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BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalmış 

okuma ve yazmayı bilmeyen veya çok az bilen bütün vatandaşların, Türk millî eği
timinin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, Devletin gözetim ve denetimi 
altında okuma ve yazma öğrenmelerini veya ilkokul düzeyinde öğrenim yapmalarını 
sağlamaktır. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalmış, okuma ve 

yazmayı bilmeyen veya çok az bilen vatandaşları ve bu Kanunda kendilerine görev 
verilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşları kapsar. 

Tanımlar 
M A D D E 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Okuma - Yazma öğrenme kursu-, zorunlu ilköğretim çağı dışında kalan, 

okuma ve yazmayı bilmeyenler ile çok az bilen yetişkinlerin devam etmek zorunda 
oldukları kursu, 
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b) «İlkokul düzeyinde kurs»; okuma - yazmayı bilen veya okuma-yazma 
kursunda öğrenen yetişkinlere, ilkokul düzeyinde eğitim ve öğretim veren kursu, 

c) «Zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalanlar»; 14 yaşım bitirenleri, 
İfade eder. 

İKİNCİ KISIM 
Görevler 

Millî Eğitim Bakanlığının bu Kanunla ilgili görevleri 
M A D D E 4. — Millî Eğitim Bakanlığı bu Kanunun kapsamına giren konular

da; 
a) Eğitim ve öğretim ile ilgili her türlü çalışmaları düzenler. 
b) Kamu kuruluşları, özel ve gönüllü kurumlar ile kuruluşlar arasında işbir

liği ve koordinasyonu sağlar. 
c) Eğitim ve öğretimi gözetim ve denetim altında bulundurur. 
d) Personel, araç ve gereç sağlar ve teknik yardımda bulunur. 
e) Diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına yardımcı olur, öneride bulunur 

ve gereken tedbirleri alır. 
f) Kursları başarıyla bitirenlere belge veya diploma verir, okuma-yazma 

öğrenme veya ilkokul düzeyindeki kurs çalışmalarında başarıları görülen kamu gö
revlilerini, özel kuruluşlar, demek ve kişileri teşvik edici tedbirleri alır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri 
M A D D E 5. — Kamu kurum ve kuruluşları; aşağıdaki esaslara uygun olarak, 

okuma - yazma bilmeyen personelinin eğitimini yaptırmak zorundadır. Bu kurum ve 
kuruluşlar; 

a) Bu Kanunun kapsamına giren konularda, Mil l i Eğitim Bakanlığıyla koor
dinasyon ve İşbirliği yaparak, uygun ve gerekli personel, araç, gereç ve teknik yar
dım yaparlar. 

b) Kendi bünyelerinde ve işyerlerinde çalışanların okuma - yazmayı öğren
melerini sağlayıcı tedbirleri alırlar. 

özel kurum ve kuruluşların görevleri 
M A D D E 6. — işverenler İşyerlerinde aşağıdaki esaslara uygun olarak oku

ma - yazma bilmeyen işçilerin eğitimlerini yaptırmak zorundadırlar. 
a) işyerlerinde çalışan ve okuma - yazma bilmeyen işçilerin işveren tarafın

dan Millî Eğitim Bakanlığınca açılan okuma-yazma kurslarına iştirakleri sağlanır, 
işyerinde okuma - yazma bilmeyen işçi sayısının 25 ve daha yukarı olması halinde, 
İşyerinde de okuma - yazma kursu açılabilir. Bu durumda, Millî Eğitim Bakanlığın
ca yeterli miktarda öğretmen temin edilir. 

b) Kurslara devam zorunludur. Haklı bir sebep olmaksızın kursa girmeyen
ler o gün işe gelmemiş sayılırlar. 

c) işverenler işyerlerinde çalışan okuma - yazma bilmeyen işçilerin iş ve ika
metgâh adreslerini, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde millî eği
tim müdürlüklerine bildirmek zorundadır. 

Kurslara katılma 
M A D D E 7. — Zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalan ve okuma - yazmayı bil

meyen veya çok az bilen vatandaşlar, yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara 
göre mahallî mülkî idare amirlerince tespit edilir. Hazırlanacak plan ve program
lara uygun olarak, kimlerin hangi kurslara, ne kadar süre ile katılacağı, ilân ve teb
liğ edilir. Vatandaşların, kendilerine tebliğ edilen okuma-yazma öğrenme kursları
na katılmaları zorunludur. 
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Kırkbeş yaşını dolduran vatandaşların okuma - yazma öğrenme kurslarına ka
tılmaları isteğe bağlıdır. Bedenî ve zihnî yetersizlikleri resmî tabip raporu ile anla
şılanlar hakkında birinci fıkra hükmü- uygulanmaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Teşvik İle İlgili Hükümler 

Okuma ve yazmayı teşvik etme 
M A D D E 8. — Vatandaşları okuma - yazma öğrenmeye veya ilkokul düzeyin

de öğrenim yapmaya teşvik etmek üzere; okuma - yazma öğrenme veya ilkokul dü
zeyindeki kurslara devam edenlere, okuma - yazma bilmeyen vatandaşlar arasında, 
aşağıdaki imkân ve kolaylıklar sağlanır. 

a) Zorunlu ilköğrenim çağındaki öğrencilere tanınan imkânlardan yararlan
maları için bu Kanunda geçen kurslara katılanlara, kurs süresince, öğrenci kimlik 
belgesi verilir. 

b) Bu Kanunda geçen kurslara katılan ve başarı gösteren muhtaç kişilerin 
yükseköğrenim yapan çocuklarına, kredi vermede öncelik tanınır. 

c) Okuma - yazma öğrenme veya ilkokul düzeyindeki kurslara devam eden 
annelerin çocuklarına, çalıştıkları kurum ve kuruluşların kreş ve anaokullarına alın
mada öncelik tanınır. 

d) Okuma - yazma bilenlerin işe alınmalarında okuma - yazma bilmeyenlere 
göre öncelik tanınır. 

e) Okuma-yazma öğrenme kurslarında başarılı olanlara kooperatif veya 
banka kredileri ile tohumluk ve gübre tahsisinde bir defaya mahsus olmak üzere 
öncelik verilir. 

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarda ve her türlü 
işyerlerinde çalışanlardan, okuma - yazma öğrenme kurslarına devam edenlere, bir 
defaya mahsus olmak üzere 60 saat; ilkokul düzeyinde kurslara devam edenlere bir 
defaya mahsus olmak üzere 100 saat; ücretli izin verilir, izinler işyerlerinin çalış
malarını aksatmayacak şekilde düzenlenir. 

g) Okuma-yazma kurslarına katılanlar için özel idareler veya yöre beledi
yelerince, imkânları ölçüsünde ve kendilerinin takdir edecekleri uygun teşvik edici 
tedbirler alınır. 

Görevlileri teşvik etme 
M A D D E 9. — Bu Kanun kapsamına giren okuma - yazma öğrenme veya ilk

okul düzeyindeki kursların yönetiminde, eğitim ve öğretim hizmetlerinde üstün ba
şarılan görülen kamu görevlilerini, özel kuruluştan, dernek ve kişileri teşvik İçin 
Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ceza Hükümleri 

Verilen görevleri yapmayanlar 
M A D D E 10. — Denetleme sonucu, bu Kanunun 6 ncı maddesinde gösterilen 

görevleri yerine getirmedikleri anlaşılan özel kurum ve kuruluş yöneticileri, beşbin 
liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine, getirmeyen kamu kurum ve kuruluş 
yöneticileri hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. 

Kurslara katılmayanlar 
M A D D E 11. — Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarda 

çalışan vatandaşlardan, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı dav
ranışta bulunanlar, ikibin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandı
rılırlar. 
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Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar 
M A D D E 12. — Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen imkânlardan ya

rarlanmak amacıyla, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, genel hükümlere göre ey
lemleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, ikibin liradan onbin liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

BEŞİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Yönetmelik 
M A D D E 13. — Kamu kuruluşlarıyla, özel kurum ve kuruluşların görevleri, 

zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalan, okuma - yazma bilmeyen veya çok az bilen 
vatandaşların tespiti ve okuma - yazma öğrenmenin teşviki ile ilgili usul ve esaslar, 
Bakanlar Kurulu kararıyla; okuma - yazma öğrenme kursları ile ilkokul seviyesin
deki kursların açılması ve İşleyişi, kurslarda başarı gösterenlerin ödüllendirilmesi ve 
bu Kanunun uygulanması ile İlgili diğer hususlar, Millî Eğitim Bakanlığınca; bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkartılacak ve Resmî Gazetede 
yayımlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Yürürlük 
MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
M A D D E 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

17/6/1983 

14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Mi l l i Eğitim Temel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 2842 Kabul Tarihi : 16.6.1983 

MADDE 1. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
2 nci maddesinin (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milli
yetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini 
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve dalma yücelt
meye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı gö
rev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak 
yetiştirmek; 

M A D D E 2. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VII — Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği 
Madde 10. — Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders program

larının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp 
ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alı
nır. Millî ahlâk ve millî kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evren
sel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. 

Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğiti
min her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine 
önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu mak-
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sutla Atatürk Kültür. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eği
tim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır. 

M A D D E 3. 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VIII - - Demokrasi eğitimi 
Madde 11. - Güçlü ve lst ikrarı , hür ve demokratik bir toplum düzeninin ger-

çekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, 
yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi 
değerlere saygının, her türlü eğitini çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştiril
mesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada İfadesini bulan Atatürk mil
liyetçiliğine aykırı .-siyası ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük 
siyasî olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. 

MADDE i. 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IX — Lâiklik 
Madde 12. —• Türk millî eğitiminde lâiklik esastır. Din kültürü ve ahlâk öğre

timi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler ara 
sında yer alır. 

M A D D E 5. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

XIII — Okul ile ailenin işbirliği 
Madde 16. — Eğit im kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunmak için okul ile aile arasında İşbirliği sağlanır. 
Bu maksatla okullarda okul - aile birlikleri kurulur. Okul - aile birliklerinin ku

ruluş ve işleyişleri Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
M A D D E 6. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 

21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III — Kuruluş 
Madde 21. —- Okul öncesi eğitini kurumları, bağımsız anaokulları olarak ku

rulabileceği gibi, gerekli görülen yerlerde ilkokula bağlı anasınıfları halinde veya ilgili 
diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı* 
Millî Eğit im Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

İş Kanununa tabi işyerlerinde işverenlerin okul öncesi eğitim kurumu, kurma
ları için gerekli şartlar ve diğer hususlar, Millî Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları tara
fından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir 

MADDE 7. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
22 r.ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

B) İlköğretim 
I — Kapsam 
Madde 22. — İlköğretim, 6-14 yaşlarındaki çocuklaıın eğitim ve öğretimini 

kapsar, ilköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar İçin zorunludur ve Devlet okul
larında parasızdır. 

MADDE 8. - 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 
24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III — Kuruluş 
a) İlköğretim kurumları 
Madde 24. — İlköğretim kurumları, beş yıllık ilkokullar ile üç yıllık ortaokul

lardan meydana gelir, ilkokulun son sınıfı bitirildiğinde, ilkokul diploması; ortaokulun 
son sınıfı bitirildiğinde, ortaokul diploması verilir. 
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M A D D E 9. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Kuruluş şekilleri 
Madde 25. — ilköğretim kurumlarından olan ilkokullar ve ortaokullar bağım

sız okullar halinde kurulabileceği gibi İmkân ve şartlara göre birlikte de kurulabilir. 
Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaştırılarak, merkezî durum

da olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştır-
manın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge okulları kurulur. 

M A D D E 10. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

VI — Yükseköğretime geçiş 
Madde 31. — Lise veya dengi okulları bitirenler, yükseköğretim kurumlarına 

girmek için aday olmaya hak kazanır. 
Hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl gire

cekleri, giriş şartlan Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yükseköğretim Ku
rulu tarafından tespit edilir. 

M A D D E 11. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Mill i Eğitim Temel Kanununun 
36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IH — Kuruluş 
a) Yükseköğretim kurumlan 
Madde 36. — Yükseköğretim kurumları şunlardır : 
1. Üniversiteler, 
2. Fakülteler, 
3. Enstitüler, 
4. Yüksekokullar, 
5. Konservatuvarlar, 
6. Meslek yüksekokulları, 
7. Uygulama ve araştırma merkezleri, 
Yükseköğretim kurumlarının amaçları, açılış, kuruluş ve işleyişleri ile öğretim 

elemanlarına ilişkin esaslar ve yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer hususlar, özel 
kanunlarında belirlenir. 

M A D D E 12. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

II — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı «eğitim yüksekokulu» açma yetkisi 
Madde 44. — öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Millî Eği

tim Bakanlığına bağlı eğitim yüksekokulları, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alı
narak, Bakanlar Kurulu kararı ile kurulabilirler. 

M A D D E 13. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara 
denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasın
dan, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler. 

M A D D E 14. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 
47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

V — Uzman ve usta öğreticiler 
Madde 47. — örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme 

kurs, seminer ve konferanslarında uzman ve usta öğreticiler de geçici veya sürekli 
olarak görevlendirilebilir. 
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öğretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğreticilerin seçimlerinde ara
nacak şartlar, görev ve yetkileri, yönetmeliklerle tespit edilir. 

M A D D E 15. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IV — Okullarda okutulacak kitapların tespiti ve ücret ödenmesi 
Madde 55. — İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak kitaplar Millî Eği

tim Bakanlığınca tespit edilir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmeyen hiçbir 
kitap ve eğitim aracı okullarda kullanılamaz. 

Resmî kurum ve kuruluşların dışındaki kişi veya kuruluşlarca hazırlanan kitap 
ve eğitim araçlarından, Millî Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilmeyenler öğrencilere 
aldırılamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya hazırlatılacak kitap, eğitim araç 
ve gereçlerinin hazırlama, İnceleme ve seçme işleri veya redaksiyonu ile görevlendi
rilecek kimselere ve teşkil edilecek jürilerin memur olmayan üyelerine ücret ödenir 
ve yarışmalarda derece alanlara ödül verilir. 

Tavsiye edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen kitap ve eğitim araç
ları için gönderenden İnceleme ücreti alınır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca kişi ve kuruluşlara incelettirilen kitap ve eğitim 
araçları için İnceleme ücreti ödenir. 

Kitap, eğitim araç ve gereçlerinin kabulü, süresi, telif hakkı ve ücretlerle ilgili 
esaslar; hangi kitap ve eğitim araçlarından ne miktar inceleme ücreti alınacağı; k i 
tapların ve eğitim araçlarının incelenme işlemleri ile Millî Eğitim Bakanlığınca ince
lettirilecek kitaplar ve eğitim araçları için ödenecek ücret miktarı, yönetmelikle tes
pit edilir. 

M A D D E 16. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III — Okul açma yetkisi 
Madde 58. — Türkiye'de ilkokul, ortaokul, lise veya dengi okullar, Millî Eği

tim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz. 
Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açıla

cak okullar (Askerî liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini. Millî Eğitim 
Bakanlığına aittir. 

Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı ile birlikte 
tespit edilir. 

Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, 
ilgili bakanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca onanır. 

Diğer bakanlıklara bağlı okullar. Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve dene
timine tabidir. Gözetim ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşıma
yan kurumların denkliği usulüne uygun şekilde Millî Eğitim Bakanlığınca iptal edi
lir. Buna ait esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenir. 

M A D D E 17. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa 
aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir. 

E K M A D D E 1. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun
da geçen «temel eğitim» terimi «ilköğretim» olarak değiştirilmiştir. 

M A D D E 18. — 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa 
aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir. 
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GEÇİCİ M A D D E 2. — Ortaokullar, planlı bir şekilde ve yeterli düzeyde yurt 
sathına yaygınlaştırıldıktan sonra, kanunla ayrıca belirleninceye kadar, ilköğretimin 
sadece ilkokul bölümü zorunludur. 

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

17/6/1988 

8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde 

Eklenmesine Dair Kanun 

Kanun No. 2643 Kabul Tarihi : 16.6.1963 

MADDE l . — 8.6.1965 tarih ve 626 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 
1inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hu
kuk tüzelkişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler tarafın
dan acılan; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve bu düzeyde 
haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, biçki dikiş yurtları ve 
benzeri kurumların kurum açma, öğretime başlama, eğitim, öğretim, yönetim, de
netim ve gözetimi ile, yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurum 
larının; eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi konularındaki hükümleri 
kapsar. 

M A D D E 2. —8.6.1985 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 
3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Özel öğretim kurumu açmak için Mi l l i Eğitim Bakanlığından 
Kurum açma izni alınır. Yeni açılacak özel öğretim kurumlarının; Türk Mil l i 

Eğitiminin ve kalkınma planlarının hedef ve ilkelerine uygun olup olmadığı, branşı, 
eğitim öğretim seviyesi ve açılacakları bölgeler. Mi l l i Eğitim Bakanlığınca ka
rarlaştırılır ve buna göre kurum açma izni verilir. Kalkınmada öncelikli yöreler
de açılacak özel okullar ile özel meslek teknik okullarına öncelik tanınır. 

Özel meslek teknik okulları ile kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak özel 
okullar öğretime başladıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle gelir vergisi ve ku 
rumlar vergisinden muaf tutulurlar. Diğer bölgelerde açılacak özel okullar ise bu 
muafiyetten bir yıl süreyle yararlanırlar Ayrıca, eğitimle ilgili olarak bu Kanuna 
göre yapılacak yatıranlar, kalkınma planı ve programlarındaki, uygun görülen 
teşvik araçlarından yararlandırılır. Kurum açma izni için gerekli diğer şartlar tü
zükle belirtilir. 

Derecesi ve niteliği ne olursa olsun resmi benzeri bulunmayan okullar, resmi 
benzeri deneme niteliğinde olan okullar, askeri okullar, din eğitimi ve öğretimi ya
pan özel öğretim kurumları ile emniyet teşkilatına bağlı okulların aynı veya benzeri 
özel öğretim kurumu açılamaz. 

Herhangi bir öğretim düzeyindeki öğrencileri yetiştirmek ve her derecedeki 
okulların giriş sınavlarına adayları hazırlamak amacıyla her ne ad altında ve ne 
şekilde olursa olsun, dershane ve benzerleri de özel öğretim kurumu olarak açı
lamaz. 

özel öğretim kurumları, isimlerinde: resmi ve diğer özel öğretim kurumların
da kullanılan ad ve unvanları her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar. 

MADDE 3. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun 
4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 4. — özel öğretim kurumu açacak gerçek ve tüzelkişiler, açacağı özel 
öğretim kurumunun en az bir yıllık her türlü masrafını karşılayacak miktarda te
minat göstermek zorundadır, özel öğretim kurumlarının sermayeleri ile ilgili diğer 
şartlar tüzükle tespit edilir. 

MADDE 4. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğret im Kurumları Kanununun 
5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Yabancı uyruklu gerçek veya tüzelkişiler, kendi adlarına veya 
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzelkişiler adına her ne suretle olursa 
olsun Türkiye'de yeniden özel öğretim kurumu açamazlar. Ancak, yabancı çocuk
ların eğitim ve öğretimi için, ilgili ülke temsilcileriyle Türk vatandaşlarının bu 
amaçla kuracakları vakıflar tarafından uluslararası nitelikte özel okul açılmasına, 
Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. Uluslararası özel okulun açılabileceği yerler, 
açılış şekli, işleyişi, denetimi, gözetimi ve diğer hususlar tüzükte belirtilir. 

Bu Kanunun hükümlerine göre kurulmuş özel öğretim kurumlarına, Türk 
Millî Eğitiminin amaçlarına uygun olarak çalışmak üzere ve Millî Eğitim Bakanlı
ğının izni ile yabancılar, öğretim elemanı, ders araç ve gereçleri yardımında bulu
nabilirler. 

MADDE 5. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel öğre t im Kurumları Kanununun 
6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kurumlarının taşın
maz mallan, kurucularının veya yetkililerinin önerisi ile yalnız Mi l l i Eğitim Ba
kanlığına devredilebilir. Devredilen bu kurumların yönetim, eğitim ve öğretim 
özellikleri dikkate alınarak korunması yararlı görülenler Bakanlıkça tespit olunur. 

Bu kurumlar kapatılsalar da üçüncü şahıslar tarafından mülk edinilemezler. 
MADDE 6. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğre t im Kurumlan Kanununun 

8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 8. — özel öğretim kurumu açma izni belgesinin verilebilmesi için; 

kurumun bina veya binalarının tapu ile maliki veya sözleşme ile kullanma hakkına 
sahip olduğu, kullanılış amaçlarına her bakımdan uygun ve yeterli olduğu ve belli 
bir öğrenci sayısı esas olmak suretiyle kurumun ihtiyacını karşılayabileceği Mi l l i 
Eğitim, İçişleri, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yetkili kuru
luşlarınca tespit olunur. 

özel öğretim kurumlarının dershanelerinin öğrenci sayısı, M i l l i Eğitim Ba
kanlığının izni olmadan artırılamaz. 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas teşkil eden hususlardan her
hangi birinde değişiklik yapılması, Millî Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır. 

MADDE 7. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun 
9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Kurumlara ait yapı ya da yapılar içinde, ik i ayrı kurucuya ait 
aynı veya farklı derecede veya nitelikte okul bulunamaz. 

Eğitim - öğretim ve yönetim bakımından sakınca görülmediğinin teftiş ra-
porlarıyla tespit edilmesi halinde, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde farklı 
derecelerde okullar bir arada bulunabilir. 

MADDE 8. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun 
10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Bir özel öğretim kurumunda öğretime başlayabilmek için «öğ
retime başlama izni» alınır. Bunun için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı ba
şından üç ay önce Millî Eğitim Bakanlığına başvurulur. Öğretime başlama izni alın
madıkça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz. 

Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kurucuya Mi l l i Eğitim Bakanlığın
ca verilmesi, aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlıdır. 
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a) Bu kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, laboratuvarların, kitaplığın ve 
beden eğitimi imkânlarının amaç ve ihtiyaca yeterli görüldüğünün kesin teftiş ra
poruna bağlanması. 

b) Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlilerinin sayı ve nitelikleri yö
nünden uygun bulunması ve bu kurumda çalışacakları hususunun usulüne göre 
belgelendirilmesi. 

cl Kurumun yönetmelikleriyle müfredat programının Bakanlıkça incelenip 
onanmış olması. 

İlköğretim ve ortaöğretim okulları için öğretim yılının 15 inci gününden son
ra verilen öğretime başlama izinleri ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. 

Yeni öğretime başlama izni verilen özel okulların kayıt - kabul süreleri, ge
rektiğinde 15 gün uzatılabilir, 

MADDE 9. 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun 
11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde i l . - - İleri sınıfların öğretimi kademeli olarak başlatacak kurucunun 
10 uncu maddede aranan şartları, açılacak her sınıf için, öğretim yılı başından en 
az üç ay önce yetine getirmesi gerekir. 

MADDE 10. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun 
12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — öğret ime başlama izni verilmekle ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarının denkliği de tanınmış olur. Bu okullar öğretime başlandığı yıl içinde ge
nel teftişe tabi tutulurlar. 

