ÇEKİLME TARİFESİ 

(Tarife No : 20-1) 
Lash Başına 

1 — Lash Ana Gemisinin Uğradığı Limanda : 
a) Lash ana gemisinden denize indirilen Lash'ın gemi civarında 

toplanarak terminal veya bekçi mahalline çekilmesi veya mü-
tekabüen, 88.— 

b) Terminal veya bekçi mahallinde bulunan Lash'ın yükleme -
boşaltma amacıyla, terminal sahasındaki yükleme - boşaltma 
mahallerine çekilmesi ve terminal veya bekçi mahallindeki 
Lash'ın, Lash ana gemisine götürülerek geminin vincine 
verilecek hale getirilmesi, 132.— 

c) İzmir Limanında Pasaport Terminalindeki bekçi mahallinde 
bulunan Lash'ın yükleme - boşaltma amacıyla Alsancak 
Terminaline çekilmesi ve geri getirilmesinde bir gidiş - dö
nüş ücreti olarak. 147.— 

2 — Lash Ana Gemisinin Uğramadığı Limanda : 
Terminal veya bekçi mahalline getirilmiş Lash'ın yükleme - bo
şaltma amacıyla, terminal sahasındaki yükleme - boşaltma ma
hallerine çekilmesi. 73.— 

3 — Lash Ana Gemisinin Uğradığı ve Uğramadığı Limanda : 
Lash ana gemisinin uğramadığı limandan, Lash ana gemisinin uğ
radığı limandaki terminal veya bekçi mahalline getirmiş olan 
Lash'ın, Lash ana gemisine götürülerek geminin vincine verile
cek hale getirilmesi. 88.— 
20.1.4 — (b) bendindeki % 25, % 30 olarak, değiştirilmiştir. 

LASH' IN BEKLEMİŞ TARİFESİ 

(Tarife No : 20-11) 

Gün Başına 
Lash'ların Bekletilmesi veya İşaltı Edilmesinde Beher Lash İçin $ 

1-20 güne kadar *•—' 
1 - 30 güne kadar 4-50 
1-31 inci gün ve daha yukarı 7.— 

CER V E BAĞLAMA H A L A T I , USTURMAÇA V E F E N E R TARİFESİ 

(Tarife No : 20-111) 

Gün ve Adet Başına 
C i n s i $ 

Cer Halatı 4.50 
Bağlama Halatı 2.50 
Usturmaça 1.50 
Fener 1.80 
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N E Z A R E T V E P U V A N T A J TARİFESİ 

(Tarife No : 20-IV) 

Ton Başına 
Geminin Bulunduğu Yer 

1 — Bankaya ait rıhtım ve iskelelere yanaşmış gemiler 0.18 

2 — Bankaya ait şamandıralara bağlanmış mendireğe kıçtan kara 
olmuş gemiler 0.15 

3 — Mendirek içinde Bankaya alt olmayan rıhtım, İskeleye yanaşmış 
veya şamandıralara bağlanmış veya demirlemiş gemiler 0.10 

4 — Liman tekel hududu içinde demirlemiş gemiler, Bankaya ait ol
mayan rıhtım veya iskelelere yanaşmış veya şamandıralara bağ
lanmış gemiler 0.O6 
20.4,2) Hükmündeki 30.— TL., 0.18 A B D Dolan olarak, 

değiştirilmiştir. 

AÇIK ARAZININ KİRAYA VERİLMESİ TARİFESİ 

(Tarife No : 21-1) 
Ay/mî 

Açık Arazinin Kullanma Şekli S 

1 — Dökme katı eşya 0.10 
2 — Her cins kömür 0.15 
3 — Maden hurdaları, tomruk ve kereste 0.25 
4 — Diğer eşya 0.30 
5 — . Yazıhane, bekçi kulübesi gibi geçici tesislerin yapıldığı yerler 0.35 
6 — İşletmenin muvafakati alınmadan işgal olunan başkasına 

devredilen veya muvafakat edilen hususlardan başka işlerde 
kullanılan yerler. 0.70 

21.3. — Asgari ücret, bölümündeki 1.000.— TL., 6.— A B D Dolan olarak, 
değiştirilmiştir. 