Bakanlıkça öğretim, eğitim veya yönetim bakımından özel yönetmeliğine 
göre veya gerek görülecek hallerde yaptırılacak teftiş sonucunda, çalışmaları ve 
durumu yeterli görülmeyen okullar önce uyarılır. Yöneticileri hakkında gerekirse, 
45 inci madde hükümleri uygulanır. Daha sonra yapılan teftişte durumunu düzelt
mediği anlaşılan okulların denkliği, öğretim yılı sonunda kaldırılır. Ertesi yıl ya
pılacak teftişte de çalışmalarının yeterli olmadığı tespit olunan okullar, öğretim 
yılı sonunda kapatılır. Bu durumda, o yılkı sınavlar Bakanlıkça özel olarak yaptırılır. 

MADDE ı ı . — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 
14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye 
üçüncü bir fıkra eklenmiştir. 

öğret ime başlama izni almış olan bir kurum, iki yıl içinde öğretime başla
mazsa veya öğretime başladıktan sonra ara verirse veya iznin alınış amacından 
başka amaçlarla kullanıldığı teftiş raporlarıyla anlaşılırsa öğretime başlama izni 
geri alınır. 

Bir yıl içinde yeniden öğretime başlama izni almayan kurum kapatılır. 
MADDE 12. - - 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğretim Kurumlan Kanununun 

16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bir özel okulun kurucusu; Bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere, en 

az altı ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun bu
lunduğu takdirde, öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. Ancak kapatma ge
rekçesinin Bakanlıkça uygun görülmemesi halinde, bu gibi okullar devletleştirile-
bilir. 

MADDE 13. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumlan Kanunu
nun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 21.— özel öğretim kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretim hizmet
lerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim - öğretim elemanları ile 
yürütülmesi esastır. Gerektiğinde, uzman ve usta öğreticiler, geçici süreli olarak 
bu kurumlarda çalıştırılabilir. 
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Bir özel okulun Öğretmen kadrosunun kuruluş sırasında üçte birinin, kuru
luşundan beş yıl sonra da en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğ
retmenlerden oluşması zorunludur. Yöneticiler asıl görevli ve aylık ücretli olarak 
görevlendirilir, başka kurumlarda görev alamazlar. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim - öğretim 
hizmetlerinde, en az dengi resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli 
nitelik ve şartları taşıyanlar, resmi dengi bulunmayan özel öğretim kurumlarının 
yöneticilik ve eğitim - öğretim hizmetlerinde ise, Mi l l i Eğitim Bakanlığınca tespit 
edilecek nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir. 

Bu kurumlarda stajyer öğretmene öğretim görevi verilemez. İhtiyaç halinde 
yabancı dilde okutulan derslerin öğretmenliğine önerilenlerde bu şart aranmaya
bilir. 

Kurumların özellikleri gözönünde tutularak, yönetici ve öğretmenlerde ara
nacak nitelik ve şartlar yönetmelikte belirtilir. 

İhtiyaç halinde, asıl görevi resmi öğretim kurumlarında olan öğretim ele
manlarına, aylığı karşılığında okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerini aksat
mamak ve resmi öğretim kurumlarında okuttukları ders saatlerinin yarısını geç
memek üzere, ilgili bakanlıkların İzni ile özel okullarda ücretle ders verilebilir. 
Diğer Devlet memurları öğretmenlik yapma niteliğini taşısalar da. özel öğretim 
kurumlarında görevlendirilemezler. 

Resmi ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine, özel okullar dışındaki özel 
öğretim kurumlarında görev verilemez. Buna aykırı hareket eden kurum hakkın
da Kanunun 15 inci maddesi, görev alanlar hakkında da 47 nci ve 46 inci madde
lerine göre işlem yapılır. 

MADDE 14. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumlan Kanunu
nun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 23. — özel öğretim kurumlarının müdürleri, kurucuları tarafından 
diğer yönetici ve öğretmenleri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve istih
damları, Mi l l i Eğitim Bakanlığının iznine sunulur. Bakanlığın iznine sunulmadan 
önce, müdür ile diğer yönetici ve öğretmenler işe başlatilamazlar. 

Gerekli şar t lan taşıyan yönetici ve öğretmenler için Bakanlıkça çalışma izni 
düzenlenir. Çalışma izninin iptali yine Bakanlıkça yapılır. 

İzin talebinin reddi halinde tebliğ tarihinden itibaren adaylara vazife gör-
dürulemez. 

MADDE 15. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğret im Kurumlan Kanunu
nun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.' 

Madde 24. — Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafın
dan açılmış bulunan özel okulların müdürleri, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri 
öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, Türk 
müdür başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere Mi l l i Eğitim Bakan
lığına önerir. 

Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğretmeni bulunamaması halinde, okulun 
öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş Türk asıllı ve Türkiye Cumhuriyeti uy
ruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir. 

Bu öneriyi, uyarmaya rağmen bir ay içinde yapmayan okulların Türk müdür 
başyardımcılarını, yukarıdaki şar t lan taşıyan öğretmenler arasından Millî Eğitim 
Bakanlığı seçer ve işe başlatır. 

MADDE 16. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğret im Kurumlan Kanunu
nun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 26. — Özel okullarda yönetim, eğitim - öğretim aynı derecedeki Devlet 
okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak düzenlenir. Özel öğretim ku
rumlarının, yönetmelikleri ve müfredat programları Mi l l i Eğitim Bakanlığınca ona
nır. Bu yönetmelik ve müfredat programlarında, gerekli hallerde Mi l l i Eğitim Ba
kanlığınca değişiklik yapılabilir. 

MADDE 17. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
nun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 30. — özel öğretim kurumları, ilân ve reklamlarının birer örneğini 
yayımından en az onbeş gün önce ilgili valiliğe vermek zorundadır. Kurumlar, 
ilân ve reklamlarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar. 

MADDE 18. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel öğret im Kurumları Kanunu
nun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 31. — Özel öğretim kurumlarının ücretleri, kurumların ders kesi
minden beş ay önce yapacakları öneriler üzerine, i l ücret tespit komisyonlarının 
karar ı ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile tespit olunur. 

Bu miktarı aşmamak kaydıyla, kurumlar, gelecek öğretim yılı için, öğrenci
lerden alacakları ücreti en geç Mayıs ayı sonuna kadar ilân ederler. Ücretlerin 
kaç taksitte alınacağı ve tahsili ile ilgili diğer usul ve esaslar yönetmelikte göste
rilir. 

Ücretler, öğretim yılı içinde haklı sebepler mevcut olduğu takdirde, Millî 
Eğitim Bakanlığının onayı ile artırılabilir. Bu zamlı ücret, ilanı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

İl ücret tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma ve ücret tespit yöntemleri 
tüzükte belirtilir. 

MADDE 19. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu
nun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 'şekilde değiştirilmiş, son fıkrası 
madde metninden çıkartılmıştır. 

Özel öğretim kurumlarında grev yapılamaz, bu kurumlarda çalışan öğret
menler, sendika kuramazlar ve sendikalara üye olamazlar. Özel öğretim kurum-
larında çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenler ile kurumların kurucuları 
veya kurucular temsilcisi arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydıyla 
yazılı olarak yapılır. Yazılı sözleşmede görevin turu, süresi, ders sayısı, aylık ücret 
veya ders saati başına verilecek ücret miktarı, terfi süreleri, zam oranları, sözleşme
nin uzatılması, feshi şartları belirtilir. Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görülecek ge
çici mazeretleri nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda bulunan öğretmenlerin yeri
ne alınacak olan öğretmenlerle, bir yıldan daha az bir süre için de sözleşme yapı
labilir. 

MADDE 20. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel öğret im Kurumlan Kanunu
nun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 33. — Özel okullarda yöneticilik ve eğitim, öğretim hizmeti yapanla
ra kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sos
yal yardım kapsamındaki ek ödemeler tutarından az ücret verilemez. Ayrıca, ek 
ders ücreti olarak da resmi okullar için öngörülen miktarın altında ödeme yapıla
maz. 

Diğer özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve öğretmenlik yapanların üc
retlerinin hesaplanmasında, bu öğretmenler ortaöğretim okulları öğretmeni gibi 
işlem görürler. 

MADDE 21. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu
nun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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özel okulların teftiş ve denetlenmeleri, okulların özellik ve seviyeleri ile 
8 inci maddeye göre belirlenen şartları koruyup korumadığı da dikkate alınarak 
yapılır. 

MADDE 22. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu
nun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 47. — özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri hakkında, 
kurumun bünyesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve 
Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı 
Hususî İdarelerden Maaş Alan İlkokul öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif 
ve Cezalandırılmalarına ve Bu öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunda 
yazılı olan ve bu kurum öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulanabilen ödül ve 
ceza hükümleri uygulanır. 

MADDE 23. — 8/6/1965 tarih ve 625 sayılı özel öğretim Kurumlan Kanunu
nun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 48. — 47 nci maddede yazılı ödül ve cezalar, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ve bu Kanuna dayalı yönetmeliklerle yetkili kılınan amir ve mer
cilerce verilir. 

MADDE 24. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu
nun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 49. — özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri suç işleme
leri halinde veya görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması ve ceza kovuşturması bakımından 
memur sayılır. 

MADDE 25. — 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununa Ek İki Madde 
Eklenmesi Hakkındaki 26.10.1971 tarih ve 1495 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 

MADDE 26. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanununa 
aşağıdaki ek l inci madde eklenmiştir. 

EK MADDE l. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda resmi öğretim 
kurumlan için geçerli olan kanunlar uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE .— Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan bü
tün özel dershaneler en geç 1 Ağustos 1984 tarihinde kapatılır. 

MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

17/6/1983 

Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi 
Hakkında Kanun 

Kanun No. 2844 Kabul Tarihi : 16.6.1983 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; fındık üretiminin en uygun alanlarda yapıl

masını ve üretimin talepteki gelişmelere göre yönlendirilmesini düzenlemektir. 
Fındık üretimi yapılacak alanlar 
MADDE 2. — Fındık üretimi yapılacak alanlar; kalite özellikleri ile arazi kul

lanma kabiliyet sınıfları dikkate alınarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti-
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baren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca belirtilecek alanlarla sınırlandırılır. Bu 
alanların tespitinde, ülke ekonomisi bakımından daha yararlı başka tarım ürünlerinin 
üretilemeyeceği hususu da göz önünde bulundurulur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her beş yılda bir veya Ticaret 
Bakanlığınca lüzum görüldüğünde, talepteki gelişmelere göre tahmin edilen üretim 
hedeflerine ulaşabilmek için fındık üretimine izin verilecek yeni alanlar, Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca müştereken kalite 
özellikleri ve arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre tespit ve Bakanlar Kurulu 
kararıyla ilân olunur. 

Mevcut fındık bahçelerinin beyan ve kontrolü 
M A D D E 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan fındık bah

çelerinin sahipleri veya işleticileri; 6 ncı maddede belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesinden itibaren altı ay içinde, bu yönetmelikte belirtilecek esaslara göre beyan
name vererek bahçelerini bildirmekle yükümlüdürler. 

Bu beyannameler üzerine; Tarım ve Orman Bakanlığınca, beyanname verme 
süresinin sona ermesinden itibaren en geç ik i yıl içinde gerekli incelemeler ve kont-
rollar yapılarak fındık bahçelerinin yerleri ve yüzölçümleri tespit edilir ve sahiplerine 
Fındık üretici Belgesi verilir. Bu hüküm, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan in
celeme ve kontrollar sırasında beyan edilmediği, ancak bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte mevcut olduğu tespit edilen fındık bahçeleri hakkında da ceza hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aynen uygulanır. 

Yasaklamalar 
MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra izin alınmadan yeni 

fındık bahçesi kurulamaz, belirlenen alanlar dışında mevcut fındık bahçeleri yeni-
lenemez. 

iz in alınmadan yenilenen veya yeni kurulan fındık bahçeleri ceza hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla sahiplerince, kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altı ay 
içinde sökülür. Sahipleri tarafından süresi içinde sökülmeyen fındık bahçeleri Tarım 
ve Orman Bakanlığınca söktürülür ve yapılan masraflar 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendilerinden tahsil olunur. 

Teşvik tedbirleri 
M A D D E 5. — Arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre, fındık yerine ülke 

ekonomisi bakımından daha yararlı başka bir tarım ürünü yetiştirmesi Tarım ve Or
man Bakanlığınca önerilen veya bu talebi Bakanlıkça uygun bulunan fındık bahçesi 
sahiplerine; 

a) Fındık bahçesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olmak ve 
Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar dışında bulunmak, 

b) . Kanunun 3 üncü maddesine uygun olarak beyanname vermiş olmak, 
Kaydıyla Tarım ve Orman Bakanlığı İle Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlı

ğınca kredi ve teknik yardım sağlanır. 
Yönetmelik 
M A D D E 6. — Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinatörlüğünde Ticaret Bakan

lığı ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak yönetmelik 
Bakanlar Kurulunca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

Bu yönetmelikte; 
a) Yeni fındık dikim alanlarının tespit ve ilâm ile yeni fındık bahçesi tesisine 

veya yenilenmesine izin verilme usul ve esasları, 
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b) Mevcut fındık bahçelerine ait beyanname verme şekil ve şartları, beyan
namelerin ihtiva edeceği bilgiler, beyanname Üzerine yapılacak inceleme ve kontrol 
usul, esas ve sorumlulukları, 

c) Fındık Üretici Belgesi verilmesine ve iptaline ilişkin hususlar, 
d) Teşvik tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar. 
İle Kanunun uygulamasına ilişkin diğer hususlar belirtilir. 
Ceza hükümleri 
MADDE 7. — Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan yeniden fındık 

bahçesi kuranlar ile belirlenen alanlar dışında mevcut fındık bahçesini yenileyenler 
onbin liradan az olmamak üzere ağır para cezası İle cezalandırılır. 

Üçüncü madde gereğince beyanda bulunmayanlar veya yanlış beyanda bulunan
lar hakkında beşbin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

yürürlük 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

17/6/1983 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun 

Kanun No. 2845 Kabul Tarihi ı 18.6.1983 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Yetki 

Kuruluş 
MADDE 1. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demok

ratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğ
rudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara ilişkin davalara 
bakmak üzere-, Ankara, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve 
Malatya il merkezlerinde, bu illerin adlarıyla anılan Devlet güvenlik mahkemeleri 
kurulmuştur. 

Mahkemelerin yargı çevresi 
MADDE 2. — Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: Ankara. 

Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak; 
Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: Diyarbakır, Bitlis. 

Hakkâri, Mardin, Siirt, Urfa, Van; 
Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: Erzincan, Ağrı, Art

vin, Bingöl, Elâzığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane. Kars, Muş, Ordu, Rize, Trabzon, 
Tunceli; 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: İstanbul. Balıkesir, Bi
lecik, Bursa. Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ; 

İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: İzmir, Antalya, Aydın, 
Burdur, Denizli, İsparta, Manisa, Muğla, Uşak; 

Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: Kayseri, Kırşehir, Nev
şehir. Sivas, Tokat, Yozgat; 
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Konya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi -. Konya, Afyon, Eskişehir, 
Kütahya, Niğde; 

Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: Malatya, Adana, Adı
yaman, Gaziantep, Hatay, İçel, Kahramanmaraş, 

İllerini kapsar. 
Adalet Bakanlığı, gelen iş durumunu gözönünde bulundurarak aynı yerde bir

den fazla Devlet güvenlik mahkemesi kurulmasına karar verebilir. Bu halde mah
kemeler numaralandırılır. 

Bir Devlet güvenlik mahkemesine gelen iş durumunun veya olağanüstü bir 
halin gerekli kılması hallerinde bir mahkemenin yargı çevresinde bulunan il ve il
çeler Adalet Bakanlığının önerisi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
kararıyla başka bir yerdeki Devlet güvenlik mahkemesine bağlanabilir. Bu karar 
Resmi Gazetede yayımlanır. Yayımdan önce açılmış davalar hakkında bu sebebe 
dayanılarak yetkisizlik kararı verilemez. 

Mahkeme kurulu 
MADDE 3. — Devlet güvenlik mahkemeleri, bir başkan ile iki üyeden oluşur. 
Her Devlet güvenlik mahkemesinde ayrıca iki yedek üye bulunur. 
Savcılık 
MADDE 4. — Her Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bir Cumhuriyet sav

cısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcı yardımcısı bulunur. 
Bir yerde birden fazla Devlet güvenlik mahkemesi kurulmuş olsa bile, bir 

Cumhuriyet savcılığı teşkilatı ile yetinilir. 
Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde Cumhuriyet savcı yardımcılarının mik

tarı doğrudan doğruya ve nispeti ise Millî Savunma Bakanlığının görüşü alınarak 
Adalet Bakanlığınca tespit edilir. 

Hâkim ve savcıların nitelikleri 
MADDE 5. — Devlet güvenlik mahkemesinin başkanı ve bir asıl bir yedek 

üyesi ile Cumhuriyet savcısı, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuri
yet savcıları arasından, bir asıl bir yedek üyesi birinci sınıfa ayrılmış askeri hâkim
ler arasından; Cumhuriyet savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcıları ve askeri hâ
kimler arasından atanır. 

Atama 
MADDE 6. — Devlet güvenlik mahkemelerinin başkanları, adlî yargıya men

sup; asıl ve yedek üyeleri, Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcıları 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. 

Askeri hâkimler arasından üye, yedek üye ve Cumhuriyet savcı yardımcıla
rının atanmaları, özel kanunlarında gösterilen usule göre yapılır. 

Devlet güvenlik mahkemeleri başkan, üye ve yedek üyeleri ile Cumhuriyet 
savcı ve Cumhuriyet savcı yardımcıları, meşru mazeretleri halinde muvafakatları 
alınmadıkça dört yıldan önce başka bir yere veya göreve atanamazlar. Bu Kanun 
ve diğer kanunlardaki istisnalar saklıdır. 

Süresi bitenler yeniden atanabilirler. 
Yeni atananlar göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevleri devam 

eder. Görevlerde boşalma olması halinde Adalet Bakanlığının bildirmesi üzerine 
yukarıdaki hükümler gereğince yetkili mercilere onbeş gün içinde yeni atamalar 
yapılır. 
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Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli başkan, üye, yedek üye. Cumhuri
yet savcısı ve Cumhuriyet savcı yardımcıları hakkında kendi kanunlarına göre ya
pılacak soruşturma sonunda görev yerlerinin değiştirilmesine dair yetkili kurul ve
ya mercilerce karar verildiği takdirde, ilgili hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet savcı
sı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının görev yeri veya görevi, özel kanunlarında 
gösterilen usule göre değiştirilebilir. 

Başkan ve üyenin bulunmaması hali 
MADDE 7. — Devlet güvenlik mahkemesi başkanının hukukî veya fiilî sebep

lerle görevi başında bulunmaması hallerinde, başkanlık görevi, asıl üyelerden mes
lekte kıdemli olan tarafından yerine getirilir. 

Hukuki veya fiili sebeplerle görevi başında bulunmayan asıl üyelerin yerine 
yedekleri; başkanlığa askerî hâkim üyenin vekâlet etmesi halinde ise adlî yargıdan 
gelen yedek üye mahkeme kuruluna katılır. 

Geçici görevlendirme 
MADDE 8. — Devlet güvenlik mahkemesinin, yedek üyelerinin de katılması 

ile teşekkül edemediği hallerde, boş olan üyelikler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca, varsa aynı yerdeki diğer Devlet güvenlik mahkemelerinin, yoksa başka bir 
yer Devlet güvenlik mahkemesinin asıl veya yedek üyelerine geçici yetki verilmek 
suretiyle gecikmeksizin doldurulur. 

îş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, Cumhuriyet savcısının istemi üzeri
ne Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bir Devlet güvenlik mahkemesi nezdindeki 
Cumhuriyet savcı veya yardımcılarından bir veya birkaçını, başka yer Devlet gü
venlik mahkemesi nezdinde, adlı yargı Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet savcı 
yardımcılarını da bulunduğu yer veya başka yerdeki Devlet güvenlik mahkemele
rinde geçici olarak görevlendirebilir. 

İKINCl BÖLÜM 
Görev 

Devlet güvenlik mahkemelerinin görevleri 
MADDE 9. — Devlet güvenlik mahkemeleri aşağıdaki suçlarla ilgili davalara 

bakmakla görevlidir; 
a) Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 143 üncü maddelerinde; 146 ilâ 157 nci mad

delerinde-, 161, 163, 168, 169, 171. 172, 174 üncü maddelerinde; 179 uncu maddenin 
ikinci fıkrasında; 180 inci maddesinde; 188 inci maddenin üçüncü ve müteakip fık
ralarında; 201 inci maddesinde; 254 üncü maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi 
ile üçüncü fıkrasında; 255 inci maddesinde; 258 inci maddenin ikinci fıkrasının ikinci 
cümlesi ile beşinci fıkrasında; 312 nci maddenin ikinci fıkrasında; 313 ve 314 üncü 
maddelerinde; 370, 376, 377, 384 , 390 ıncı maddelerinde; 450 nci maddenin ikinci ve 
onbirinci bentlerinde; 499 uncu maddenin ikinci fıkrasında; 517 nci maddenin uygu
lanmasını gerektiren hallerde 516 nci maddede; yazılı suçlar, 

b) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun 
ile Türk Ceza Kanununun 246 ve 403 üncü maddelerinde yazılı toplu olarak veya 
teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen suçlar, 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunda yazılı teşek
kül vücuda getirmek suretiyle işlenen kaçakçılık suçlarıyla aynı Kanunun 29 ve 30 
uncu maddelerinde yazılı suçlar, 

d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilân edilen bölge
lerde, olağanüstü halin ilânına neden olan olaylara ilişkin suçlar, 
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e) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hü r demokratik düzen 
ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve doğrudan 
doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendirdikleri takdirde; 

1. Türk Ceza Kanununun 162 ve 164 üncü maddelerinde, 191 ve 193 üncü 
maddelerinin ikinci fıkralarında, 234, 235, 236, 242, 256, 257, 271, 296 ve 369 uncu 
maddelerinde, 371 ilâ 374 üncü maddelerinde, 378 ilâ 382 nci maddelerinde, 385 ilâ 
388 inci maddelerinde, 391 ilâ 394 üncü maddelerinde. 448 ve 449 uncu maddelerinde, 
450 nci maddesinde (ikinci ve onbirinci bentler hariç), 451, 452, 464, 495, 496, 497, 
498 inci maddelerinde, 499 uncu maddesinde (ikinci fıkrası hariç). 512 nci maddesin
de, yazılı suçlar. 

2. Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle 
haberleşme araç, gereç, tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları. 

3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt, Dernekler ve Telsiz kanunlarında yazılı suçlar. 

Yukarıda belli edilen suçları işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler, 
sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun Devlet güvenlik mahkemelerinde yargıla
nırlar. 

Ancak, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hü
kümler ile saVaş ve sıkıyönetim hali dahil askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin 
hükümler saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yargılama Usulleri 

Soruşturma usulü 
MADDE 10. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlarda ilk 

soruşturma yapılmaz. 
Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması, 

bu mahkeme nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcı yardım
cıları tarafından yapılır. 

Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç mahalli ile delillerin bulunduğu 
yerlere gidilerek soruşturma yapılır. 

Suç, Devlet güvenlik mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş ise, Devlet 
güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcılığı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcılı
ğından, hazırlık soruşturmasının yapılmasını isteyebilir. Bu takdirde hazırlık so
ruşturması bu yer Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcı yardımcıları tarafın
dan bizzat yapılır. 

Suç, askeri bir mahalde işlenmişse Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet 
savcılığı, hazırlık soruşturmasının yapılmasını ilgili askeri savcıdan isteyebilir. Bu 
takdirde hazırlık soruşturması, askeri savcı veya yardımcıları tarafından bizzat ya
pılır. 

Dördüncü ve beşinci fıkralara göre soruşturma yapmakla görevlendirilen 
Cumhuriyet savcıları ile askeri savcılar, bu soruşturmayı öncelikle ve ivedilikle 
yaparlar. 

Bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında, suç görev sırasında veya görev 
den dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılıklarınca doğrudan doğruya takibat 
yapılır. 

Cumhuriyet savcıları ve askeri savcıların suça el koymaları 
MADDE 11. — Mahalli Cumhuriyet savcılığı veya suç askeri bir mahalde iş

lenmişse usulüne göre askeri savcılık, ihbar veya herhangi bir suretle bu Kanun 
kapsamına giren bir suçun işlendiğini haber alır almaz, durumu derhal Devlet gü-
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verdik mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcılığına bildirmekle beraber, 
Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcılığının işe el koymasına kadar gerekli 
soruşturmayı usulüne göre bizzat yapar ve evrakı derhal Devlet güvenlik mahke
mesi Cumhuriyet savcılığına gönderir. 

Tanıklara yemin verilmesi 
MADDE 12. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların hazır

lık soruşturması sırasında tanıklara yemin verdirilir. 
Soruşturma ve kovuşturmada yetki 
MADDE 13. — Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcısı ile Cumhuri

yet savcı yardımcıları, adlî yargı Cumhuriyet savcılarının bütün yetkilerini ha
izdirler. 

Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcısı ile Cumhuriyet savcı yar
dımcıları, soruşturma sırasında hakim tarafından verilmesi gereken kararı, varsa 
o yer Devlet güvenlik mahkemesi yedek üyesinden, aksi halde, yetkili adli yargı 
hâkimlerinden isteyebilirler. Bu istemler yirmidört saat içinde karara bağlanır. 

Devlet güvenlik mahkemesi yedek üyesi tarafından verilen kararlara karşı 
itirazlar, Devlet güvenlik mahkemesinde kesin karara bağlanır. 

Bütün zabıta makam ve memurları. Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet 
savcısı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının soruşturma, kovuşturma ve infaza iliş
kin emirlerini öncelikle yerine getirmek zorundadırlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmü. Devlet güvenlik mahkemesi veya bu mahkeme baş
kanınca verilen emirler hakkında da uygulanır. 

Gecikmesinde sakınca bulunan haller dışında bu emirler yazılı olarak veri
lir. Sözlü olarak verilen emirler bilahara yazı ile teyit edilir. 

Zabıtanın görev ve yetkileri 
MADDE 14. — Zabıta, soruşturma ve,kovuşturma sebebiyle sanığı, tanığı, bi

lirkişiyi ve suçtan zarar gören şahsı, Devlet güvenlik mahkemesi veya başkanının, 
Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcısının veya Cumhuriyet savcı yardım
cılarının, mahkeme naibinin veya istinabe olunan hâkimin emirleriyle, belirtilen 
gün, saat ve yerde hazır bulundurmaya mecburdur. 

Bu emir, çağırılanlar hakkında zabıtaya, ihzar müzekkeresinde olduğu gibi 
zor kullanma yetkisi verir. 

Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların soruşturma veya ko
vuşturması sırasında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla ek
lenen ek 4 üncü madde hükümleri de uygulanır. 

Bu madde hükümleri, Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suça el 
koymuş Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcı yardımcısı, askeri savcı, sulh 
veya sorgu hâkimleriyle naip veya istinabe olunan hâkimin veya istinabe olunan 
Cumhuriyet savcısı veya askeri savcının emir ve istekleri hakkında da uygulanır. 

Zabıta amir ve memurları hakkında soruşturma 
MADDE 15. — Bu Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerindeki hükümlere aykırı 

hareket eden zabıta amir ve memurları hakkında doğrudan doğruya soruşturma 
ve kovuşturma yapılır. 

Yakalama ve tutuklama 
MADDE 16. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlar sebebiy

le yakalanan veya tutuklanan kimse tutulma yerine en yakın mahkemeye gönde
rilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suç
larda en çok onbeş gün içinde hâkim önüne çıkarılır. 
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Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilân edilen bölgelerde 
yakalanan veya tutuklanan kimseler hakkında yukarıdaki fıkrada belirlenen süre
ler ik i kat olarak uygulanır. 

Cumhuriyet savcılığının kararına itiraz 
MADDE; 17. — Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet 

savcısı veya Cumhuriyet savcı yardımcılarının, kovuşturma yapılmasına yer olma
dığına dair verdikleri karara, dilekçe sahibi aynı zamanda suçtan zarar gören 
kimse ise, kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde, bu karan 
veren Cumhuriyet savcısının veya Cumhuriyet savcı yardımcısının mensup olduğu 
Devlet güvenlik mahkemesine en yakın Devlet güvenlik mahkemesi başkanına iti
raz edebilir. 

Mahkemelerin derecesi ve en yakın mahkeme 
MADDE 18. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulan

ması bakımından, Devlet güvenlik mahkemeleri ağır ceza mahkemesi derecesin
dedir. 

Ancak, aym derecedeki en yakın mahkemenin tayininde, diğer Devlet gü
venlik mahkemeleri nazan itibara alınır. Aynı yerde birden çok Devlet güvenlik 
mahkemesi kurulmuş ise en yakın aynı derecedeki mahkeme, sayı itibariyle takip 
eden mahkemedir. 

Bina, araç, gereç ve personelden geçici yararlanma 
MADDE 19. — Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet 

savcısı ve Cumhuriyet savcı yardımcıları, soruşturmanın gerekli kılması halinde, 
geçici olarak. Devlet güvenlik mahkemesinin yargı çevresi içindeki genel ve katma 
bütçeli dairelere, kamu iktisadi teşebbüs ve teşekküllerine, i l özel idarelerine, be
lediyelere, resmî ve özel bankalara ait bina, araç, gereç ve personelden yararlan
mak için istemde bulunabilirler. Bu- istemler, i lgil i kurum ve makamlarca gecik-
tirilmeksizin yerine getirilir. 

özürsüz olarak bu istemleri zamanında yerine getirmeyen yukandaki kuru
luşların sorumlu kişileri, bir aydan üç aya kadar hapis ve beşbin liradan az olma
mak üzere ağır para cezasıyla cezalandınlırlar. 

Türk Silahlı Kuvvetleri; kıta, karargâh ve kurumlarından istemde bulunul
ması halinde, istem, yetkili amirlikçe değerlendirilerek yerine getirilebilir. 

Duruşma ile ilgili özel hükümler 
MADDE 20. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlar acele 

işlerden sayılır ve bu suçlara ilişkin davalara adli aravermede de bakılır. 
Bu davalarda Cumhuriyet savcılığı, sanığın kimliğini, suç teşkil eden eyle

min neden ibaret olduğunu, kanunî unsurları ile uygulanması istenen kanun mad
delerini ve delilleri belirtmek suretiyle iddianameyi özetleyerek okuyabilir. 

Devlet güvenlik mahkemesinde görülmekte olan davaların talik süresi, zo
runlu haller dışında otuz günden fazla olamaz. 

Bu davalarda esas hakkındaki iddiasını bildirmek için Cumhuriyet savcılı
ğına, müdahil veya vekiline; iddialara karşı savunmasını yapmak için ise sanık 
veya vekiline verilecek süre onbeş günü geçemez. Ancak, onbeş ve daha fazla sa
nıklı davalarda bu süreler bir aya kadar uzatılabilir. 

İkiyüzden çok sanıklı davalarda sanıklardan bir kısmının duruşmanın bazı 
oturumları ile ilgileri bulunmuyor ise, duruşmanın bu oturumlarının yoklukların
da yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancak, bu sanıkların yokluklarında 
yapılan oturumlarda kendileri ile ilgili bir durum ortaya çıktığı takdirde buna 
ilişkin söz ve işlerin esaslı noktalan müteakip oturumlarda kendilerine bildirilir. 
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Devlet güvenlik mahkemesi, davaların hızla yürütülmesi, delillerin zamanın
da ve eksiksiz tespiti ile güvenlik bakımından duruşmanın başka bir yerde yapıl
masına karar verebilir. 

Devlet güvenlik mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 216 nci 
maddesindeki şartlara bakılmaksızın, tanık ve bilirkişileri naip hâkim marifetiyle 
dinleyebilir. 

Tebligat 
MADDE 21. — Kendisine veya onun namına tebligat yapılacak kimselere 

tebligat yapılamaması hallerinde tebligat, işin ivediliğine göre basın veya radyo 
vasıtasıyla yapılabilir. 

Duruşmada hazır bulunmayan sanık 
M A D D E 22. — Sorgusu yapılmış olan sanık, talik veya tehir olunan günde 

gelmez ve mahkemece de duruşmada hazır bulunmasına lüzum görülmezse, du
ruşmada hazır bulunmak mecburiyetinden vareste tutulma istemi olmasa bile da
va gıyabında bitirilebilir. 

Duruşmanın inzibatı ve cezalar 
MADDE 23. — Duruşmanın inzibatını sağlamak, mahkeme başkanına aittir. 
Duruşmanın inzibatım bozan kişiyi, mahkeme başkanı derhal duruşma salo

nundan çıkartır. 
Mahkemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden herhangi birine, Cumhuriyet 

savcısına, Cumhuriyet savcı yardımcısına, tutanak kâtibine veya görevlilere karşı 
uygun olmayan söz yahut davranışta bulunan kişi hakkında, mahkemece tutukla
ma kararı verilir. Tutuklanan kişi yirmidört saat içinde sorguya çekilerek inzibati 
nitelikte olmak üzere bir aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bu karar kesindir. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58 inci maddesinin ikinci fık
rası hükmü saklıdır. 

Tutuklu veya cezaevinde bulunan hükümlüler hakkında bu cezanın üçte biri 
hücrede infaz olunur. 

Mahkeme duruşmanın inzibatmı bozan sözlü veya yazılı beyan ve davranışlar 
ile mahkemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden herhangi birine, Cumhuriyet 
savcısına, Cumhuriyet savcı yardımcısına, tutanak kâtibine yahut görevlilere karşı 
uygun olmayan söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı koyabilir. Bu yasağa 
rağmen yayımda bulunanlara üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla birlikte beş-
bin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Mahkeme başkanı, duruşmanın inzibatını bozan sanığı veya müdafii o günkü 
duruşmanın tamamına çıkmamak üzere duruşma salonundan çıkartır. Bunların, 
sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde aksatacak davranışlara devam 
edecekleri anlaşılır ve hazır bulunmaları gerekli görülmezse, yokluklarında duruş
maya devam olunmasına mahkemece karar verilebilir. Bu karar, esasa ilişkin 
iddia ve savunmanın yapılmasına engel olacak biçimde uygulanamaz. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık ve müdafiin, bundan sonraki duruş
malarda da duruşmanın inzibatını bozmakta ısrar etmeleri halinde, bir daha aynı 
dava ile ilgili duruşmaların tamamına veya bir kısmına katılmamalarına da karar 
verilebilir. 

Yukarıdaki fıkra, müdafi hakkında uygulandığı takdirde keyfiyet ilgili baroya 
bildirilmekle beraber müvekkiline de, dilerse başka bir müdafi tayin etmesi için 
süre verilir. 

Müdafi, Avukatlık Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 
tayin edilmiş ise durum, kendisini tayin eden mercie de bildirilir. 
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Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafi, tekrar duruşmaya alın
dıklarında, yokluklarında yapılan iş ve işlemlerin esaslı noktaları bildirilir. Müdafi 
dilerse yokluğundaki tutanakların örnekleri de kendisine verilir. 

Yukarıda yazılı hallerde duruşma salonundan çıkarılan veya duruşmalara 
katılmamalarına karar verilen sanık veya müdafiler, mahkemenin tayin edeceği 
süre içinde yazılı savunma verebilirler. 

Duruşma safahatının teknik araçlarla tespiti 
MADDE 24. — Çok sanıklı davalarda veya mahkemece gerekli bulunduğun

da duruşma safahatı, mahkemenin uygun ve lüzumlu göreceği teknik araçlarla 
tespit olunabilir. Bu tespite müsteniden sonradan düzenlenecek duruşma tutanak
larının, duruşma safahatına uygun olduğu mahkeme heyeti ve tutanağı düzenle
yen tutanak kâtibi tarafından tasdik edilir. 

Bunların birer örneği, önceden isteyen sanık ve müdafie verilir. 

Kurulda değişiklik 
MADDE 25. — Mahkeme kurulunda değişiklik olduğu takdirde, geçen otu

rumlara ait tutanaklar, değişen hâkim tarafından duruşmaya çıkmadan önce 
okunur. 

Hâkimlerin reddi istemini inceleyecek merci 
MADDE 26. — Devlet güvenlik mahkemesi başkan ve üyelerinin reddine dair 

istemler, reddi istenilen başkan veya üyede değişiklik yapılmaksızın bu mahkeme
ce incelenir, istemin reddine ilişkin kararlar aleyhine itiraz edilemez. Ancak, esas 
hükümle birlikte temyiz olunabilir. 

Temyiz mercii 
MADDE 27. — Devlet güvenlik mahkemesi kararlarının temyiz mercii Yar

gıtaydır. 
Yargıtayda inceleme, suçun niteliğine göre ilgili ceza dairesinde yapılır. 

Uyuşmazlıkların çözümü 
MADDE 28. — Devlet güvenlik mahkemeleri arasındaki yetki uyuşmazlık

ları ve ilk derece adli yargı mahkemeleriyle Devlet güvenlik mahkemeleri arasındaki 
görev uyuşmazlıkları, Yargıtayın ilgili ceza dairesi tarafından öncelikle ve kesin 
olarak çözümlenir. 

Uygulanacak usul hükümleri 
MADDE 29. — Bu Kanunda gösterilen özel hükümler saklı kalmak şartıyla. 

Devlet güvenlik mahkemelerinin görevine giren suçların soruşturma ve kovuştur
malarında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Diğer görevliler 
MADDE 30. — Devlet güvenlik mahkemelerinde ve Cumhuriyet savcılığın

da görev yapacak yeteri kadar, genel idare hizmetleri ile yardımcı vesair hizmet
lere mensup personelin ilk defa atanmalarında, memuriyete giriş sınavları Adalet 
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik hükümlerine göre Devlet güvenlik mahke
meleri adalet komisyonlarınca yapılır. Kazananlar hakkında hazırlanacak atama
lara ilişkin evrak Adalet Bakanlığına gönderilir. Atamalar Bakanlığın onayı ile te
kemmül eder. 

Bu madde gereğince atananların iş denetim ve gözetimleri, bağlı bulunduk 
lan mahkeme başkanlığı ve Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılır. Mahkeme 
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başkanı veya Cumhuriyet savcısının lüzum göstermesi halinde veya hizmetin ge
reği olarak bunların görev yerleri Adalet Bakanlığınca değiştirilebilir. 

Devlet güvenlik mahkemesi adalet komisyonu 
MADDE 31. — Devlet güvenlik mahkemesi kurulan yerlerde birer Devlet gü

venlik mahkemesi adalet komisyonu kurulur. Komisyon, Devlet güvenlik mahke
mesi başkanının başkanlığında, bir asıl ve biı yedek üyesi Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca belirlenecek hâkimler ile Devlet güvenlik mahkemesi Cumhu
riyet savcısından oluşur. Aynı yerde birden fazla Devlet güvenlik mahkemesi bu
lunduğu takdirde, komisyon başkanı da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca be
lirlenir. Başkan veya hâkim üyenin yokluğunda bu Kanunun 7 nci maddesi kıyas 
yoluyla uygulanır. Cumhuriyet savcısının yokluğunda isa kendisine \ekâlet eden 
komisyona iştirak eder. 

Bu komisyon, Devlet güvenlik mahkemesinin hâkim ve savcılar dışında ka
lan personeli hakkında, kanunlarla adli yargı adalet komisyonuna verilen tüm gö
rev ve yetkileri kullanır. 

Komisyonun yazı işleri, başkanın mensup olduğu mahkeme yazı işleri mü
dürlüğünce yürütülür. 

Gözetim hakkı 
MADDE 32. — Devlet güvenlik mahkemeleri başkanları, yargılama ve mü 

zakerelerin selâmeti ve duruşmalarda düzenin sağlanması ve iş bölümü yapılması 
konularında mahkemenin asıl ve yedek üyeleri; Devlet güvenlik mahkemeleri Cum
huriyet savcıları da işlerin düzenli ve kanuna uygun olarak yürütülmesinde Cum
huriyet savcı yardımcıları üzerinde gözetim hakkına sahiptirler. 

Denetim 
MADDE 33. — Devlet güvenlik mahkemeleri ile Cumhuriyet savcıları teşki

latı adalet müfettişlerince denetlenir. 

Özlük işleri 
MADDE 34. — Devlet güvenlik mahkemelerinde göreve atanan hâkim, askerî 

hâkim. Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarıyla diğer personelin 
özlük işlerinde, denetimlerinde, haklarında disiplin soruşturması açılması ve disip
lin cezası verilmesinde, şahsî ve görevle ilgili suçlarının soruşturma ve kovuşturul-
masında bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kendi mesleklerine ait kanun
ların ilgili hükümleri uygulanır. Aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları, tazminat 
lan, ödenekleri, sürekli görev yollukları ve diğer personel giderleri, bağlı oldukları 
bakanlık bütçesinden karşılanır. 

Askerî yargıya mensup hâkim ve Cumhuriyet savcı yardımcıları hakkında 
verilecek Yargıtay notları ve adalet müfettişlerince düzenlenecek siciller ile askeri 
yargıya mensup Cumhuriyet savcı yardımcıları hakkında Cumhuriyet savcısı ta
rafından verilecek siciller ve bunlar hakkında adalet müfettişlerince yapılacak so
ruşturmalara ilişkin evrak Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. 

Devlet güvenlik mahkemelerine atanan görevlilerin, bu görevlerde geçire
cekleri süreler esas mesleklerinde geçmiş sayılır. 

Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli hakim, askeri hâkim, Cumhuriyet 
savcısı ve Cumhuriyet savcı yardımcıları adli aravermeden faydalanamazlar. İşle
rin elverdiği oranda, kendilerine, özel kanunları gereğince yıllık izinleri verilir. 

Bina, araç ve gereçler 
MADDE 35. — Devlet güvenlik mahkemelerinin görev yapacakları binaların 

temini ve bu mahkemelerin araç, gereç vesair ihtiyaçları Adalet Bakanlığı bütçe 
sinin ilgili bölümlerine eklenecek ödeneklerden karşılanır. 
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Kovuşturma giderleri 
MADDE 36. — Devlet güvenlik mahkemelerinin ve Cumhuriyet savcılığının 

kovuşturma giderleri, Adalet Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Devlet 
güvenlik mahkemesi başkan, asıl ve yedek üyeleri ile Cumhuriyet savcıları ve savcı 
yardımcıları ve bu mahkemelerde çalışan diğer görevlilere keşif, bilirkişi incele
mesi, delillerin tespiti ve soruşturma vesair adlî işlemler için merkez ilçe hudut
ları dışında görev yapmaları halinde, gerçek yol giderleri ile görevde geçen günler 
için ek gösterge dahil brüt aylık tutarlarının otuzda biri oranında gündelik verilir. 
Bu gündelikler, zorunlu giderleri karşılamazsa, aradaki fark belgelere dayalı olmak 
şartı ile ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak ödemeler, gündeliklerin yüzde 
ellisini geçemez. 

Devlet güvenlik mahkemesinin bulunduğu belediye hudutları dahilinde yapı
lacak adli işlemlerde mahkeme hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet 
savcı yardımcıları ile diğer görevlilerin yol giderleri ve tazminatları hakkında Harç
lar Kanununun 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

Lojman tahsisi 
MADDE 37. — Devlet güvenlik mahkemesi başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet 

savcısı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarına, görev yaptıkları yerde ve görevlerinin 
devamı süresince, öncelikle ve sıraya bakılmaksızın Adalet Bakanlığınca lojman tah
sis edilir. Lojman tahsis edilemeyenlere, kirasının lojman kirasından fazla olan kısmı 
Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmak suretiyle konut temin edilir. 

Devlet güvenlik mahkemesinin askeri yargıya mensup; üyeleriyle Cumhuri 
yet savcı yardımcıları, sıraya tabi olmaksızın Silahlı Kuvvetlere ait lojmanlardan 
da yararlanabilirler. 

Devlet güvenlik mahkemelerinin sıkıyönetim askeri mahkemelerine dönüş
türülmesi 

MADDE 38. — Devlet güvenlik mahkemesinin yargı çevresinin tamamını veya 
bir kısmını kapsayacak şekilde sıkıyönetim ilân edilmesi halinde o yargı çevre
sinde birden fazla Devlet güvenlik mahkemesi olmak kaydıyla, Devlet güvenlik 
mahkemesi aşağıdaki esaslara göre sıkıyönetim askerî mahkemesine dönüştürüle
bilir; 

a) Genelkurmay Başkanlığının lüzum göstermesi, Mi l l i Savunma Bakanlı
ğının istemi üzerine, o yargı çevresindeki bir numaralı Devlet güvenlik mahkemesi 
dışında kalan Devlet güvenlik mahkemeleri kuruluşlarındaki usule göre kaldırı
labilir. 

b) (a) bendi hükümlerine göre kaldırılan Devlet güvenlik mahkemelerin-
deki dava dosyaları bir numaralı Devlet güvenlik mahkemesine devredilir. 

c) Kaldırılan Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli adlî ve askerî yargı
ya mensup hâkimler, o yargı çevresinde kurulan sıkıyönetim askeri mahkemesine 
atanırlar. 

Mülki makamlara bildirme zorunluluğu 
MADDE 39. — Devlet güvenlik mahkemelerince hürriyeti bağlayıcı cezaya 

mahkûm edilenler, cezalarının bihakkın infazından sonra devamlı olarak oturduk
ları İkamet ve işyeri adresleriyle bunların değişikliklerini, beş yılı geçmemek üzere, 
hükmolunan cezaya eşit bir müddetle ikamet yeri mülki makamına bildirmek zo
rundadırlar. 

Bu zorunluluğa uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla ceza
landırılırlar. 
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MADDE 40. — 26.10.1963 tarih ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağı
daki ek madde 7 ve ek madde 8 eklenmiştir. 

EK MADDE 7. — Devlet güvenlik mahkemesi üyeliği, yedek üyeliği ve Cum
huriyet savcı yardımcılığı görevlerine atanan askeri hâkim subayların rütbe ter
fii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yapmalarını sağlayacak yeterlilikleri, bu 
Kanunun ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümleri saklı 
kalmak şartı ile, aşağıda belirtilen şekilde düzenlenecek sicillerle saptanır. 

&) Birinci sınıfa ayrılmış üye ve yedek üye askeri hâkimlere subay sicil bel
gesi düzenlemeye ve sicil vermeye yetkili birinci sicil amiri Millî Savunma Bakan
lığı Müsteşarı, ikinci sicil amiri Millî Savunma Bakanıdır. 

b) Cumhuriyet savcı yardımcılığı kadrolarına atanan anket i hâkim subay
lar hakkında; 

1. Mesleki sicil belgesi, Yargıtayda inceleme yapan dairece ve adalet mü
fettişlerince, bu Kanundaki esaslar gözönünde tutularak verilecek sicil notlarına 
göre düzenlenir ve bu sicil belgesi süresi içinde Mil l i Savunma Bakanlığına gön
derilir. 