EŞYANIN LİMAN V E İSKELELERDE YÜKLEME - BOŞALTMALARINDA 
TESİSLERDEN F A Y D A L A N M A HİZMETİ TARİFESİ 

(Tarife No : 22-1) 
Ton 

Ağırlık Esasına Tabi Eşya S 

a) Dökme eşya (Katı) 0.25 
b) Diğer Eşya 0.30 

Adet 
Adet Esasına Tabi Eşya $ 

a) Büyükbaş Hayvanlar 0.06 
b) Küçükbaş Hayvanlar 0.03 

şeklinde düzenlenmiştir. 
22.2.2) Hükmündeki 18.— TL., 0.06 A B D Doları olarak, 
22.3 — Asgari ücret bölümündeki 1.000.— TL., 6.— A B D Dolan olarak, 
22.4 — indirimli ücretler bölümü (a) fıkrasındaki % 25, % 40 olarak, 

değiştirilmiştir. 
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U M A N L A R A G E L E N GEMİLERİN K A T I A T I K L A R I N I N 
ALİNMASİ HİZMET TARİFESİ 

(Tarife No : 23-1) 
1000 GRT ve 
Kesri Başına 

Hizmetin Şekli $ 

1 — Fabrika Gemileri 18.— 
2 — Yolcu, Turist ve Okul Gemileri 18.— 
3 — Yük Gemileri 12.— 
4 — Harp Gemileri (Deplasman Ton Üzerinden) 4.40 
5 — Hastane Genüleri 3.— 

L A S H V E KONTEYNERLERDEKÎ K A T I A T I K L A R I N ALINMASI 
HİZMET TARİFESİ 

(Tarife No : 23-H) 
Adet Başına 

Hizmet Şekli $ 

1 — Liman açık ve kapalı sahalarında eşya yükletilen - boşal
tılan konteynerlerden 0.60 

2 — Lash'lardan 6.— 

18822 /1-1 

İstanbul Giriş Gümrüğü Müdürlüğünden : 

Dosya No : 27473 178/16 sayılı 
Andıç Ticaret ve Sanayii Nahman Andıç Topkapı Davutpaşa Cad Salhane 

Sok. No : 6 İSTANBUL 
41024 sayılı 4/11/1976 günlü giriş beyannamesinden aranılan 194217.— lira ce

za parası olup, süz konusu adreste bulunamadığı saptanmıştır. 
Mezkur karar uyarınca söz konusu beyannameden aranılan 194217.— lira ceza 

parasının bir ay içinde gümrüğümüze ödemeniz Tebligat Kanunu hükümlerine (ödeme 
emri yerine kaimdir.) göre Uanen tebliğ olunur. 18817/1-1 

Samsun Gümrük Müdürlüğünden : 

Samsun Gümrük Müdürlüğünün 25/3/1982 gün ve 2 sayılı tahakkuk varakası 
ile Bahçellevler Mahallesi Mert Sok. No : 1 S A M S U N adresinde mukim Mustafa Pamuk 
tarafından yurda İthal edilen OtomdbU'den noksan alınan 184.429,—TL gelir eksiği
nin mükellefin adresinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 Sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre Uanen tebliğine karar verildi. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 
BORÇLUNUN AÇIK KİMLİĞİ 
Adı ve Soyadı: Mustafa Pamuk 
İ l i : Trabzon 
İlçesi: Çaykara 
Köyü : Eğridere 
Hane No : 30 
Cilt ve Sahtfe No : 20 -161 18819 / 1 
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Resmi Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü: 

Sayfa 

Kanunlar 

2766 Sıkıyönetim Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hk. Ka
nun 1 

2787 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hk. Yetki Ka
nunu 2 

2768 M E B Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesinin Artırıl
ması Hk. Kanun 3 

2769 İthalde A anacak Damga Resmi Hk. Kanunda Değişiklik K a 
nunu 3 

2770 Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma Payı Alın
maması Hk Kanunda Değişiklik Kanunu 4 

Milli Güvenlik Konseyi Kararı 

— Milü Güvenlik Konseyinin 32 Sayılı Kararı 4 
Yürütme ve İdare Bölümü: 

Bakanlar Kurulu Kararı 

8/5841 Ankara Belediyesine Bağlı Yeni Şb. Md. lerinin Kurulması Ka
rarı 5 

Yönetmelikler 

— Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği 9 
—> Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları Hk. YönetmeUkte Deği

şiklik Yönetmeliği 21 
— Ankara Bel. Zabıta Kuşat Yönetmeliği Değişiklik Yönetmeliği 23 
— Ankara Belediyesi İtfaiye Md. Kuruluş Görev ve Çalışma Esas

ları Yönetmeliği Değişildik YönetmeUği 23 
Tebliğler 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasındaki 
«Ceza İşlemde AdU Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Söz
leşmesi» Onay TebUği 23 

— T. C. Merkez Bankasının «özel Sektöre Mensup Anonim Şirketlerce 
Çıkarılacak TahvUlerln Faiz Şar t la r ın ın Bir Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Tebliğ 24 

—• T. C. Merkez Bankasının I Sıra No. lu «Faiz Farkı ladesi Fonu» 
TebUği 24 

— Sermaye Piyasası Kurulunun Seri H , 5 No. lu Tebliği 29 
Sirküler 

— Ticaret Bakanlığının «Standardizasyon 82/11» No. lu Sirküleri 29 
— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 30 

İlanlar 31 
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