2. Subay sicil belgesi, sırasıyla; Mi l l i Savunma Bakanlığı ilgili müsteşar yar
dımcısı, Müsteşarı ve Mi l l i Savunma Bakam tarafından düzenlenir. 

Cumhuriyet savcı yardımcısı askeri hâkim subaylar hakkında Devlet güven
lik mahkemesi Cumhuriyet savcısı tarafından, subay sicil formu esaslarına göre 
kanaat notu verilir. 

EK MADDE 8. — Devlet güvenlik mahkemelerinin askeri yargıya mensup; 
mahkeme üyeleri ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, Genelkurmay Personel Başkanı, 
Adli Müşaviri ile atanacakların mensup olduğu Kuvvet Komutanlığının personel 
başkanı ile adli müşaviri ve Mi l l i Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başka
nından oluşan Kurul tarafından seçilir ve usulüne uygun olarak atanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun hükümleri, 1 Mayıs 1984 tarihinden itibaren 
işlenen suçlar hakkında uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulacak Devlet güvenlik mahkemelerinin ihtiyaç
larım karşılamak amacıyla Adalet Bakanlığı Bütçesi içinde mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere, Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerinden aktarma ve bu
nunla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunla kurulacak Devlet güvenlik mahkemeleri
nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilişik cetveldeki kadrolar, Adalet Bakanlığı taş
ra teşkilatı kadro cetvelinin mahkemeler bölümü hâkimlik ve savcılık sınıfı ile di
ğer ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Devlet güvenlik mahkemesi başkan ve üyeleri ile Cum
huriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı yardımcıları, 37 nci maddeye göre lojman tah
sis ve temin edilemiyen yerlerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait lojman
lardan geçici olarak yararlandırılabilirler. Bu konuya ilişkin esaslar, Adalet Ba
kanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşu arasında yapılacak protokol ile belirlenir. 

Yürürlük 
MADDE 41. — Bu Kanunun; 
a) Göreve ilişkin hükümleri 1 Mayıs 1984, 
b) Atamaya ilişkin hükümleri 1 Mart 1084, 
c) Diğer hükümleri yayımı, 
Tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

17/6/1983 
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Görev Unvanı 

K A D R O CETVELİ 

Sınıfı Derecesi Ade 

Başkan Hâkim ve savcı 1 24 
Üye (Asıl ve yedek 1 Hâkim ve savcı 1 48 
Cumhuriyet savcısı Hâkim ve savcı 1 8 
Cumhuriyet savcı yardımcısı Hâkim ve savcı 1 10 
Cumhuriyet savcı yardımcısı Hâkim ve savcı *2 15 

Cumhuriyet savcı >ardımcısı Hâkim ve savcı 3 15 
Cumhuriyet sovcı yardımcısı Hâkim ve savcı 4 8 
Yazı işlen müdıaü Genel İdare Hizmetleri 2 8 
Yazı işleri müdürü Genel İdare Hizmetleri 3 8 
Yazı işleri müdürü Cenel İdare Hizmetleri 4 8 
Yazı işleri müdür yardımcısı Genel İdare Hizmetleri 5 24 
Adli emanet memuru Genel İdare Hizmetleri 5 8 

Levazım - arşiv memuru Genel İdare Hizmetleri 5 8 
Zabıt kâtibi Gunel İdare Hizmetleri 5 14 
Zabıt kâtibi Genel İdare Hi/.ınetleri b 14 
Zabıt kâtibi Genel İdare Hi/.metlen 7 34 
Zabıt kâtibi Genel İdare Hizmetleri a 50 
Şoför Genel İdare Hizmetleri 13 24 
Adlı tabip Sağlık Hizmetleri 5 8 

Sağlık memuru - hemşire Yardımcı Sağlık Hizmetleri 7 8 
Müstahdem Yardımcı Hizmetler İÜ 40 
Müstahdem Yardımcı Hizmetler 14 90 
Gece bekçisi Yardımcı Hizmetler M 30 
Kaloriferci Yardımcı Hizmetler 14 30 

74;i Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
ve 257 nci Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 2846 Kabul Tarihi; 16.6.1983 

MADDE I. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

A. Evlat edinme şartları 
I. Evlat edinen iç-n 
Madde 253. Evlat edinme hakkı en uz otuzbeş yaşında olup da nesebi sa

hih füruu bulunmayanlara münhasırdır. Evlat edinen kimsenin evlatlıktan en az on-
sekiz yaş büyük olması şarttır. 

M A D D E 2. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 ııci maddesine aşağı
daki dört fıkra eklenmiştir. 

Karı koca tarafından birlikte evlat edinilen ve mümeyyiz olmayan küçüklerin 
nüfus kaydında ana baba adı olarak, evlat edinen karı kocanın adları yazılır. 

Evlatlığın, miras ve başka haklarının halele uğramaması, aile bağlarının de
vam etmesi için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü 
arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca her ik i nüfus kütüğüne evlatlıkla ilgili resmî 
senedin tarih ve sayısı da kaydedilir. 
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Evlatlığın, reşit olduktan sonra asıl ana babasının İsmini kullanma hakkı sak
lıdır. 

Evlat edinme ile ilgili kayıtlar mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık İste
medikçe hiçbir şekilde açıklanamaz. 

GEÇİCİ MADDE .— Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mümeyyiz 
olmayan küçükleri birlikte evlat edinmiş olanlar, Kanunun yürürlüğünü izleyen bir 
yıl içinde, ilgili mercilere başvurmak suretiyle yakarıdaki hükümlerin kendileri hak
kında da uygulanmasını isteyebilirler. Ancak, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 
reşit ve mümeyyiz olan evlatlıklar İle ilgili olarak bu madde esaslarına göre yapı
lacak uygulamada evlatlıkların da muvafakatları aranır. 

M A D D E 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
M A D D E i. — Bu Kanun hükümlerim Bakanlar Kurulu yürütür. 

17/6/1983 

Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar. Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri 

Hakkında Kanun 

Kanun No. 2847 Kabul Tarihi: 16.6.1983 

Amaç ve kapsam 
M A D D E 1. — Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların askerlik 

mesleğine ilişkin ortak anılarım yaşatmak, dayanışmalarım devam ettirmek, sosyal 
ve kültürel ihtiyaçlarım karşılamak gayesiyle kuracakları Türkiye Emekli Subaylar, 
Türkiye Emekli Astsubaylar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri 
ile Türkiye Muharip Gaziler derneklerinin tabi olacakları esas ve usulleri düzenler. 

Kurucular 
M A D D E 2. — Bu Kanuna tabi derneklerden : 
a) Türkiye Emekli Subaylar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik 

veya maluliyet nedeniyle ayrılan subaylar, 
b) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emek

lilik veya maluliyet nedeniyle ayrılan astsubaylar ile uzman çavuş, uzman jandarma 
çavuşlar, 

c» Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği; harp ve 
vazife malulü olanlar, 

d) Türkiye Muharip Gaziler Derneği; savaşa katılanlar. 

Tarafından kurulur, 

Tüzelkişilik kazanma 
M A D D E 3. — Bu Kanuna göre kurulacak derneklerin tüzükleri, Millî Savun

ma Bakanlığınca İncelenip, gerekiyorsa ilâve ve değişiklikler yapıldıktan ve son 
şeklini aldıktan sonra İçişleri Bakanlığına gönderilir, içişleri Bakanlığınca Dernek
ler Kütüğüne kaydedilen dernek, kayıt tarihinde tüzelkişilik kazanır. 

Son şeklim alan tüzük, kayıt tarihi ile birlikte kuruculara tebliğ edilir. 
Tüzüklerde yapılacak değişiklikler hakkında da aynı yöntem uygulanır. 
Üye olabilecekler 
M A D D E 4. — 2 nci maddeye göre kurulacak derneklerden : 
a) Türkiye Emekli Subaylar Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip 

olanlar ile dul eşleri, 
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b) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip 
olanlar ile dul eşleri, 

c) Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, bu Der
neği kurma hakkına sahip olanlar, bunların dul eşleri İle şehitlerin dul ve yetimleri, 

d) Türkiye Muharip Gaziler Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip 
olanlar, Kuvayı Milllye'ye katılanlar, savaş ilân edilmemiş olsa bile savaşa katılan
lar, işgal kuvvetlerine karşı çarpışanlar, çatışmaya taraf olan bir devletin silahlı 
güçlerine karşı savaşanlar İle bunların dul eşleri. 

Üye olabilirler. 

Kurucu ve üye olamayacaklar 
M A D D E 5. — Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik hakkı kazanmadan isti

fa edenler (savaşanlar hariç), mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disiplinsizlik veya 
ahlâkî nedenlerle ayırma işlemine tabi tutulanlar, bu Kanuna tabi dernekleri kura
maz ve üye olamazlar. 

Yasaklar 
M A D D E 6. — Bu Kanunla kurulması öngörülen derneklerin dışında; aynı 

amacı güden, bu derneklerin isimleriyle veya bunların isimlerinin baş ve sonuna ek
ler yaparak veya asker, gazi, muharip, askerî okul adlarını veya benzeri isimleri 
kullanarak dernek kurulamaz. 

Kamu yararına çalışma 
M A D D E 7. — Bu Kanuna göre kurulan dernekler kamu yararına çalışan der

neklerden sayılırlar. Bu derneklere yardım yapılabilmesi için ayrıca Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesine ödenek konulabilir. 

Derneklere ilişkin hükümlerin uygulanması 
M A D D E 8. — Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde -Dernekler Ka

nunu ile Türk Medenî Kanununun dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Yönetmelik 
M A D D E 9. —• Bu Kanunda gösterilen derneklerin, yurt dışındaki aynı amacı 

güden dernekler tarafından düzenlenen toplantılara katılmalarına izin verilmesi ve 
benzeri yabancı dernek temsilcilerinin Türkiye'ye davet edilmesi, bu toplantılar ile 
yurt içi ve yurt dışı tanıtma faaliyetlerinden uygun görülenlerin giderlerinin hangi 
ölçüde karşılanacağı hususları ile ilgili usul ve esaslar, üyelerin ulusal bayramlarda 
ve kurtuluş günlerinde giyecekleri kıyafetlerin şekli, takabilecekleri madalya ve 
benzeri alametlerin neler olacağı, Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılacak yönetme
likte düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen bir ay içerisinde, 
Millî Savunma ve içişleri bakanları halen mevcut derneklerin yönetim kurullarından, 
mensuplarının tabi olduğu statüyü dikkate alarak yem kurulacak derneklerin kurucu 
heyetlerinde görev alacak kişilerin tespitini ister. Bu süre içinde dernekler, kurucu 
heyette görev alacak kişileri belirlemez veya bildirilenler gerekli nitelikleri haiz 
olmaz yahut sayısı yediden az olursa, yetkili bakanlar kurucu heyetleri doğrudan 
oluşturur. 

Bu şekilde oluşturulan kurucu heyetler, Dernekler Kanununa ve bu Kanunda 
öngörülen esasları dikkate alarak yeni kurulacak derneklerin tüzüklerim hazırlayıp 
ik i ay içinde Mil l i Savunma Bakanlığına vermek zorundadır. Millî Savunma Bakan
lığı tüzükleri inceleyip, kanuna uygunluğunu sağlayarak, nihaî şeklini verir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mevcut dernekler, geçici 1 inci maddeye göre yem 
derneklerin kurulma işlemlerinin tamamlanmasını İzleyen üç ay İçinde genel kurul-
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larmı toplayıp üyelerinin tabi olduğu statülerini dikkate alarak, yeni kurulan der
neklerden birine iltihak ve mal varlıklarının bu Kanuna göre kurulacak dernekler
den bir veya birkaçına intikali hususunda gerekli kararı almak zorundadır. Belirle
nen sürede bu kararı almayan dernekler süre bitiminde infisah etmiş sayılır. Bu der
neklerin mal varlıkları, bu Kanuna göre kurulan derneklerden Millî Savunma ve 
içişleri bakanlarınca uygun görülecek bir veya birkaçına intikal estirilir. 

Mal varlıklarının bu Kanuna göre kurulan derneklerden bir veya birkaçına in
tikali için karar alınmasında üyelerinin statü ve miktarı gözönünde bulundurulur. 

İltihak suretiyle veya infisah etmiş sayılarak tüzelkişilikleri sona eren dernek
lerin üyeleri, tabi oldukları statüye göre yeni kurulan derneklere yeniden üye kay
dedilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Üyelerin nitelikleri ve kuruluş amaçları bakımından 
geçici 2 nci maddeye göre iltihak kararı alması veya infisah etmiş sayılması müm
kün olmayan ancak tüzüklerinde belirlenen amaç ve kullandıkları isimler bakımın
dan bu Kanun esaslarına aykırı durumda olan dernekler, bu Kanunun yayımını iz
leyen bir ay içinde İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek ilgililere yazılı olarak bildi
rilir. Dernekler bu bildirimden itibaren altı ay içinde gerekli değişiklikleri yaparak 
tüzüklerindeki Kanuna aykırılıkları gidermek zorundadır. Belirlenen sürede gerekli 
değişiklikleri yapmayan dernekler, süre bitiminde infisah etmiş sayılır ve Dernekler 
Kanununa göre tasfiye edilir. 

Yürürlük 
M A D D E 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
M A D D E 11. — Bu Kanun hükümleıini Bakanlar Kurulu yürütür. 

17/6/1983 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 
Türk Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, 

Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında 
2305 Sayılı; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
6136 Sayılı; Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları 

ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına 
Dair 2521 Sayılı Kanunlara Ek Geçici Maddeler Eklenmesi 

Hakkında Kanun 

Kanun No. 2848 Kabul Tarihi : 16.6.1983 

M A D D E 1. - - 25.9.1980 tarihli ve 2305 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici ,madde 
eklenmiştir. 

E K GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun birinci maddesinde sayılan ve mahallî 
askerî veya mülkî makamlara teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve patlayıcı 
maddeler ile diğer aletler sahiplerinin ruhsatları olup olmadığına bakılmaksızın Dev
let malı sayılarak 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 sayılı Kanun uya
rınca işlem yapılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı emrine verilir. 

M A D D E 2. - - 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde 
eklenmiştir. 

E K GEÇİCİ MADDE 3. — 6136 sayılı Kanun hükümlerine aykırı biçimde edi-
nildiği halde yetkili mercilerden 23.6.1981 tarihine kadar herhangi bir şekilde ruh
sat veya vesika almak, kimliğe yazdırmak veya ilgisine göre Kuvvet Komutanlıkları 
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ya da Jandarma Genel Komutanlığı silah defter ve kayıtlarına kaydettirmek suretiyle 
taşınan veya bulundurulan silahların kayıtlarındaki nitelik ve numaralarına uygun
luğun anlaşılması halinde bu silahların 7 nci madde kapsamına giren sahiplerine söz 
konusu madde esaslarına göre yeniden silah taşıma veya bulundurma izni verilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen şekilde silah taşıma veya bulundurma vesikasını 
haiz olup da 7 nci madde kapsamına girmemeleri nedeniyle kendilerine taşıma veya 
bulundurma izin vesikası verilmeyenlerin mevcut izin vesikaları iptal edilmiştir. İzin 
vesikaları bu suretle iptal edilenler yapılacak tebliğden .itibaren üç ay içinde silahla
rım teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz. Bu kişilere ait silah ve 
mermiler 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem 
yapılmak üzere ilgili makamlarca bir tutanak karşılığında Millî Savunma Bakan
lığı emrine verilir. 

M A D D E 3. — 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici 
madde eklenmiştir. 

E K GEÇİCİ M A D D E 1. — Yivsiz av tüfeği sahibi olup da Kanunun geçici 2 nci 
maddesinde belirtilen süre içinde yivsiz tüfek sahipliği belgesi almayanlar veya tüfek
lerini av tezkerelerine işletmeyenler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay 
içinde menşe ve 6 nci maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yiv
siz av tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi al
dıkları takdirde haklarında takibat yapılmaz. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca taki
bata başlanılmış olması halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilmemiş 
mahkûmiyet kararları infaz edilmez ve kanunî sonuçları ortadan kalkar. Mahkûmi
yet hükümlerine ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar ve
rilmekle beraber ilgili mercilere henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri 
verilir. 

MADDE 4. — Bu Kanunun 1 inci maddesi ile 2305 sayüı Kanuna eklenen ek 
geçici 2 nci madde 29.9.1980 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, Kanu
nun diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
17/6/1983 

5434 Sayüı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 2849 Kabul Tarihi: 16.6.1983 

M A D D E 1. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşa
ğıdaki Ek Geçici Madde eklenmiştir. 

E K GEÇİCİ M A D D E . — Deniz ve Hava sınıflarında görevli bulunan gedikli su
baylardan, 2.7.1951 tarihli ve 5802 sayılı Astsubay Kanununun Geçici 3 üncü maddesi 
uyarınca, astsubay sınıfına geçmemiş olanlara ve bunlardan ölenlerin dul ve yetimle
rine bağlanan aylıklar, 2 nci derecenin son kademesinin emekli göstergesi esas alına
rak ödenir. 

Bunlara ayrıca 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 
M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yü

rürlüğe girer. 
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

17/6/1983 
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9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Mali Yılı Bütçe Kanununun 28 inci 
Maddesinin (Bl Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun 

Kanun No. 2850 Kabul Tarihi: 16.6.1983 

M A D D E 1. — 9.12.1982 tarihli ve 2761 sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun 
28 inci maddesinin (B) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

c) 214 adedi cezaevleri ve 90 adedi yurtdışı din hizmetleri İhtiyaçlarında kul
lanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına, sınıf ve dereceleri Devlet Personel Dai
resinin görüşü de alınarak, Maliye Bakanlığının tespit ve önerisi üzerine 304 adet 
kadro ihdas ve tahsisine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

17/6/1983 

• 

6245 Saydı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. 2851 Kabul Tarihi • 16.6.1983 

M A D D E 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin 2 numa
ralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan yahut haklarında toptan 
ödeme hükümleri uygulanan memur ve hizmetlilere, Türkiye dahilinde İkamet ede
cekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere; 

M A D D E 2. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkra
sında yer alan « Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları,» ibare
sinden s o n r a gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

«Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri,» 
M A D D E 3. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesinin son fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci 

maddede sayılanlar; etüd ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek 
mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte ça
lışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükümeti temsüen uluslararası 
konferanslara katılanlar; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci maddesinin (b) 
bendindeki personelden sıkıyönetim süresince memuriyet mahalli dışında geçici ola
rak görevlendirilenler ile bunlardan sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilenler 
(Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve sıkıyönetim mahkemelerince ve
rilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askeri Yargıtay Daireler 
Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek tetkik hâkimi, Cumhuriyet sav
cısı ve savcı yardımcılarından (Bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu madde 
hükmü uygulanmaz. 

M A D D E 4. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 45 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev ma
hallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca 
hesaplanacak miktarın yarısı ödenir. 
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MADDE 5. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 nci maddesinin sonuna aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) ben
dine göre verilecek kısmı, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi 
için hesaplanıp ödenir. 

M A D D E 6. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 11.12.1981 tarih ve 2562 .sayılı 
Kanunla değişik 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri 
uygun görülenlere, bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak almakta olduk
ları aylık derecelerine göre müstahak oldukları yurtiçi gündeliklerin yedi katı, aylık 
seyyar görev tazminatı olarak verilir. 

MADDE 7. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 1 numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan 
Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü per
soneli ile, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde 
yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla 
görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 
personeli. 

M A D D E 8. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin ola
rak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı 
hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya 
avans suretiyle alanlardan zatî sebepler yüzünden daimî veya muvakkat vazife ma
hallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler ile 10 uncu maddenin 2 nci bendi kapsamına 
girenlerden 56 nci maddede belirtilen süre içinde ikamet edecekleri yere taşınmayan
lar, aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar. 

M A D D E 9. — 6245 sayılı Harcırah Kanununa 11.12.1981 tarih ve 2562 sayılı 
Kanunla eklenen ek 1 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 1. — 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bu Ka
nunda değişiklik yapan 11.12.1981 tarihli ve. 2562 sayılı Kanunda geçen; Yasama Or
ganı Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Yasama Organı üyeleri Millet
vekilleri, Milli Güvenlik Konseyi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, Dev
let Başkanlığı Genel Sekreteri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak değiştirilmiştir. 

Bu Kanunda, «kadro derecesi» veya «kadro aylık dereceleri» olarak geçen iba
reler, 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır. 

M A D D E 10. — a) 6245 sayılı Harcırah Kanununun, bu Kanunun 9 uncu mad
desi ile değiştirilen ek 1 inci maddesindeki, Mil l i Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama 
Organı Başkanı ve Yasama Organı Üyeleri ile ilgili hükümleri, Anayasaya göre yapı
lacak ilk milletvekili genel seçimi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp. 
Başkanlık Divanını oluşturması ile birlikte, 

b) Bu Kanunun diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

17/6/1983 
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YÜRÜTME V E ÎDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararlan 
Karar Sayısı : 83/6610 

Ekl i «Cezayir'de Taahhüt Hizmeti Yapacak Türk Firmalarına Uygulanacak 
Kurallara Ait Karar» ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık Bakanlığının 9/5/1983 ta
rihli ve A-04/2-C/407 sayılı yazısı ve Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuru-
lu'nun Kararı üzerine, Bakanlar Kurulunca 18/5/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 

Cumhurbaşkanı 
B. ULUSU 

Başbakan 

Z BAYKARA 

Devlet Bak, • Başbakan Yrd, 

S. R, PASİN 

Devlet Bakanı 

I. TÜRKMEN 

Dışişleri Bakanı 

K. CANTÜRK 

Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 

Tarım ve Orman Bakanı 

I. EVLİYAOĞLU 

Kültür ve Turizm Bakanı 

Prof. Dr. 1. ÖZTRAK 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. i. ÛZTRAK 

Adalet Bakanı V. 

A, B. KAFAOĞLU 

Maliye Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTLIRGAY 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı V 

Prof. Dr. T, ESENER M. TURGUT 

Çalışma Bakanı 

M. R. GÜNEY 

İmar ve İskân Bakanı V 

»raf. Dr. İM. N. ÖZDAŞ 

Devlet Bakanı 

S. ÇFTİNER 

içişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 

Bayındırlık Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 

Ulaştırma Bakanı V. 

F. İLKEL 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam 

M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL 

M. ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bakanı 

Ü. H. BAVULKEN 

Milli Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 

Millî Eğitim Bakanı 

i. EVLİYAOĞLU 

öy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

CEZAYİR'DE TAAHHÜT HİZMETİ YAPACAK, TÜRK FİRMALARINA 
UYGULANACAK KURALLARA AİT KARAR 

Kapsam : 
Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 

arasında «Şehircilik Konut Yapımı, Yerleşim Alam, Altyapı, Sanayi ve benzeri te
sisler konularında çerçeve anlaşması esaslarına göre Cezayir'de iş yapmaları uygun 
görülen müteahhitler için, Garanti Mekanizmasını tesis etmek, işletmek ve yürüt
mek üzere bir «Garanti Fonu» ve bu Fon'u yönetmek amacı ile bir «Fon Yönetim 
Komitesi-» kurulmuştur. 

Firma Seçimi : 
Madde 2 — Cezayir'de müteahhitlik hizmetleri yapabilecek firmaların seçimi; 

19/1/1983 tarih ve 83/5987 sayılı Bakanlar Kurulu Kârarı'nın 1. maddesi ile teşkil ve 
görevlendirilen «Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu»nca yapılır. 

Değerlendirme : 
Madde 3 ,— «Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu»; Cezayir'de 

iş yapmak üzere müracaat edecek firmaları, mali yeterlilik, İş yapabilme güçleri. 
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teknik ve İdari kapasiteleri, bitirdiği işler ve diğer kriterlere göre objektif ve ger
çekçi açıdan değerlendirir ve buna göre «Garanti Fonu^na başvurabilecek olanla
rı belirleyerek «Fon Yönetim Komitesi»ne bildirir. 

«Fon Yönetim Komitesi» : 
Madde 4 — «Fon Yönetim Komitesi» Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdü-

rü'nün Başkanlığında; Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü, 
Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanı, İmar ve iskân Bakanlığı Mesken 
Genel Müdürü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkanı ile 
Cezayirde iş alacak firma temsilcilerinden oluşur. Cezayirde iş alacak firmalar «Fon 
Yönetim Komitesi»ne birer temsilci ile katılır. Ancak herhalükarda, bu temsilciler 
Dört'ten fazla olamaz. 

Fon Yönetim Komitesi'nın Görevi : 
Madde 5 — «Fon Yönetim Komitesi»; Cezayir'deki müteahhitlik hizmetleri

nin başarılı ve ekonomiye en az risk getirecek bir şekilde yapılmasını sağlamak 
üzere; 

a. «Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu>nca belirlenen firma
ların Fon'a girmelerinin teminine ilişkin işlemlerin yaptırılmasını ve giriş aidatı ile 
istihkaklardan yapılacak kesintilerin Fon'a intikalinin sağlanmasını, 

b. İşler alındıktan sonra; izleme ve denetimi sağlayacak usullerin tesbiti ile 
izleme ve denetimin yapılmasını, 

c. İş yapan firma veya firmalar grubunun iflası veya kendi kusuruyla işi 
terki hamide, işin yeni bir firma veya firmalar grubuna yaptırılmasını; varsa zara
rın Fon'dan karşılanarak, bunun ilk firmadan tahsilini, v bu firma hakkında uygula
nacak müeyyidelerin tesbitini, 

d. İşin firmalarca bitirilmesini takiben Fon'dan yapılacak İadelerle İlgili iş
lemlerin yapılmasını, 

e. Cezayir'de ve genel olarak yurtdışı müteahhitlik hizmetleri konusunda da; 
araştırma, geliştirme ve genel faydayı temin edecek yönde çalışmaların yaptırılma
sını, sağlar. 

Fon Yönetim Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları : 
Madde 6 — «Fon Yönetim Komitesinin çalışma usul ve esasları bu komi

tece düzenlenir. 

Harcamalar : 
Madde 7 — «Fon Yönetim Komitesinin görevi ile ilgili olarak; büro tutma, 

eleman çalıştırma, büro demirbaş ve kırtasiye alımları, izleme ve denetimle ilgili 
görev yollukları, araştırma, geliştirme ve genel faydayı temin edici çalışmaların ge
rektirdiği harcamalar Fon kaynaklarından karşılanır. 

Garanti Fonu : 
Madde 8 — Bu kararname kapsamındaki firma veya firmalar grubunun iflası 

veya kendi kusuruyla işi terki halinde doğabilecek döviz risklerini karşılamak ve 
Fon Yönetim Komitesinin görevini yürütebilmesi için yapılacak gerekli harcamalar 
için T. C. Merkez Bankası nezdinde Garanti Fonu kurulmuştur. 

Fon'un kaynakları; «Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu» nca 
uygun görülen firmaların Fon'a katılmak için ödeyecekleri 50 Milyon TL. lık giriş 
aidatları ile Cezayir'de iş üstlenen firma veya firmalar grubunun istihkaklarından ya
pılacak % 5 oranındaki kesintilerdir. Bu kesintilerin % 60'ı işin bitiminde iş alan fir
malara «Fon Yönetim Komitesinin te3bit edeceği esaslara göre geri ödenir. 
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Garanti Fonu'nun; 
a) İlâve kaynaklarını, 
b) Risklerin karşılanması veya azaltılması amacıyla alınacak önlemleri, 
c) Kullanımını, 
d) İşleyişini, 

tesbit etmeye «Fon Yönetim Komitesi» yetkilidir. Harcamalar «Fon Yönetim Komi
tesinin kararlarına uygun olarak Maliye Bakanlığı'nın talimatıyla yapılır. 

Sekreterya : 
Madde 9 — «Fon Yönetim Komitesi» nin Sekreterya işlemleri Maliye Bakanlı

ğınca yürütülür. 

Madde 10 — «Fon Yönetim Komitesi» bu Kararname ile kendilerine verilen 
görevlerin uygulama esaslarım çıkaracakları tebliğler ile belirler. 

Madde 11 — Bu Kararname, «Türkiye Cumhuriyeti» ile «Cezayir Demokra
tik Halk Cumhuriyeti» Hükümeti arasında, «Şehircilik, konut yapımı, yerleşim alan
ları altyapı, sanayi ve benzeri tesisler konularındaki çerçeve anlaşması» ile aynı 
tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
Madde 12 — Bu Kararnameyi Maliye Bakam yürütür. 

Karar Sayısı: 83/6628 

1 — 15/8/1972 tarihli ve 7/4951 sayılı Kararname ile mecburi uygulamaya giren 
TS 1047 «Kontrtablalar» standardının yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafın
dan yeniden hazırlanan TS 1047 «Kontrtablalar - Genel Amaçlar İçin - Soyma Plakalı» 
standardının Resmî Gazete'de yayımı tarihinden en geç 3 ay sonra üretim ve satış 
safhalarında mecburi olarak uygulanması bu tarihten itibaren eskisinin uygulama
dan kaldırılması, 

2 — Belirtilen sûreden önce adı geçen standarda uygun imalata başlayanların 
ürettikleri malın cins ve imal tarihini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmeleri, 

3 — Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ellerinde bu standarda aykırı mal 
bulunduranların en geç 15 gün içinde iki nüsha beyanname ile bunların cins ve mik
tarlarını Valiliklere bildirmeleri, 

4 — Bu standard hükümlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülmesi; 
Adıgeçen Bakanlığın 9/5/1983 tarihli ve 776 sayılı yazısı üzerine 1705 ve 3018 

sayılı Kanunlarla 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Kanun'a göre. Bakanlar Kurulunca 
18/5/1983 talihinde kararlaştırılmıştır. 

Tebliğler : 

Yürürlük : 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

B. ULUSU 

Başbakan 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

Z. BAYKAHA Prof. Df. I. ÖZTRAK 

Devlet Bakanı 

M. ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAS 

Devlet Bakanı 
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S. R. PASİN 

Devlet Bakanı 

I. TÜRKMEN 

Dışişleri Bakanı 

K. CANTÜRK 

Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 

Tarım ve Orman Bakanı 

I. EVLİYAOÖLU 

Kültür ve Turizm Bakam 

Prof. Dr. i. ÛZ1RAK 

Adalet Bakanı V. 

U, H. BAYULKEN 

MIH? Savunma Bakanı 

A. B. KAFAOĞLU 

Maliye Bakanı 

S. ÇETİNER 

İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 

Bayındırlık Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 

Ulaştırma Bakanı V. 

F. İLKEL 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. ÖZGÜL 

Gençlik ve Spor Bakanı 

H. SAĞLAM 

Millî Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY I. EVLİYAOÖLU 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı V. 

Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT 

Çalışma Sakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

M. R. GÜNEY M. R. GÜNEY 

İmar ve iskân Bakanı V, Köy İşleri ve Koop, Bakanı 

S. ŞİDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

K G N T R T A B L A L A R 

Genel Amaçlar k i n - Soyma Plakalı 
TS 1017 Ocak 1982 VCD 674.419.3 

B L O C K B O A R D S 

For general purposes - With rotary cut veneer 

0 - KONU, TANIM, K A P S A M 
0.1 — K O N U 
Bu standard, genel amaçlar için soyma plakalı kontrtablaların tanımına, sınıf

landırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline 
dairdir. 

Ü.2 — T A N I M L A R 
0.2.1 — Kontrtabla 
Kontrtabla, yanyana yapıştırılmış çıtalardan yapılmış bir orta tabakadan (gö

bek) ve bu tabakanın her iki yüzüne ve lif doğrultusuna dik olarak, en az birer lev
hanın basınç altında yapıştırılmasıyla oluşan tir kontrplaktır. 

0.2.2 — Diğer Tanımlar 
Bu standardda geçen diğeı terimlerin tanımları (TS 2128) de belirtilmiştir. 

0. 3 — K A P S A M 
Bu Standard, en çok 38 mm kalınlığında, genel amaçlar için, soyma plakalı ka

palı yerde normal rutubete karşı dayanıklı, çıta göbekli, alt ve üst plakaları aynı 
ağaç cinsinden olan, emprenye edilmemiş kontrtablaları kapsar. 

1 — SINIFLANDIRMA V E ÖZELİKLER 
1.1 — SINIFLANDIRMA 
1.1.1 — Sınıflar 
Kontrtablalar, yüzlerinin görünüş özeliklerine göre; Ekstra 
1. Sınıf 
II. Sınıf 
III. Sınıf 
IV. Sınıf 

olmak üzere beş sınıfa ayrılır. 
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NOT — ü s t ve ait yüzü aynı sınıf olmaması halinde sınıflama TS 3106'ya göre 
yapılır. 

1.1.2 — Cinsler 
Kontrtablalar, dış plakalarının ağaç cinsine göre; 
— Kayın 
— Kavak 
— Kızılağaç 
— Çam 
— Ladin 
— Köknar 

olmak üzere altı cinse ayrılır. 
1.1.3 — Çeşitler 
Kontrtablalar, tabaka sayılarına göre, 
— üç katlı, 
— Beş katlı 

olmak üzere iki çeşide ayrılır. 
1.1.4 — Tipler 
Kontrtablalar, zımparalanıp, zımparalanmadığına göre; 
— Zımparalanmamış, 
— Zımparalanmış, 

olmak üzere iki tipe ayrılır. 

1.2 — ÖZELİKLER 
1.2.1 — Görünüş 
Dış plakası kayın olan kontrtablaların görünüş özellikleri, TS 3107'de verilen 

değerlere; kavak, kızılağaç, çam, ladin, köknar olanların görünüş özelikleri ise TS 
3108 de. verilen değerlere uygun olmalıdır. 

1.2.2— Yapılış 
Kontrtablanın dış tabakasını oluşturan plâkalar aynı ağaç cinsinden olmalıdır. 

Dış plâka kalınlıkları : 
a) Üç katlı kontrtablalarda; 1,5 mm den az 3,6 mm den çok olmamalıdır, 
b) Beş katlı kontrtablalarda; 
— Dış plâka ile, altındaki plakanın lif doğrultuları birbirine paralel ise, her 

İkisinin toplam kalınlığı 2,5 mm den az, 5 mm den çok olmamalıdır. 
— Dış plaka ile, altındaki plakanın lif doğrultuları birbirine dik ise dış plâka

nın kalınlığı 2,5 mm den çok olmamalı, altındaki plakanın kalınlığı ise 1,5 mm den 
az, 3,6 mm den çok olmamalıdır. 

NOT — Orta tabakayı (Göbeği) oluşturan çıtalar yanyana yapıştırılmak, uç 
uca yapıştırılmamalıdır. Çıtaların uç uca gelme yerleri aynı hizada olmamalı, aynı 
hizada birleşme yeri enine doğrultuda en az 150 mm sonra gelmelidir. Çıtalar birbi
rine bant, metal ya da benzeri tutturucularla bağlanmamalıdır. 

Çıtalar aynı ağaç cinsinden olmalı, birleştirme sırasında rutubet miktarı % 8 
den az, % 12 den çok olmamalıdır. Çıtaların lif doğrultuları kontrtablanın boyuna 
doğrultusunda olmalı, yanyana yapıştırıldıklarında, aralarında 1,5 mm den çok aralık 
bulunmamalıdır. Çıtaların genişliği en çok 38 mm olmalıdır. Çıtaların yüzlerinde re
çine kesesi, çatlak ve sulama genişliği 3 mm yi geçmemelidir. Sağlam budakların 
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çapları çıta genişliğinin % 80 inden, düşen budakların çapları ise çıta genişliğinin 
yarısından çok olmamalıdır. Budak deliği varsa doldurulmuş olmalıdır. 

1.2.3 — Biçim 
Kontrtablalar dikdörtgen prizma biçiminde olmalıdır. Köşelerde dik açıdan 

sapma 1000 mm uzaklıkta 2 mm yi geçmemelidir. 
1.2.4 — Rutubet Miktarı 
Kontrtablaların rutubet miktarı en çok % 12 olmalıdır. 
1.2.5 — Yapışma Dayanımı 
Kontrtablaların yapışma dayanımı, TS 47 deki kanırma deneyi uygulandığında 

«çok iyi» veya «iyi» yapışma derecelerinde olmalıdır. Bu deney bütün tutkal katman
larına uygulanır. 

1.3 — BOYUT V E T O L E R A N S L A R 
Kontrtablaların boyutları önceden belirtilmek kaydı ile serbesttir. Boyut tole

ranstan : 
— Kalınlıkta 0,6 mm 
— Uzunluk ve genişlikte -+. 3 mm olmalıdır. 

2 — N U M U N E A L M A , M U A Y E N E V E D E N E Y L E R 
2.1 — N U M U N E A L M A 
Madde 3.2 de belirtilen aynı işaretleri taşıyan ve bir seferde muayeneye sunu

lan aynı sınıf cins, çeşit, tip ve boyuttaki kontrtablalar bir parti sayılır. Partiden nu
muneler TS 46 ya uygun olarak alınır. 

2.2 — M U A Y E N E L E R 
Muayeneler, TS 46 ya uygun olarak yapılmalıdır. 

2.3 — D E N E Y L E R 
Deneyler, TS 46 ya uygun olarak yapılmalıdır. 

2.4 — DEĞERLENDİRME 
Değerlendirme, TS 46'ya uygun olarak yapilmalıdır. 

2.5 — M U A Y E N E V E D E N E Y R A P O R U 
Muayene ve deney raporu, TS 46'ya uygun olmalıdır. 

3 — PİYASA A R Z 
Kontrtablalar, ambalajlı veya ambalajsız olarak piyasaya arzedillr. 

3.1 — A M B A L A J L A M A 
Kontrtablaların ambalajlanması halinde bir ambalaj içinde bulunan kontrtab

lalar aynı işaretleri taşımalıdır. Ambalajlar çember veya şeritle enine boyuna bağ
lanmış olmalı çember veya şeritin değme köşelerine, zedelenmeyi önleyecek yastık 
konmalıdır. 

3.2 — İŞARETLEME 
Kontrtablaların üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak ve bozulup 

silinmeyecek şekilde yazılmalı, damgalanmak veya bir etikete yazılarak yapıştırılma-
lıdır : 

— imalatçı veya satıcının ticaret unvanı veya kısa adı, adresi varsa tescilli 
markası, 

— Bu standardın işaret ve numarası (TS 1047), 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 



18 Haziran 1983 — Sayı : 18081 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

— Uzunluk ve genişliği om, 
— Kalınlığı, mm 
—' Sınıfı, cinsi, çeşit ve tipi 
Bu bilgiler gerektiğinde yabancı dilde de yazılabilir. Ambalajlı satışlarda bu 

bilgilerden başka, ambalajdaki kontrtabla sayısı da belirtilir. 
3.3 — S A K L A M A 
Kontrtablaların sağlıklı bir durumda saklanabilmesi için : 
Depolama yerinin; ani sıcaklık değişimlerini önleyebilen, güneş yağmur ve 

rüzgara karşı kapalı, zemini kuru ve temiz bir yer olması gerekir. Kontrtablalar dü
şey olarak değil, yatay olarak iki başına ve ortasına destek konarak istiflenmelidir. 
Kontrtablaların konduğu yer şiddetli hava cereyanlarından ve mekanik zarar doğabi
lecek yerlerden uzak olmalıdır. 

4 — ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER. 
4.1 — Yapımcı veya satıcı bu standarda uygun olarak imal edildiğini beyan 

ettiği mallar için istendiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermeye veya gös
termeye mecburdur. Bu beyannamede satış konusu malın; 

a - Madde 1 deki özeliklerde olduğunu, 
b - Madde 2 deki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuçlar alınmış 

bulunduğunun belirtilmesi gerekir. 

Karar Sayısı: 63/6568 

Jeotermal enerji kaynaklarının, içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı sular 
hakkındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Maden Kanunu hükümlerine tabi tu
tulması; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 3/5/1983 tarihli ve 110/144-439/ 
66317 sayılı yazısı üzerine, 6309 sayılı Maden Kanununun 11/7/1963 tarihli ve 271 
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 
9/5/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

8. ULUSU 

Başbakan 

Z. BAYKARA 

Devlet Bek. - Başbakan Yrd. 

S. R. PASİN 

Devlet Bakanı 

0. H. BAYÛLKEN 

Dışişleri Bakanı V. 

K. CANTÛRK 

Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 

Tarım ve Orman Bakanı 

i. EVLİYAOĞLU 

Kültür ve Turizm Bakanı 

Prof. Dr. I. ÖZTRAK 

Devlet Bakanı 

R. BAYAZIT 

Adalet Bakanı 

S. R. PASİN 

Maliye Bakanı V. 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER 

Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. A. SAMSUNLU 

İmar ve İskân Bakanı 

Kanan EVREN 

Cumhurbaşkanı 

M. ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bakanı 

Û. H. BAYÜLKEN 

MIHI Savunma Bakanı 

S. ÇETİNER 

Milli Eğitim Bakanı V. 

Prof. Dr. A . BOZER 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

K. CANTÜRK 

Sanayi ve Tekno. Bakanı V. 

M. R. GÜNEY 
Köy işleri ve Koop. Bakanı 

M. ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bakanı V. 

S. ÇETİNER 

İtişleri Bakanı 

Or. T. ÖNALP 

Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 

Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. ÖZGÜL 

Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
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Yönetmelik 
Anadolu Üniversitesinden : 

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Hizmetleri Yayın ve Uygulama Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Madde 1 — 2547 Sayılı Kanunun 65. maddesinin (a) bendi hükmü uyarınca ha
zırlanan bu yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Açık öğret im Fakültesince ülke düze
yinde sürdürülen açık öğretim hikmetleri için uzaktan öğretim, eğitim teknolojisi ve 
yaygın eğitim uygulamalarının gerektirdiği işlevlere ilişkin esasları kapsar, 

İKİNCİ BÖLÜM 
Açık öğretim. Sistemi Yayınlarına ilişkin Esaslar 

Madde 2 — Açık öğretim sisteminin gerektirdiği her türlü basılı malzeme ile 
radyo ve televizyon yayınları için program üretimi ve program üretiminde kullanı
lacak eserlerin ve hizmetlerin siparişi veya yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan ya da 
kişilerden sağlanması, bunların denetimi, dağıtımı, satışı, kiralanması ve devri ile 
ilgili işler Açık Öğretim Fakültesi Yayın Komisyonu Kararı ile olur. 

Madde 3 -— Açık Öğretini Fakültesi Yayın Komisyonu 5 öğretim elemanından 
oluşur. Bu öğretim elemanları içlerinden birisi başkan diğeri başkan vekili olarak 
belirtilmek üzere Rektör tarafından seçilirler. Yayın Komisyonu kararlarını oy çok
luğu ile verir. 

Madde 4 — Açık Öğretim Fakültesi Yayın Komisyonu, açık öğretim ilke ve 
yöntemlerine uygun, basılı, görsel, işitsel eserleri veya baskı ve yapımlarda kullanı
lacak yazılı metin, eğitim senaryosu, çekim senaryosu, resim, fotoğraf, grafik, müzik, 
beste, animasyon, dekor, kostüm, derleme, adaptasyon, çeviri ve bunlara benzer hiz 
ineklerin telif ve tercüme hakları ile editörlük, eser inceleme, danışmanlık, yapımcı
lık, yönetmenlik, oyunculuk, program koordinatörlüğü, dublaj, program sunumu, 
program yenileme, teknik inceleme ile denetim gibi hizmetleri, Anadolu Üniversitesi 
mensuplarının yanında, diğer üniversitelerden ve üniversiteler dışındaki eğitim, öğ
retim, sanat ve yayın kurumlarından veya bunların mensupları ile bunlar dışındaki 
kişi ve kuruluşlardan, ilgili kuruluşların izni ile, doğrudan veya yarışma ile alabilir, 
hazırlatabilir veya sipariş verebilir. 

Yayın Komisyonu, doğrudan veya yarışma ile alım, hazırlatma ve siparişlere 
ait işleri, telif, tercüme ve yayın haklarına ilişkin hükümlerin de yer aldığı yazılı 
şartname ve sözleşmelere bağlar. 

Madde 5 — Tercüme, adaptasyon, derleme veya bir başka eserden uyarlama 
yapanların, asıl eser sahibinden veya onun yayın hakkını elinde bulundurandan ya
zılı izin alması gereklidir. 

Madde 6 — Yayınlanacak basılı, görsel, işitsel eserlerin bilim ve dil bakımın
dan sorumluluğu eser sahibine, yapımcıya veya editöre aittir, Ancak, yayınlanacak 
eserlerde, gerekli görülen hallerde her türlü değişiklik yapılabilir. Bu gibi durum
larda yayınlanacak eserin bilim, dil ve görüntü sorumluluğu değişiklikleri yapanlara 
aittir. 

Madde 7 — Basılı, görsel ve işitsel eserlerin yayınlanmaması veya kısmen ya
yınlanması ya da yenilenerek veya yeni bir düzenleme ile yayınlanması halinde eser 
sahipleri bu uygulamaya karşı hiçbir hak iddia edemezler. 
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Madde 8 — Açık öğretim sisteminin gerekli kıldığı ilkelere uygun şekilde ha
zırlanan basılı yayınların birinci baskılarına, 15-25 dakikalık radyo ve televizyon 
eğitim - öğretim programlarına üretildikleri ders yılı için, aşağıdaki esaslara göre 
telif hakkı ödenir. 

Basım halindeki eserlerin tüm düzeltme işleri, yayın komisyonunca aksine ka
rar verilmedikçe, yazar ya da çevirici tarafından yapılır. 

Açık öğretim sistemi ilkelerine uygun olarak hazırlanan basılı yayınlara iti
bari sayfa başına: 

— Telif eser ve makalelerde 12 
— Tercüme eser ve makalelerde 9 
— Derlemelerde 5 
Açık öğretim ve eğitimde kullanılmak üzere, 15-25 dakikalık radyo ve/veya 

televizyon için hazırlanan bir derse : 

— Eğitim senaryosu yazımı 200 
— Çekim senaryosu hazırlanması 150 
— Program yapımı 150 
— Program yönetimi 150 
— Program sunumu 150 
— Denetim 100 
— Koordinasyon 100 
gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen Devlet Memurları ay

lık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktar telif hakkı olarak ödenir. 
Makalelere en çok 25 sayfa üzerinden telif ücreti ödenir. Telif eserlerde yazar, 

açık öğretim hizmet ilke ve yöntemlerine uygunluk sağlamak ve eğitim teknoloji
sinden yararlanmak amacı ile editör kullandığı takdirde telif eserlerde gösterge ra
kamı 9, editör gösterge rakamı 7 olarak ele alınır. 

Dergi, bülten ve gazete gibi periyodik eserler ile tanıtma ve duyurma amacına 
yönelik broşür, el kitabı gibi yayınlarda baskı sayısı dikkate alınmaz, sadece itibari 
sayfa karşılığı telif ücreti ödenir. Ancak, bu eserlerin telif ücreti yayın kurulunca 
% 25'e kadar arttırılabilir. İkinci ve sonraki baskılar için herhangi bir ücret öden
mez. Radyo ve/veya televizyonda yayınlanmak üzere hazırlanacak dersler için öde
necek ücretlerden ikisinden fazlası aynı kişiye tahakkuk ettirilemez. 

Madde 9 — Basılı eserlerin maliyeti, telif hakları, klişe, kâğıt, baskı, cilt mas
raflarından; görsel ve işitsel yayınlarda ise film, video-bant, ses bandı, grafik malze
meleri, dekor malzemeleri, aksesuar, ışık malzemesi v.b. ile her türlü teklif hakları 
ve hizmet alımlarını kapsayan masraflardan oluşur. 

Basılı malzemede bu usulle bulunan toplam bedelin baskı adedine bölünmesi 
ile o eserin birim maliyeti belirlenmiş olur. 

A ç ı k öğretim, İlkelerine Uygun Olarak Hazırlanan Basılı Malzemelerde Telif 
Hakkı Hesaplanması : 

Madde 10 — Telif hakkı hesaplanmasında, «200 kelime bir itibari sayfa» olarak 
işlem görür; itibari sayfanın hesaplanması için aşağıdaki işlem yapılır. 

Yazarın emeği sonucu yapılan resim, harita, grafik, fotoğraf, cetvel, formül, 
sorular ve testler gibi özgün kısımlar itibari sayfanın hesaplanmasında kapladığı 
alanın santimetre karesine düşen kelime sayısı telif ücreti ödenmesinde esas alınır. 
Literatür, indeks ve benzeri sayfalar özgün olmaları halinde metin sayfaları gibi 
değerlendirilir. Çeviri eserlerde fotoğraf, resim, harita, grafik, cetvel, formül, so
rular ve testler gibi kısımlar için telif hakkı hesap edilmez. Bu esaslara göre önce 
eserlerdeki tüm sayfa sayısı belirlenir, sonra gelişigüzel 10 adet tam metin ile dolu 
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sayfalardaki kelime sayıları sayılıp, 10'a bölünerek bir sayfadaki ortalama kelime 
adedi bulunur. Bunun tam sayfa sayısı ile çarpılması sonucunda, eserin tüm kelime 
sayısı ortaya çıkar. Bu sayının da 200'e bölünmesi ile eserin itibari sayfa sayısı bu
lunur. 

Telif hakkı, eserin itibari sayfa tutarının 8. maddede yeralan itibari sayfa kar
şılığı ücretle çarpılarak aşağıda belirtilen baskı miktarı dikkate alınmak suretiyle 
bulunur. 

a) 10.000 baskıya kadar her 1000 baskı için, 
b) 10.000'den 30.000 baskıya kadar her 2000 baskı için, 
c) 30.000'den 60.000 baskıya kadar her 3000 baskı için, 
d) eo.OOO'deıı İOO.ÜOC baskıya kadar her 4000 baskı için, 
e) 100.000'den sonraki her 5000 baskı için, 
itibari sayfa karşılığı ödenen telif ücretinin en fazla % 10'u baskı sayısı artışı 

karşılığı olarak ödenir. 
Hesaplamalarda yukarıda belirtilen baskı miktarları arasındaki ara baskı kar

şılığı oranlanarak bulunur. 
İkinci ve sonraki basımlarda sadece baskı sayısı dikkate alınır ve önceki baskı 

sayısı toplamı üzerine yapılan yeni baskı miktarı için yukarıda gösterilen esaslara 
göre hesaplanan telif ücreti ödenir. 

300.000 baskıdan sonrası için telif ücreti ödenmez. Telif ücreti eserin her ba
sım onayının alındığı tarihteki memur maaş katsayısına göre hesaplanır ve baskısı 
yapıldıktan sonra ödenir. 

Eserin tamamında veya bir kısmında değişiklik yapılmış ve bu değişiklik Ya
yın Kurulunca kabul edilmiş ise, sadece değişen kısımlara ilk baskı esaslarına göre 
telif ücreti ödenir. Eserin kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadan sadece 
bölüm ve konu itibariyle sıra değişikliği yapılmışsa, bu hüküm uygulanmaz. 

Madde 11 — Açık öğretim hizmetlerinde kullanılacak her türlü eser için, eser 
sahipleri ile ilgili kuruluş arasında, eserlerin basım ve yayın hakkının ilgili kuruluşa 
devredildiğine veya gösteri için yetki verildiğine basın ve yayım işlerinin bu yönet
melik hükümleri gereğince yapılmasını kabul ettiğine ilişkin sözleşme düzenlenir ve 
imza edilir. Belirli bir öğretim yılı için hazırlanan radyo ve televizyon programının 
sonraki öğretim yıllarında yayınlanmasında telif hakkı, 8. maddedeki rakamların 
2/5'i olarak ödenir. Radyo ve Televizyon programları değiştirilerek kullanıldığında 
8. maddedeki rakamların l/6'sı ödenir. 

Açık öğretim ve Eğitim ilkelerine Göre Hazırlanmış Basılı Malzemenin Satış 
Bedeli: 

Madde 12 — Satış bedeli 17. ve 18. maddelerdeki hükümler saklı kalmak üzere, 
8. maddedeki gibi hesaplanan maliyet bedeline % 20 eklenerek bulunur. 

Madde 13 — Basılı malzemelerden bazıları ve gazete türü olanların satış fi
yatları, maliyet fiyatı esas tutulmaksızın Yayın Komisyonunca belirlenir. 

Madde 14 — Ders üniteleri, sınav ünite sorulan, basılı yardımcı malzeme, 
kitap, dergi, gazete için kabul edilecek eserlerin hazırlanış, sunuş şekil ve esas-
ları ile yine şekle dayanan baskı esaslarını Yayın Komisyonu belirler. 

Madde 15 — Basılacak malzemelerden 50 adedi yazarlara ve editörlere üc
retsiz verilir. 

Madde 16 — Açık öğret im Fakültesi özellikle basılı öğretim malzemelerini 
olanaklar ölçüsünde Anadolu Üniversitesinin kendi tesislerinde bastırır. Teknik, 
kapasite ve iş hamci bakımından basılma olanağı bulunmaması ya da ivedi ya-

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa ; 10 



18 Haziran 1983 — Sayı : 18081 RESMİ GAZETE Sayfa. ; 43 

yınlanması gereken eserler Yayın Komisyonu kararı ile başka matbaalarda d i / 
dirilip, bastırılabilir. 

Madde 17 — Üniversite gerekli gördüğünde, Açık Öğretim Fakültesi için ha
zırlanan basılı, görsel ve işitsel eserleri, ücreti maliyet değerinden aşağı olmamak 
koşulu ile Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri dışında olup da bunlardan yararlan
mak isteyenlere satabilir. 

Madde 18 — Açık öğre t im Fakültesi gerekli gördüğü takdirde, eğitimlerine 
yardım amacı ile ve Yayın Komisyonu kararıyla, elindeki basılı malzemeleri, Açık 
Öğretim Fakültesi öğrencilerine maliyetine veya maliyetinden düşük bir ücretle 
ya da bedelsiz olarak verebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
A k a d e m i k D a n ı ş m a n l ı k . Y ü z y ü z e ö ğ r e t i m ve S ı n a v U y g u l a m a s ı n a A i t E n a s l . t r 

Madde 19 — Açık öğretim hizmetlerinin gereği olan «Öğrenci Akademik 
Danışma ve Uygulama Hizmeti» ile ders. kurs, seminer gibi «Yüzyüze Öğretim» 
ve «ödev - Yoklama - Sınav» hizmetleriyle öğrenci irtibat bürolarında görev ala
cak, üniversitelere mensup öğretim elemanlarının çalışma programı Fakülte Yö
netim Kurulunca ders/saat hesabına ve öğretim dönemine uygun olarak birer 
yıllık süre ile belirlenir. Bu hizmetlerin karşılığı olan ödemeler 1765 Sayılı Üni
versite Personel Kanununun 1991 Sayılı Kanunla değişik 14. maddesi ve bunların 
ek ve tadilleri hükümlerinde yeralan gösterge katsayılarına göre, ders yükü ko
şulu aranmaksızın, ek ders görev ücreti olarak «Ek Çalışma Karşılığı» harcama 
kaleminden ödenir. 

Madde 20 — a) Acık Öğretim Fakültesi hizmetlerinde çalışan Fakülte öğ
retim elemanları ile Rektörlükçe bu hizmetlerde çalışmakla görevlendirilen Ana
dolu Üniversitesinin diğer fakültelerine mensup öğretim elemanlarının haftalık 
mesai saatlerindeki çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı 2547 Sa
yılı Yasanın 36. maddesinin ilgili hükümleri uyarınca belirlenir 

b) Bu öğretim elemanlarının günlük mesai saatleri dışındaki saatlerde, 
cumartesi, pazar ya da resmi tatil günlerinde derslerle ilgili görev almaları ha
linde, kendilerine ek ders ücreti tahakkuk ettirilir. 

Madde 21 — Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe 
girer. 

Madde 22 — Yükseköğretim Kurumunun, Maliye Bakanlığının ve Sayış-
tayın görüşleri alınarak hazırlanan bu yönetmeliği Üniversite Rektörü yürütür. 

D Ü Z E L T M E 
15/6/1983 tarih ve 18078 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan T. C. Merkez 

Bankasının 2 sıra No. lu Tebliği aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

R. Gazettı 
Sayfa Madde Satır Yanlış Doğru 

13 4 1 . . . tarihinde . . . . . . tarihinden,.. 
13 7 1 . . 8/7556 . . . . . . 8/5756 . . . 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankanı İdare Merkezinden : 

Döviz Kurları Bülteni 
SAYI: 1983/117 

18,19,20 Haziran 1983 Tarihlerinde Uygulanacaktır. 
II S a y ı l ı Liste (TL Olarak) 

Dövizin Cinsi Döviz A l ı ş Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satı» 

1 ABD doları 217,^5 221,80 217,45 223,97 
1 Avustralya doları 190,42 194,23 180,90 196,13 
1 Avusturya şilini 12,13 

85,55 
12,37 12,13 

85,55 
12,49 

1 Batı Alman markı 
12,13 
85,55 87,26 

12,13 
85,55 88,12 

1 Belçika frangı 4,29 4,38 
24,49 

4,08 4,42 
1 Danimarka kronu 24,01 

28,46 

4,38 
24,49 24,01 24,73 

1 Fransız frangı 
24,01 
28,46 29,03 28,46 29,32 

78,91 1 Hollanda fl o r i n i 76,61 78,14 76,61 
29,32 
78,91 

1 İsveç kronu 28,42 28,99 28,42 29,28 
1 İsviçre frangı 103,11 105,17 103,11 106,20 

100 İtalyan l i r e t i 14,42 14,71 13,70 
86,56 

14,85 
100 Japon yeni 91,12 92,94 

13,70 
86,56 93,85 

1 Kanada doları 176,47 i8ö,oo 167,65 181,77 
1 Kuveyt dinarı 742,14 756,98 705,03 

2.8,42 
764,40 

1 Norveç kronu 29,91 30,51 
705,03 

2.8,42 30,81 
1 Sterlin 332,48 339,13 332,48 342,46 
1 Suudi Arabistan r i y a l i 63,03 64,29 59,88 64,92 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD doları 

1 Avustralya doları 
1 Kuyeyt dinarı 
1 Sterlin 

17,9266 
2,5417 

50,6876 
9,0566 
7,6405 
2,8384 
7,6513 
2,1089 

1507,97 
238,64 

1,2322 
7,2701 
3,4499 
0,87569 
3,4129 
1,5290 

Avusturya şilini 
Batı Alman markı 
Belçika frangı 
Danimarka kronu 
Fransız frangı 
Hollanda flori n i 
İsveç kronu 
İsviçre frangı 
İtalyan l i r e t i 
Japon yeni 
Kanada doları 
Norveç kronu 
Suudi Arabistan r i y a l i 
ABD doları 
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T.C. 
Resmi Gazete 

Kurulu» Tarihi: (7 Taartniav»«! 1336) • 7 Ekim 1990 

18 Haziran 1983 CUMARTESİ Sayı: 18081 

ILÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Eızincan 3 ncü Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığından : 

1) Firar suçundan sanık Hıdır oğlu 1956 doğumlu Ankara Seyranbağları nüfu
sunda kayıtlı A l i Akarsu hakkında 3. Or. As. Mahkemesince yapılan duruşmada, 
3/3/1981 gün ve 22 - 1981/22 sayılı hükümle As. Ceza Kanununun 66/1 - A ve T. C. K. 
nun 59. maddeleri uyarınca neticeten 5 ay hapis cezası ile mahkûmiyetine karar ve
rilmiş, ancak sanığın bilinen adresine yazılan müzekkerelere rağmen hüküm kendi
sine tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 

2) 27/5/1983 gün ve 1983/22 sayılıdır. 

1) İlmühaberde tahrifat suçundan sanık A l i oğlu 1962 doğumlu Vorto Hanlı-
açık köüyü nüfusunda kayıtlı terhisli er Kekil Aydemir hakkında 3. Or. As. Mahkeme
since yapılan duruşmada 8/11/1982 gün ve 1029 -1982/968 sayılı hüküm İle T. C. K. 
nun 356. maddesi uyarınca 33 gün hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş, 
ancak sanığın bilinen adresine yazılan müzekkerelere rağmen hüküm kendisine teb
liğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 

2 ) 2/6/1983 gün ve 1983/968 sayılıdır. 

1) Geç iltihak suretiyle bakaya suçundan sanık Kemal oğlu 1959 doğumlu 
Çarşamba Irmaksırtı Köyü nüfusunda kayıtlı terhisli er Murat Çatalsakal hakkında 
3. Or. As. Mahkemesince yapılan duruşmada 9/12/1982 gün ve 111 - 1982/111 sayılı 
hüküm ve Askeri C. Kanununun 63/1 - A ve 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri uyarın
ca neticeten 1.400 TL. ağır para cezası İle mahkûmiyetine karar verilmiş ancak, sanı
ğın bilinen adresine yazılan müzekkerelere rağmen hüküm kendisine tebliğ edileme
diğinden ilânen tebliğ olunur. 

2) 2/6/1983 gün ve 1983/111 sayılıdır. 

Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/305 
Kayseri 111 Merkez Gezi Turan Köyü kütük 75 sayfa 65 cilt 212/02 de nüfusta 

kayıtlı Mustafa oğlu Enkun Güngör'ün İsminin Erkan olarak düzeltilmiştir. 

9969 / 1-1 

9970 / 1-1 

9971 / 1-1 

Keyfiyet ilân olunur. 9957 
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Tercan Asliye Ceza Mahkemesinden: 

E. No : 1977/61 
K. No : -1982/181 
Suç : Cebir ve şiddet suretiyle araziden istifadeye engel olmak. 
Suç Tarihi : 8/9/1977 
Sanık : Binalı Kılıç, A l i ve Zekeryadan olma, 1960 d.lu Çayırlı ilçesi Bulmuş 

köyü nüfusuna kayıtlı mukim, 
Karar Tarihi : 12/11/1982 
Sanıklar AH Kılıç, Binali Kılıj, Haşini Arslan, Murat Durmaz hakkında cebir 

ve şiddet suretiyle araziden istifadeye engel olmak suçundan dolayı açılan kamu 
davasının sanıkların anlatımlarının tesbit edildiği 29/9/1977 tarihi itibariyle aradan 
5 seneden fazla sürenin geçtiği ve kamu davası asli mururi zamana uğradığından 
sanıklar hakkında açılan kamu davası TCK. nın 102/4, 104/2. maddesi gereğince 
ortadan kaldırılmasına karar verilmiş olup verilen karar sanık Binali Kılıç'ın gıya
bında verilmekle tebliğ edilmemiştir. Adresi bilinmemekl kararın 7201 sayılı Kanun 
28, 29, 30. ve 31. maddesi gereğince Resmî Gazete'de ilân edilmesine karar verilmiş 
olup. İlan Resmi Gazetede ilân edildiği tarihten itibaren 15 gün geçtikten sonra ke-
sinletirileceği ilân olunur. 9372/1 

Tercan Asliye Ceza Mahkemesinden: 

E. No : 1977/60 
K. N o : 1982/182 
Sanık : Binali Kılıç, A l i ve Zekeryadan olma, 1960 d.lu Çayırh ilçesi Bulmuş 

köyü nüfusuna kayıtlı aynı oturur. 
Davacı •. K. H. 
Müşteki : Sona Albu, Tercan ilçesi Balyayla* köyünden. 
Suç : Taşınmaz Maldan yararlanmaya engel olmak. 
Suç tarihi : 9/4/1977 
Samklar A l i Kılıç, Binali Kılıç ve Murat Durmaz'a atılı taşınmaz maldan yarar

lanmaya engel olmak suçu mahkemece takdiren sabit görülmediğinden beraatlerine 
karar verilmiş olup verilen karar sanık Binali Kılıcın gıyabından olmakla kendisine 
tebliğ edilememiş olduğu ve adresi bilinmediğinden verilen kararın 7201 sayılı Ka
nunun 28 29, 30. ve 31. maddeleri gereğince Resmî Gazete aracılığı ile tebliğine karar 
verilmiştir. 

Karar Resmi Gazetede ilân edildiği tarihten itibaren 15 gün geçtikten sonra 
kesinleştirUeceği ilân olunur. 9372/2 • 

Kartal l . Sulh Ceza Mahkemesinden: 

E. N o : 1982/1145 
K. N o : 1982/1448 
6085 sayılı kanuna muhalefetten sanık Şefik Karabiber (Şahin oğlu Hatice'den 

doğma 1934 doğumlu Antakya Merkez Armutlu Mah. H . 33, C. 40, S. 20 de nüfusa 
kayıtlı, Antakya Armutlu Mah. Çeşme Sk. No. 10 da oturur.) hakkında Mahkememizce 
6085 sayılı kanunun 58/B, 2370, T. C. K. 119 7. bendi gereğince 750 lira hafif para 
cezasıyle tecziyesine, 16/11/1982 tarih, 1982/1145 esas 1982/1448 karar sayılı ilâm ile 
hüküm verilmiş sanık bütün aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebligat 
yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29. maddeleri gereğince iş bu 
ilânın Resmî Gazete'de neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaat edilmediği 
takdirde tebligatın yapılmış sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

9380 
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Adana Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/537 
Davacı Deniz Egemen vekili Avukat Aydın Coşar davalı A l i Alp, Hüsnü Güç-

menoğlu ve Ergin Erel aleyhine açmış olduğu dava dilekçesinde müvekkili Deniz Ege
men" in davalılardan Hüsnü Göçmenoğluna 3/9/1980 vadeli Türkiye Garanti Bankası 
Adana şubesindeki 745337 No.lu hesabına 1.250.000 TL. çeki teminat olarak verdiğini 
müvekkilin bu borcu Hüsnü Göçmenoğlu'na ödediğini mezkûr çek müvekkiline veril
mek üzere davalı Ergin Erel'e verildiğini Ergin Erel tarafından müvekkiline verilmeyip 
diğer davalı A l i Alp'a ciro edildiğini çek'in teminat olarak verilmiş olduğundan keşide 
tarihsiz verildiğini el değiştirmediğinden dolayı eline geçiren diğeı davalıların meşru 
hamil sıfatı olmadığım, müvekkilinin davalılara hiç bir borcu olmadığını bu nedenle 
mezkûr çek'in iptaline, avukatlık ve yargılama giderlerinin davalılara yükletilmeslne, 
karar verilmesine havi dava dosyasının duruşma günü olan 13/9/1983 günü saat 10.25 
deki duruşmasına bizzat veya bir vekille temsil edilmediğinden gıyabında devam oluna
cağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere davalılardan Ergin Erel'e ilânen tebliğ olu
nur. 9362 

Çatalca 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/75 
Davacı Hasan Korkmaz vekili Av. Selahattin Evren tarafından davalılar İbra

him Kayışdiken vs. aleyhlerine açılan tapu İptali ve müdahalenin men'i davasının açık 
yapılan duruşmasında : Duruşma günü duyuru yoluyla kendisine tebliğ edilen davalı 
İbrahim Kayışdiken'e yine duyuru yoluyla gıyap tebliğine karar verilmiştir. 

İstanbul, Bakırköy, Yenimahalle, Tayyareci Sadık Sokak No. 27/29-5 te ika
met etmekte olduğu bildirilen davalı İbrahim Kayıgdiken'in duruşmanın atılı bulun
duğu 22/6/1983 günü saat 10.00 da Çatalca 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bu
lunmadığında yokluğunda duruşma yapılıp karar verileceği gıyap yerine geçmek üzere 
duyurulur. 9349 

— — • - — — 
Balıkesir Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/247 
Davacı, kendisine asaleten çocuklarına velâyeten Behice Efe vekili Avukat Hur-

şit Kangal tarafından davalılar Ahmet Laçin öziç, Metin Sak, Mihriban Tatar aleyh
lerine açılan Tazminat davasının yargılamasında; 

Davalılardan, İzmir Genelevinde çahşmakta iken halen adresi meçhul bulunan 
Mihriban-Tatar'a ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olup, bu davalının duruş
manın bırakıldığı 5 Temmuz 1983 Salı günü saat 10.00 da Mahkememizde hazır bulun
ması davetiye yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9350 

Kocaeli Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/181 
Davacı Esma Ertekin tarafından davalı Hüseyin Ertekin aleyhine açılan boşan

ma davasında : 
Kocaeli İli Gölcük İlçesi Tavuk Çiftliğinde çalışır davalı Hüseyin Ertekin'in ad

resi Zabıta tahkiki ile tesbit edilememiş, tebligatlar bila tebliğ iade edilmiş olduğundan, 
davaü Hüseyin Ertekin'in duruşmamn atılı bulunduğu 19/7/1983 saat 9.00 daki du
ruşmada bulunması veya vekil göndermesi, aksi takdirde gıyap kararı çıkarılacağı da
va dilekçesi tebliğine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9353 
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Kartal 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1980/283 
K. N o : 1983/65 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yaralamaya sebebiyet vermekden sanık, Kazım 

ve Radiye'den olma 1948 D. lu Sakarya, Kaynarca kazası Kayacık Köyü İrce Mah. 83 ha
nede nüfusa kayıtlı Maltepe Narlıdere gecekondularında ikamet ettiği anlaşılan 
Şefik Kocaman hakkında verilen T. C, K. nunun 459/2, 647/4 ve 6085 sayılı kanunun 
80/E, maddesi gereğince 12.000 lira ağır para cezası ehliyetin 10 gün sürece geçici 
olarak geri, alınmasına dair verilen 23/2/1983 gün ve 1980/283 esas 1983/65 sayılı 
gıyabı Hüküm bunca aramalara reğmen sanığın tebliğ edilmemiş bulunduğundan 
7201 sayılı tebligat kanununun 28 - 29 - 30 ve 31 nci maddeleri gereğince Resmi 
Gazete ile ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıla
cağı ilân olunur. 9404 

E. No : 1980/523 
K. No : 1983/6 
Karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcıl ıktan sanık, Mehmet ve Ayşe' 

den doğma 1938 D. lu İstanbul, Fatih, Şehremini nüfusunda kayıtlı olup Yakacık 
Abdi ipekçi caddesi Kurfah sokak N o : 68 de ikamet eden sanık Muharrem Havalı 
hakkında verilen T. C. K, nunun 503/1-59 ncu maddesine göre i k i ay 15 gün hapis 
1250 lira ağır para cezasının 647/6 maddesine göre Teciline dair verilen 19/1/1983 
gün 1982/523 esas 1983/6 sayılı gıyabı hüküm bunca aramalara rağmen sanığa 
tebliğ edilmemiş bulunduğundan 7201 sayılı tebligat kanununun 28-29-30 ve 31 
nci maddesi gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine Tebliğ tarihinden 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilân olunur. 9405 

Karacabey Asliye Ceza Mahkemesinden: 

E. No : 1981/140 
K. No : 1982/355 
Sanık: Hüseyin Güçlü Hasan ve Halime'den olma 1945 doğumlu Bursa mer

kez 13 daire 13 - 84 de nüfusa kayıtlı olup, halen Bursa Tuna Mahallesi Kanarya 
Sokak No 2 de oturur, evli 2 çocuklu, okur yazar işçi, sabıkasız türk islam. 

Suç : Ticaret Kastı ile kaçakçılık 
Suç Tarihi : 27/5/1981 
Karar Tarihi : 5/11/1982 
Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanığın 1918 sayılı yasanın 25/3, 33 ve 647 

sayılı yasanın 4-6 maddeleri gereğince neticeten 18.000 lira ağır para cezası ile 
cezalandırılmasına, cezanın Ertelenmesine 3484.50 l i ra ağır para cezasının hazineye 
gelir kaydına, ödeyemediği takdirde 1 ay 15 gün hapis cezasına çevrilmesine, suç 
konusu eşyanın zoralımına karar verilmiş olup, karar sanığa belli usulde tebliğ edil
mediğinden kararın Resmi Gazetede yayınlanmasına yayın tarihinden itibaren 15 
gün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir. 

Duyurulur. 9406 
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Ege Ordu Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden ; 
Narlıdere/ÎZMİR 

E. No : 1982/937 
K. No : 1982/1773 
Suç : Yoklama kaçağı - Bakaya 
Suç tarihi: 7/3/1977 - 23/4/1981/23/4/1981 - 29/4/1981 
Sanık: Fırat Çetinbaş - Mustafa ve Muhsine'den 1957 D. lu Elazığ Değirmen-

önü Ky. Nüf. K. h; Elazığ Rızaiye Mah. inönü Cad. No: 7 mukim. 
GEREĞI DÜŞÜNÜLDÜ : 

Yukarda suç ve açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan 
aleni ve vicahi duruşma sırasında; 

Sanığın 30/9/1976 tarihinde son yoklama için çağrıldığı 19/9/1976 tarihinde 
tebligat yapıldığı halde gelmediği emsalleri ı - 7 Mart 1977 tarihleri arasında sevk 
edildiği halde kendiliğinden müracaatı üzerine 23/4/1981 tarihinde sevk işlemlerinin 
tamamlanarak birliğine sevk edildiği 3 gün yol müddeti verildiği en geç 27/4/196 i 
tarihinde birliğine katılması gerekirken katılmadığı 2 gün gecikme ile 29/4/198J. ta
rihinde birliğine katıldığı çağrı pusulası, suç cetveli, sevk pusulan, vak'a kanaat 
raporu ve diğer belgelerden anlaşılmıştır. 

As. savcı sanığın suçlan işlediği iddası ile kamu davası açmış, esas hakkın
daki düşüncesinde yoklama kaçağı suçundan cezalandırılması bakaya suçundan 
beraetine karar verilmesi. Talebinde bulunmuştur. 

Sanık sorgu ve savunmasında tebligat yapıldığı halde maddi sorunlan nede
ni ile askere gitmediğini sonradan Mersin'de polis memurları tarafından yakalana
rak, As. Şb. sine teslim edildiğini Şub. tarafından muhafızlı olarak birliğine sevk 
edildiğini kendisini birliğine 29/4/1981 tarhnde brliğine teslim ettklern beyan 
etmiştir. 

Elazığ As. lik Şubesi Başkanlığı 3/6/1982 tarihli yazısında sanığın yakalana
rak ele geçtiğini; Mersin As. lik Şb. Başkanlığı 1/12/1982 tarihli yazısında sanığın 
iki muhafız jandarma eri nezaretinde birliğine sevk edildiğini bildirmişlerdir. 

Yoklama kaçağı suçunun unsurları olunmuş; Sanık muhafızlı olarak birliğine 
sevk edildiğinden bakaya suçunu unsurları oluşmamıştır. 

SONUÇ KARAR : 

1 — Yoklama kaçağı suçundan eylemine uyan As. C. K. nun 63/1 A. madde
sine göre üç aydan sonra yakalanarak ele geçtiğinden altı ay süre ile hapsine, 647 
sayılı Yasanın 4. maddesine göre bu hapis cezasının birgün karşılığı yüz liradan 
olmak üzere on sekzbin lira ağır para cezasının ayda bin liradan olmak üzere 
on sekiz ayda eşit taksitler halinde alınmasına taksitlerden birisinin zamanında 
ödenmemesi, halinde geriye kalan kısmın tamamının birkezde alınmasına, 

2 — Bakaya suçu oluşmadığından beraetine, dair isteğe uygun temyiz edile
bilir olarak verilen karar As. Savcı Hak. Kd. Alb. Rıdvan Kaftan T. K. Svl. Me. Ke
mal Ak taş hazır olarak sanığın yokluğunda okundu. 9975 

Ünye Tapulama Hâkimliğinden: 

Davacı Salim Arı tarafından davalılar Meviüt Oruç ve arkadaşları arasında 
tesbite itiraz konulu davanın yapılan açık yargılaması sonunda: 

Ünye ilçesi Keleş Köyü Arı Mevkiindeki 2110 M 2 , yüzölçümlü 154 parselin 
tutanağının iptaline, parselin Tapulama harici bırakılmasına ve davacının da
vasının Reddine dair Tapulama Mahkemesinin 21/9/1963 tarih 955/537 Esas 963/577 
Karar verilmiş olduğundan bütün aramalara rağmen adresleri tesbit edilemeyen 
Hüsniye kızı Fatma ile Hüsniye oğlu Mehmet Keskin'e karar ilânen tebliğ olunur. 

9397 
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Tekirdağ 8. P. Tümen K. lığı Refakatindeki Askeri Savcılığından : 

HÜKÜM ÖZETİ İLANI 
Askerlikten kurtulmak için hile yapmak askerlik hizmetinden soğutmak su

çundan sanık Akif ve Tevrat'tan 1960 yılında doğma Erzurum/Hınıs Kırmakaya Köyü 
Nf. kayıtlı terhlsli er Abdullah Tanzı hakkında 8. P. Tüm. As. Mahkemesinin 
22/12/1982 gün ve 1982/252 esas, 1982/1115 karar sayılı gerekçeli hüküm ile eğlemine 
uyan As. C. Y . nın 81/2, 647 S. Y. nm 2248 S. Y. ile değişik 4. mad. uyarınca yediyüz 
Ura ağır para cezasıyla mahkûmiyetine yine T. C. Y. 36. maddesi uyarınca sanığın 
üzerinde ele geçirildiği saptanan Kayhan Conger adına düzenlenen kimlik belgesi ve 
diğer belgeleri, müsaderesine dair verilen hüküm sanığın bilinen tüm adreslerinden 
bulunup kendisine tebliğ edilmediğinden yukarıda açıklanan hüküm özeti 7201 sayılı 
Tebligat Yasasımn 28 ve 29. mad. leri uyarınca Resmi Gazete ile ilânen tebliğine ve 
aynı kanunun 31. mad. si uyarınca Hân'ın çıktığı tarihten itibaren 15 gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılacağı İlân olunur. 9964 / 1-1 

Diyarbakır Sıkıyönetim (1) Nolu Askeri Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/28 
K . No : 1983/111 
Davacı: K .H. 
Suç : 1402 sayılı Yasaya muhalefet. 
Sanık : Hasan Gezginci (Gezer) - Hasan oğlu, Şağe'den olma, 22 - 23 yaşlarında, 

nüfusa kayıtlı değil, Ketum, Diyarbakır i l i , Bismil ilçesi, Boz Köyünde oturan am
cası Salt Gezer'in evinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 19/4/1983 
tarih ve 1983/28 -111 esas ve karar ile, 1402 S. K. nun 15. ve 353 S. K. nun 19, 176. 
maddeleri uyarınca, Görevsizliğine; dava dosyasının görevli Sason Sulh Ceza Mahke
mesine gönderilmesine dair gıyabi hükmün bilinen adreslerinde bulunamaması nede
niyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat K. nun 28, 29 ve 
30. maddeleri uyarınca tebligatın Resmî Gazetede ilân suretiyle yapılmasına, aynı K. 
nun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebUgatın yapılmış 
sayılmasına 20/5/1983 tarihinde karar verildiği ilân olunur. 

9965/1-1 

Diyarbakır 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kd. Hâkimliğinden : 

E . No : 1983/619 
K. No : 1983/193 
Suç : Hizmete tekasülle Askeri Vasıtanın Hasarına Sebeb olmak. 
Sanık kimliği: İbrahim Aşçı, Rahmi oğ. Güllüzer'den olma 1961 Doğ. Balıke

sir/Bandırma Ilç. Yeni Ziraatlı Köyü Nüf. Kay. 16. Mknz. Tuğ. Dst. Kt. Ulş. Tk. K. 
lığından Trhs. er. 

Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında 30/3/1983 tarih ve 
1983/619 -193 esas ve karar sayı ile beraat'lne karar verildiğine dair gıyabi hükmün 
sanığa tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. Md. 
leri gereğince tebligatın Resmî Gazetede ilân suretiyle yapılmasına aynı kanun 31. 
Md. si gereğince ilân tarihinden itibaren on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayıl
masına 24/5/1983 tarihinde karar verildiği ilân olunur, 

9966 / 1-1 
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Erzincan 3 ncü Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığından : 

1) Askeri aracı hasara uğratmak suçundan sanık Mehmet oğlu 1956 doğumlu 
Milas nüfusuna kayıtlı terhisli Çvş. ibrahim Bilgili hakkında 3, Or. As. Mahkemesin
de yapılan duruşmada 1/9/1982 gün ve 174 -1982/174 sayılı hüküm Ue 1 gün hapis 
cezası ile mahkûmiyetine ve keza verilen hükmün teciline karar verilmiş, ancak sanı
ğın bilinen adresine yazılan müzekkerelere rağmen hüküm kendisine tebliğ edileme
diğinden ilânen tebliğ olunur. 

2) 2/6/1983 gün ve 1982/174 sayılıdır. 
9972 /1-1 

1) Harp vasıtasını hasara uğratmak suçundan sanık Veli oğlu 1956 doğumlu 
Sungurlu Turul Köyü nüfusunda kayıtlı terhisli er Kemal Karlı hakkında 3. Or. As. 
Mahkemesince yapılan duruşmada 13/10/1982 gün ve 55 -1982/961 sayılı hükümle 
As. C.K. nun 137. maddesi uyarınca 7 gün hapis cezası ile mahkûmiyetine karar ve
rilmiş ve keza cezanın ertelenmesine karar verilmiş, ancak sanığın bilmen adresine 
yazılan müzekkerelere rağmen hüküm kendisine tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ 
olunur. 

2) 2/6/1983 gün ve 1982/55 sayılıdır. 
9973 /1-1 

1) Geç iltihak suretiyle bakaya suçundan sanık Necip oğlu 1958 doğumlu 
Ankara Yenituran nüfusunda kayıtlı terhisli er Hatip Keskin hakkında 3, 'Or. As. 
Mahkemesince yapılan duruşmada 26/3/1982 gün ve 31 - 1982/203 sayılı hüküm Ue 
477 sayılı Yasada öngörülen 5 aylık nüruru zaman süresi geçmiş olması nedeniyle 
davanın düşürülmesine karar verilmiş, ancak sanığın bilinen adresine yazılan 
müzakkerelere rağmen hüküm kendisine tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ 
olunur. 

2 ) 2/6/1983 gün ve 1982/31 sayılıdır. 9974/1-1 

Erzurum - Ağrı - Artvin - Kars ileri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu As. Mah
kemesi Kıdemli Hâkimliğinden : 

E . No : 1982/104 
K . No : 1983/47 
Suç : Sıkıyönetim önlemlerine aykırı hareket 
Sanık : Enver Çelik, Fazlı ve Sona oğ. 1946 doğ. Kars Selim llç. Koyundere 

ky. nf. kayıtlı Kars i l i Yeni Mah. Gaziahmet Muhtar Paşa Cad. No. 103/A da mukim. 

K A R A R ÖZETİ: 
Sanık Enver Çelik hakkında 9. Kolordu Sıkıyönetim K. lığı 1 Nolu Askeri 

Mahkemesince 2/3/1983 gün ve 1982/104 esas, 1983/47 karar sayılı ilâmı ile 1402 
sayılı Sıkıyönetim K. nun 16/1 maddesi uyarınca 3 ay hapis cezası Ue mahkumiyetine 
karar verilmiştir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Erzurum Synt. K lığı 1 Nolu Askeri 
Mahkemesince verilen ve özeti yukarıda gösterilen hükmün sanığın kendisi ve konu
tunun bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 - 29. maddeleri uyarınca gerekçeli karar ın sa
nıklara ilânen tebliği, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilân tarihinden 15 gün son
ra tebligatın yapılmış sayılması ilânen tebliğ olunur. 

9967 / 1-1 
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Erzincan 3 ncü Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığından : 

1) Askeri isyan suçundan sanık Osman oğlu 1957 doğumlu 3. Or. Hf. Uçsv. 
Top. Tb. Kh. Bl . K. lığından firari er Nazif Dede hakkında 3. Or. K. lığı As. Mahke
mesince yapılan duruşmasında 30/7/1981 gün ve 1981/20 - 324 saydı hüküm ile As. 
Ceza Kanununun 105. maddesi delaletiyle ve 101. maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 
süre ile hapis cezasıyla mahkûmiyetine karar verilmiş, ancak sanığın bilinen adresine 
yazılan müzekkerelere rağmen hüküm kendisine tebUğ edilemediğinden ilânen tebliğ 
olunur. 

2) 18/5/1983 gün ve 1981/20 sayılıdır. 9968/1-1 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimize ait bölge ve depolarda yaptırılacak olan paratoner tesisatı iş
leri Bayındırlık Bakanlığı 1983 yılı birim fiyatlarına göre kapalı zarf usulü ile ihale 
edilecektir. 

2 — Işın keşif bedeli, Bayındırlık Bakanlığı 1983 yılı birim fiyatlarına göre 
16.709.500,— TL. olup, geçici teminat tutan, 501.285,— TL. dır. 

3 — Bu işe talip olanlar proje ve ihale evrağını incelemek, daha fazla bilgi 
almak için çalışma saatleri içinde Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Yapım Şube Mü
dürlüğüne başvurabilirler. 

4 — İsteklilerin ihaleye katılma (yeterlik) belgesi alabilmesi için ihaleye ka
tılacaklarını bildiren bir mektubu aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 28/6/1983 gü
nü saat 10.00'e kadar Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü 
Kavaklıdere - Ankara adresine olacak şekilde göndermeleri veya bizzat vermeleri 
gerekmektedir. 

a) 1983 Yılına ait Ticaret Odası belgesi, 
b) En az bu işin keşif bedeli kadar bu tür veyn benzeri bir işi bir defada 

bitirdiğine dair işbitirme veya denetleme belgesi ve keşif bedeli kadar (H) grubu 
müteahhitlik karnesinin aslı veya noterden tasdikli sureti (gerektiğinde karne aslı 
Komisyonca istenebilir.) 

c) İlk ilân tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu ve mali du
rum bildirisi, 

d) Oda sicilleri ve noterden tasdikli teknik personel bildirisi, 
e) Son ik i yılda bitirilmiş ve dilekçenin verildiği tarihte adına taahhüde 

bağlanmış olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi, 
f) İsteklinin şirket olması halinde şirketin noterden tasdikli imza sirküleri, 
5 — İhaleye katılmak üzere, istenen belgeleri süresi içinde vermiş olan is

teklilerden ihaleye katılmaları uygun görülenlerin «İhaleye katılma belgesi»ni al
mak üzere 30/6/1983 Perşembe günü saat 14.00'den itibaren Yapım Şube Müdür
lüğüne başvurmalan lâzımdır. 

6 — İhale, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığın
da 4/7/1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00'de yapılacaktır. Teklif zarf
lan aynı gün -saat 14.00'e kadar Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

7 — Ofis 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, yaptığı inceleme sonucu yeterlik 
belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte 
serbest olduğu gibi nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 

8 — Süresi iiçnde yapılmıyan müracaatlar, telgrafla yapılan ve postada mey
dana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

İlân olunur. 9984 / 2-1 
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Ayancık Devlet Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamız Tesisleri için 150 ton % 55 lik üre formaldehit tutkal kapalı 
zarf usulü teklif mektubu almak suretiyle pazarlıkla satmalınacaktır. 

2 — İhale 30/u/1983 Perşembe günü saat 14.00'de Ayancık Devlet Kereste 
Fabrikasında yapılacaktır. 

3 — Bu ihaleye ait geçici teminat 350.000,— TL. olup şartnameler; her gün 
çalışma saatleri içersinde kurumumuzda ve ORÜS Genel Müdürlüğümüzde görüle
bilir. 

4 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminatlarını yatırarak teminat 
makbuz ve diğer gerekli belgelerini ekliyecekleri teklif mektuplarını; belirtilen gün 
ve saatte Komisyona vermeleri posta gecikmelerinin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

9870 / 2-2 • 
Boğaziçi Üniversitesinden; 

İşin niteliği: 3 Ad. sürekli ayarlanabilir oxford mikropipet cihazı, 1 paket 
oxford mikropipet cihaz ucu, Tahmini Bedeli: 174.000,— TL., Geçici Teminatı: 5.220,— 
TL., İhale Tarihi: 29 Haziran 1983 Çarşamba. 

1 — Yukarıda tahmini bedeli ve niteliği yazılı cihaz kapalı zarf usulü ile sa
fın Alınacaktır. 

2 — İhale Boğaziçi Üniversitesi Satmalma Komisyonu Başkanlığı Odasında 
29 Haziran 1983 Çarşamba günü saat 15 00'te yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin ilan tarihinden sonra alınmış ticaret odası belgesi, geçici te
minat alındı makbuzu, teknik ve idari şartnamede istenen diğer belgeler ve şartna
melerde yer alan hükümlerin kabul edildiğim belirten yazılarıyla ihalede hazır bu
lunmaları gerekmektedir. 

4 — Bu işe ait teknik ve idari şartname Boğaziçi Üniversitesi Satmalma Mü
dürlüğünden 500 TL. karşılığında temin edilebilir. 

5 — 23 ve 25 Mayıs 1983 tarihlerinde Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan 
duyurumuz hükümsüzdür. 9873/2-2 

Temsan - Türkiye Elektromekanik Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İTHAL YOLU İLE ELEKTRİK TEST CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Kuruluşumuzun, Diyarbakır Küçük Su Türbin - Generatör Fabrikasının 

ihtiyacı olan Elektrik Test Cihazları satınalınacaktır. 
Satınalınacak cihazlar; 
a) D. A. Tahrik motoru ve yardımcı teçhizatı. 
b) Kutup bobinleri test seti, 
c) Osilograf, 
d) Sinyal generatörü, 
e) Y. G. Test seti küreleri, 
fl Y. G. tepedeğer voltmetresi. 
2 — Şartnameler, Kubilay Sokak No. 45 Maltepe/Ankara adresindeki, Tica

ret Daire Başkanlığından dilekçe karşılığında, 500,— TL. bedelle temin edilebilir. 
3 — İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif 

mektuplarını engeç 25 Temmuz 1983 Pazartesi günü, saat 14.00'e kadar yukarıda be
lirtilen adresteki Haberleşme Şefliğinde bulundurmaları rica olunur. 

4 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 9874 / 2-2 
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Türkiye Zirai Donatım Kurumu İskenderun Bölge Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Suriye uyruklu Abdullah Havvam kızı Emine'ye ait olan Hatay İli 
2. mıntıkada kain parsel no. 43 sayılı taşınmaz Türkiye Zirai Donatım Kurumu An
takya Şube Müdürlüğü ihtiyacı için kamulaştffılacaktır. 

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz, 
A — Hatay İli, Antakya Merkez İlçe, 2. mıntıkada kain ve tapuya pafta 

No. 2/1, parsel No : 43 de kayıtlı 261 M 2 . 
B — İmar plannıda aşağı görülen ölçekli krokide belirtilen. 
C — Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 26/1/1983 

tarihli ve 113 sayılı kamulaştırma kararı, Tarım ve Orman Bakanlığının 3/5/1983 
gün ve Emi. 248.19.1983 sayılı olur'u ve Başbakanlığın 11/5/1983 gün ve 24.622-61/01714 
sayılı onayı, 

D — İl Takdir Kıymet Komisyonu istimlaki kararlaştırılan taşınmaza 
1.438.800,— TL. değer takdir etmiştir. 

E — Yukarıda tapu kaydı ve imar durumu ile vasıfları yazılı taşınmaz Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu lehine kamulaştınlacaktır. 

F — Açılacak davalarda husûmetin Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel 
Müdürlüğüne yöneltilmesi gerekmektedir. 

G — Kamulaştırılacak taşınmazla ilgili evrak mesai saatleri dahilinde An
takya ve İskenderun Zirai Donatım Kurumu Müdürlüklerinde görülebilir. 

H — Yukarıda yazılı hususlar 6830 sayılı İstimlak Kanununun 13. maddesi ge
reğince ilânen tebliğ olunur. 

Alakadarların son ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde istimlâk işlemlerine 
karşı Danıştayda ve takdir edilen bedele ve maddi hatalara karşı Antakya Asliye 
Hukuk Mahkemesinde dava açabilirler. 

İlgililerin sarih adresleri bütün araştırmalara rağmen bulunamadığından ilâ
nen tebliğ yoluna gidilmiştir. 

İlân olunur. 9054 /2-2 

PTT Ankara Bölge Başmüdürlüğün'den: 

1 — Bölgemiz ihtiyacı için 15 kalem matbu evrak kapalı teklif alma suretiyle 
ihalesi yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait idari şartname her gün iş saatleri dahilinde Başmüdürlüğümüz 
Malzeme Müdürlüğünden 150.— lira mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin 5/7/1983 Salı günü saat 15.00 şe kadar usulüne göre tanzim 
edilmiş kapalı teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına verilmek üzere Malzeme 
Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur. 

•* ~ Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbest
tir. fi634 / î - 2 • 

Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğünden -. 

1 — Teşkilatımızın, Spor - Toto imajının akıllarda etkin bir şekilde kalabil
mesi için bir afiş yarışması açılacaktır. 

2 — Şar tname: Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğü Yenişehir Zafer Meydanı 
Süleyman Sırrı Sok. No. 3 Ankara, Spor - Toto İrtibat Bürosu Şefliği İnönü Stad
yumu altı İstanbul, Spor - Toto İrtibat Bürosu Şefliği Alsancak Stadyumu altı İzmir 
adreslerinden sağlanabilir. 

3 — Yarışmaya katılma süresi 15 Ağustos 1983 günü saat 17.00'ye kadardır. 
97882-2 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
A N K A R A 

1 — Özel Güvenlik Teşkilatı Personeline verilmek üzere şartnamede miktar 
ve özellikleri belirtilen giyim eşyası kapalı teklif usulüyle satınallnacaktır. 

2 — Bu ihale ile ilgili şartnamemiz aşağıdaki adreslerden bedelsiz olarak te
min edilebilir. 

a) Ankara'da: Çankırı Cad. N o : 57'deki Genel Müdürlüğümüz Tedarik ve 
İkmal Müdürlüğünden, 

b) İstanbul 'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü İş Hanı Ka t : 4 5'deki Mü
messilliğimizden. 

3 — İhalemize iştirak etmek isteyenlerin şartnamemiz esaslarına göre hazır
layacakları kapalı teklif mektuplarını geçici teminatları ile birlikte en geç 29 Ha
ziran 1983 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Kısım 
Amirliğinde bulundurmaları gerekmektedir. 

4 — Postadaki vaki gecikmeler ve teklifler açıldıktan sonra gelecek tenzilât 
talepleri dikkate alınmıyacaktır. 

5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İlân olunur. 9722 / 2-1 

T E K Ondokuzmayıs Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden : 

KÖY ELEKTRİK ŞEBEKELERİ MONTAJ İŞÇİLİĞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 — Müdürlüğümüze kardeş bölge İlân edilen Vangölü Müessese Müdürlüğü' 

ne bağlı aşağıda dökümü yapılan A G + Y G elektrik tesisleri montaj, işçiliği ile hat 
başlarına K. ö. K. anşaatları ve elektrik donanımları 1983 yılı T E K Dağıtım Şebeke
leri Elektrik Tesisleri Birim fiatları üzerinden ve kapalı zarf Usulü teklif almak sure
tiyle şartnameleri gereği Müdürlüğümüzce lhaleten yaptırılacaktır. 

2 — Elektrifikasyon tesis montaj işçiliği yaptırılacak olan köylerin : 

Köy Birinci Keş. Bed. Geçici Tem. 
IH ilçesi Grup No. Adedi Lira Kr . Lira Kr . 

Vah Erciş 83-65-EM/37 11 13.066.568,— 405.747,— 
Van Erciş 83-65-EM/38 4 7.615.181,— 242.205,— 

3 — Bu işlerle ilgili teklif isteme şartnameleri TEK Ondokuzmayıs Elektrik Da
ğıtım Müessese Müdürlüğü (Irmak Caddesi Gökçehan No. 80) Samsun adresindeki 
İhale Komisyonu Başkanlığından temin edilebilir. 

4 — ihaleye katılabilmek için «Yeterlik Belgesi» alınması gerektiğinden istek
lilerin aşağıdaki belgelerle 29/6/1983 günü saat 17.00'ye kadar Irmak Caddesi Gök
çehan No. 80 Samsun adresindeki T E K Ondokuzmayıs Elektrik Dağıtım Müessese 
Müdürlüğü Muhaberat Servisine müracaat dilekçelerini vermeleri şarttır. 

İstenilen Belgeler ise : 
a) 1983 yılına ait Ticaret Odası vesikası, 
b) Bu tür iş yaptığına dair «iş bitirme belgesi» veya adına taahhüde bağ

lanmış veya bağlanacak olan İşleri belgeleri ile açıklayan «Taahhüt Bildirisi» 
c) Personel - Ekip durumu bildirisi. 
d) Araç ve vasıta durum bildirisi. 
e) (G) veya (H) grubuna haiz müteahhitlik karnesinin aslı veya fotokopisi. 
5 — İhaleye iştirak için teklif mektubu gönderilmiş olan kişi veya firmaların, 

tekrar müracaat ederek iştirak belgesi talebinde bulunmaları gerekmemektedir. Ken
dilerine gönderilen teklif mektupları iştirak belgesi mahiyetinde olup, tekliflerine 4. 
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maddede istenilen 1983 yılma ait Ticaret Odası belgesini eklemeleri yeterli ola
caktır. 

6 — İhaleye İştirak belgeleri (Yeterlik Belgesi) 1/7/1983 tarihinden itibaren 
Müessesemiz ihale Komisyonu Başkanlığından imza mukabilinde isteklilere verilecek
tir. 

7 — Usulüne göre hazırlanmış olan teklifler, en geç 4/7/1983 günü saat 12.00'ye 
kadar adı geçen Muhaberat Servisine imza mukabili verilmiş olacaktır. 

8 — Her grup ayn bir ihale konusu olduğundan müracaatların her grup için 
ayrı ayrı yapılması ve tekliflerin de yine her grup için ayrı ayrı verilmesi gereklidir. 
Bu hususa uyulmaması, postadaki vaki gecikmelerle şartnamede Öngörülen belgele
rin verilmemesi veya eksik verilmesi, halinde yapılmış bulunan müracaat ve teklifler 
dikkate alınmayacaktır. 

9 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta, kısmen ihale etmekte veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 

9980 / 1-1 

Sümerbank Adana Pamuklu Sanayii Müessesesinden : 

1 — Müessesemizin ihtiyacı 103 kalem muhtelif yedek parça kapalı zarf usulü 
ile teklif alınmak suretiyle imal ettirilecektir. 

2 — İsteklilerin 100.000— TL.lık geçici teminatlari ile ekli teklif mektuplarını 
en geç 20 Haziran 1983 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Müessesemiz Haberleşme 
servisine vermeleri gerekmektedir. İhale tarih ve saatinden sonra verilecek teklif 
mektupları geçersiz olup, postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 

3 — Bu konudaki şartname ve ihtiyaç listesi Müessesesiniz Ticaret Müdür
lüğünden sağlanabilir . 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 

Adres: Sümerbank Adana Pamuklu Sanayii Müessesesi Ceyhan Yolu üzeri 
Adana 9642 / 1-1 

Mustafakemalpaşa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti Miktarı Muh. Bed. % 7.5 T. 
Deposu Emvalin cinsi ve nev'i Adedi M' . trnıK Lira Lira 

Yeniköy 1. S. N . B. Kavak Tomruk 4 240.000 11.500 208.000 
2. S. N . B. Kavak Tomruk 6 330.000 9.200 228.000 

> 3. S. N . B. Kavak Tomruk 12 600.000 7.000 324.000 
1. S. K. B. Kavak Tomruk 6 300.000 9.200 210.000 

> 2. S. K. B. Kavak Tomruk 6 240.000 7.900 144.000 
> 3. S. K. B. Kavak Tomruk 12 480.000 5.700 204.000 
> 1. S. Kavak Maden Direk 4 120.000 6.700 60.000 
> 2. S. Kavak Maden Direk 9 270.000 5Î400 117.000 
> Kİ. Çap. Kavak San. Odunu 4 60.000 4.700 28.000 

Satışın Genel Yekünü 63 2640.000 1.523.000 

Yukarıda müfredatı yazılı Yeniköy Bölgemizin Yeniköy Orman dışı İstif ye
rinden (AUvreli) olarak ek 3 no. lu şartname esasları dahilinde 27/6/1983 Pazartesi 
günü saat 14.00 te satışa çıkarılmış olup. isteklilerin Karacabey Belediye toplantı 
salonunda teminat makbuzları ile Satış Komlsyonununa müracaatları ilân olunur. 

9875 / 2-2 



Burdur Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

D E P O S U N U N Parti M I K T A RI Muh. Sat. Bedeli % 7,5 Teminatı 
Adı Yol Durumu Cins, Nev'i, Boy ve Sınıfı Adedi Adet M 3 . Lira Kr. Lira Kr. 

Ağlasun Asfalt 2. S. N. B. Çz. Tomruk 5 340 100.133 13.550,— 102.000,— 
3. S. N. B. Çz. Tomruk 37 7330 1212.750 9.700 — 884.100,— 
3. S. K. B. Çz. Tomruk 1 191 22.863 7.650 — 13.200 — 
Çz. Sanayi Odunu 5 1430 114.887 5.500 — 47.600 — 

» » Çz. Lif - Yonga Odunu 10 507 Ster 3.000 — 114.700 — 
» D 1. S. N. B. Çz. Sırık 2 108 Ster 3.300 — 26.900 — 

Çz. Kapak Tahtası 4 104 Ster 2.500 — 19.600,— 

işletme Emval Toplamı M : t. Toplamı 48 9291 1450.633 1.046.900 — 

Ster Toplamı 16 719 Ster 161.200,— 

Genel Toplam 64 1.208.100,— 

1 — işletmemiz Ağlasun deposunda bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 64 parti çeşitli cins orman ürünlerinin. % 50'ai |] 
ile % 16 faizi peşin, % 50'si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mekutbu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca 
açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. (i 

2 — Açık art ırma 28/6/1983 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de işletmemiz merkezi satış salonunda toplanacak Komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli; Orman Genel Müdürlüğü, İsparta Orman Bölge Başmüdürlüğü, 
Ankara, İstanbul, izmir. Aydın, Kütahya Denizli, Bucak, Eğridir Ş. Karaağaç, Gölhisar ve Eskişehir Orman işletme Müdürlükleri 
ile işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarını İşletmemiz Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda işletme adını ve satış ta
rihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 

9982 / 2-1 
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Türken" Devlet Orman işletmesi MndürlüTgünden': 

D E P O S U N U N 
Adı Yol Durumu Cins ve Nev'i 

Merkez Sahil ve Asf. 1. S. N. B. Kaplama Kayın Tomruk 
» » l. S. N. B. Soymahk Kayın Tomruk 
» » 2. S. N. B. Soymahk Kayın Tomruk 
» > 3. S. N. B. Soymahk Kayın Tomruk 

» 1. S. N. B. Krs. Kayın Tomruk 
» » 2. S. N. B. Krs. Kayın Tomruk 

3. S. N. B. Krs. Kayın Tomruk 
1. S. K. B. Krs. Kayın Tomruk 
2. S. K. B. Krs. Kayın Tomruk 

» » 3. S. K. B. Krs. Kayın Tomruk 
2. S. N. B. Krs. Kayın Tomruk 
3. S. N. B. Krs. Kayın Tomruk 

» •> l. S. N. B. Krs. İnce Kayın Tomruk 
1. S. N. B. Meşe Tomruk 

» » 2. S. N. B. Meşe Tomruk 
3. S. N. B. Meşe Tomruk 

» » 3. S. K. B. Meşe Tomruk 
» » 3. S. N. B. Akçaağaç Tomruk 
» » 3. S. N. B. Kiraz Tomruk 
» » 3. S. N. B. Kızılağaç Tomruk 
» » 3. S. N. B. Gürgen Tomruk 

3. S. N. B. Fındık Tomruk 
» " 3. S. N. B. Kestane Tomruk 
» » 3. S. N. B. Ihlamur Tomruk 

3. S. N. B. Kavak Tomruk 
» » 2. S. N. B. Karaağaç Tomruk 
» » 3. S. N. B. Karaağaç Tomruk 
» » Kayın Yarma Sanayi Odunu 
» » L i f Yonga Odun (Yapraklı) 

YEKÜNÜ 

S3?3 \ 3-J 

Parti M İ K T A R I Muham. Bedeli % 7,5 Teminatı 
Adedi Adet M 3. Dm3. Lira Kr. Lira Kr. 

10 

104 102.650 35.000,— 270.000,— 
22 23.350 29.000 — 51.000,— 
70 45.631 25.000,— 86.000,— 
71 48.863 18.000,— 66.000 — 
56 49.140 24.000,— 89.000 — 

136 113.991 22.000 — 187.000,— 
353 205.941 14.000,— 215.000,— 

11 9.602 22.000,— 16.000 — 
32 21.717 18.000,— 30.000 — 
40 23.214 10.000,— 18.000 — 
15 10.971 22.000,— 12.000 — 
99 46.625 14.000 — 50.000 — 
40 9.617 11.000,— 8.000,— 
21 21.008 30.000,— 48.000 — 

114 100.270 25.000 — 155.000 — 
318 214.692 14.000,— 259.000,— 
18 8.736 10.000,— 7.000 — 
30 12.526 15.000,— 14.000.— 
21 5.300 6.000,— 3.000,— 
29 9.914 10.000,— 8.000,— 
82 24.370 15.000,— 28.000 — 
13 9.382 12.500,— 9.000,— 
14 5.001 12.500,— 5.000 — 
30 21.466 12.500,— 21.000,— 
26 10.102 6.000 — 5.000 — 
25 16.466 25.000,— 31.000,— 
9 4.655 14.000,— 5.000 — 

Ster 20.000 6.800 — 12.000,— 
Ster 1253.000 3.500 — 288.000,— 

54 1808 2448.200 1.996.000 — 
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1 — tşletmemiz deposunda yukarıda cins ve miktarı yazılı 54 parti çeşitli cins orman ürünlerinin % 50'si ile % 16 faizi 
ve kanuni vergileri peşin, % 50'si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşıbğmda olmak üzere model şartnameler uya
rınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık art ırma 28/6/1983 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.30 da İşletmemiz toplantı salonunda toplanacak Komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân şartname ve satış öncesi bilgi cetveli, Orman Genel Müdürlüğünde, Kastamonu Bölge Başmüdürlü
ğünde, Ayancık, Çatalzeytin, Sinop, İnebolu, Samsun, Kastamonu, Düzce, Adapazarı, İstanbul, Akyazı, Geyve, Boyabat, İzmir, Ordu, 
Kayseri, Amasya, Tokat, Ünye, Azdavay, Taşköprü, Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Satışa katılabilme şartları kaplamalık kayın tomruklara, kaplama tesisi sahipleri, soymalık kayın tomruklara kontrap-
lak fabrikaları sahipleri, kerestelik kayın tomruklara ve sanayi oduna diğer kayın imalathane ve tesis sahipleri, lif yonga odun
larına lif levha ve yonga levha sahipleri kapasiteleri nisbetleriııde diğer cins emvallere ise kereste ticareti yapanlarla kereste 
ve anbalaj imalathanesi olanlarla, inşaat yaptıran, gerçek tüzel kişiler ve orman ürünü kullanan küçük sanat erbablan şartna
melerinde yazılı belgeleri ibraz etmek suretiyle katılabileceklerdir. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarım işletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adını ve sa
tış tarihinin bildirmelerini ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 
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J tn iz l i Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden : 

İnşaatın cinsi Yolun Adı Yeri 
1. Keş. Bed. 

Lira 
Geçici Tem. 

Ura 
Yeterlik için 
son müracaat Saat 

Yol Sanat Yapısı Milliçukur - Batıkdere ' Honaz 4.227.158 140.565 28/6/1983 15.00 
» » » Buldan - Alandızdere Buldan 1.324.066 53.471 28/6/1983 s. 
» » » Asar - Tekke - KöklUgedik Sarayköy 1.596.008 61.630 28/6/1983 » 

1 — Yukarıda yazılı İnşaatlar 1983 yılı emanet birim fiatları 1. kesifi üzerinden kapalı zarf içinde teklif almak suretiyle Orman 
Genel Müdürlüğü emanet inşaat yönetmeliği bünyesi İçinde Döner Sermaye Yönetmeliği gereğince eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Yeterlik belgesi alınması için gerekli koşullar ve belgeler inşaat özel şartnamesinde yazılıdır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler inşaat ve Orman Yolları Grup Başkanlığı ve Denizli Orman İşletme Müdürlüğünde 

görülebilir. 
4 — Eksiltme 30/6/1983 gün ve yukarıda yazılı Saat'de Denizli Orman İşletme Müdürlüğü emanet inşaat komisyonunca yapı

lacaktır. 
5 — İşletmemiz 2490 Sayılı Kanuna tabii değildir. 
9 — Çimento, demir ve kahplık kereste idaremize aittir. 
7 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 9083 / 2-1 
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Karaman Devlet. Orman İşletmesi Müdürlüğünden-. 

D E P O S U N U N Parti 
Adı Yoi Durumu Cins, Nev'i, Boy ve Sınıfı Adedi 

Yerköprü Şose 3. S. N . B. ÇM. Tomruk 7 
» .3. S. K. B. ÇM. Tomruk 3 

2. S. ÇM. Maden Direk 2 
» 2. S. ÇM. Tel Direk 

» 2. S. ÇM. Tel Direk 
» 2. S. ÇM. Tel Direk 
» 2. S. ÇM. Tel Direk 

2. S. ÇM.vTel Direk 
» Kalın Çp. ÇM. San. Od. 
» 3. S. N . B. Ardıç Tomruk 

» 3. S. K. B. Ardıç Tomruk 
•A » 2. S. Ardıç Maden Direk 

Köprübaşı » 3. S. N . B. ÇMK. Tomruk 
» 3. S. K. B. ÇMK. Tomruk 

2. S. ÇMK. Tel Diıek 
2. S. ÇMK. Tel Direk 
2. S. ÇMK. Tel Direk 

» 2. S. ÇMK. Tel Direk 
2. S. ÇMK. Tel Direk 
2. S. ÇMK. Tel Direk 

» »ı Kaim Çp. ÇMK. San. Od. 
İnce ÇP. ÇMK. San. Od. 

M İ K T A R I 
Adet M 3 . Dm' . 

Muh. Bedeli 
Lira Kr . 

% 7.5 Teminatı 
Lira Kr . 

1249 283.888 11.500,— 245.200 — 
1694 275.324 8.500,— 175.800,— 

1423 74.687 8.000,— 44.900 — 
34 6.174 11.400,— 5.300,— 
4 0.854 11.900,— 800.— 

64 15.471 13.000,— 5.100,— 
12 3.332 Î4.000,— 3.500,— 

20 5.136 15.000,— 5.800,— 

480 42.278 6.500,— 20.700,— 
35 6.963 12.500,— 6.600,— 

71 9.063 9.000 — 6.200,— 
115 6.080 15.000,— 6.900,— 

283 41.364 11.500,— 35.700,— 

740 87.044 8.500,— 55.600 — 
11 1.464 10.900 — 1.200,— 
22 3.859 11.400,— 3.300,— 
6 1.239 13.000.— 1.200,— 

2 0.637 14.000,— 700,— 
4 1.432 15.000,— 1.600 — 
1 0.380 18.800.— 600 — 

86 3.794 6.500.— 2.000 — 
Ster 48.000 4.500,— 16.200,— 
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D E P O S U N U N Parti M İ K T A R I Muh. Bedeli % 7,5 Teminatı j 
Adı Yol Durumu Cins, Nev'i, Boy ve Sınıfı Adedi Adet M 3 . Dm 3 . Lira Kr . Lira Kr . j 

Hadim Asfalt 2. S. ÇM. Maden Direk 3 1421 95.952 8.000,— 57.600,— j 
2. S. ÇM. Tel Direk 1 249 42.456. 11.400,— 36.300,— j 

» 2. S. ÇM. Tel Direk 1 5 0.909 11.900,— 900— | 
2. S. ÇM. Tel Direk 1 44 9.106 13.000,— 8.900— | 

» 2. S. ÇM. Tel Direk i 26 5.821 15.000,— 6.600 - - 1 
» 2. S. ÇM. Tel Direk 1 5 1.110 18.800,— 1.600,— ; 

Kozlubucak » 3. S. N . B. ÇM. Tomruk 3 460 91.368 11.500,— 78.900— 
i » 3. S. K. B. ÇM. Tomruk 1 203 17.773 8,500,— 11.400,— 

» 2. S. ÇM. Maden Direk 1 67 4.174 8.000,— 2.500,— i 
» Kalın Çp. ÇM. San. Od. 1 254 14.319 . 6.500,— 7.000,— | 

TOPLAM 9090 l i 53.451 86G.60ÖT--

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarda cins ve mil'. Um yazılı 52 parti çeşitli cins orman ürünlerinin. % 50"si ile % 16 
faizi peşin % 50'si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere Ek No. 1 model şartnameler uyarınca 
açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 28/6/1983 tarihine raslayan Salı günü saat 14.00'de İşletme satış salonunda toplanacak Komisyon huzurun 
da yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Başmüdürlüğü, 
civar işletmelerle, bölge şefliklerimizde görülebilir. 

4 — Kereste imalatı yapan kereste fabrikası, hızar atölyesi sahiplerinin kereste imalatçısı olduklarına dair ve sanayi odu
nuna iştirak edeceklerin kereste ve anbalaj imalathanesi olanlar l i f- levha ve yonga levha sanayicileri son senenin vizesi yapılmış 
ticaret ve sanayi odası belgesini, lif - levha ve yonga levha sahiplerinin mahalli orman idaresinden ve yılma ait vizesi yapılmış 
kapasite belgesini satış öncesi ibrazı mecburidir. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici te
minatlarını işletmemiz veznesine yatırmaları, banka mektubu vereceklerin teminat mektubunda işletme adını ve satış tarihini bil
dirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 8771 / l - l 
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Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 1983 — Sayı : 18081 

£skere Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Satış Tarihi 28/6/1983 Sah günü Saat 12.00 
% 7.5 

Emvalin MİKTARI Muh. Bed. Tem. Tut. 
Deposu Bölgesi Cinsi ve Nev'i Adet M 3 D M . Lira Kr. Lira Kr . 

Eskere Merkez 1. S. N . B. Çk. Tom. 118 52.599 22.000 — 86.800,— 
» » 2. S. N . B. Çk. Tom. 155 65.424 18.500,— 90.800,— 

2. S. Ks. B. Çk. Tom. 58 21.550 17.000,— 27.500,— 
» » 3. S. N . B. Çk. Tom. 2304 752.037 13.000,— 733.300,— 

3. S. Ks. B. Çk. Tom. 1026 271.214 10.000,— 203.400.— 
» T> 3. S. N . B. Çz. Tom. 2419 410.866 9.900,— 305.100,— 
» » 3. S. Ks. B. Çz. Tom. 2691 348.464 7.400,— 193.400,— 

Çk. Sanayi Odunu 372 55.643 5.500 — 23.000,— 
» » Çz. Sanayi Odunu 3628 266.596 5.500,— 110.000.— 

Y A P A C A K SATIŞ YEKÜNÜ 12771 2244.393 1.773.300,— 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı 12771 adede denk 2244.393 M . muhtelif cins 
orman emvali, vergileri ve Vc 50'i peşin % 50'si altı ay vadeli müddetsiz ve kat! ban
ka mektubu karşılığında açık arttırmalı satışı yapılacaktır. 

2 — Satış 28/6/1983 Salı günü saat 12.00'de Beyağaç Belediyesi satış salonu 
binasında toplanacak Komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin model Ek -1 No. lu şartnamede istenilen belgelerle birlikte te
minat olarak banka mektubu vereceklerin mektubu işletme adı ile satış tarihini yaz
dırarak işletmemiz Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 

9721 / 2-1 

D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

4 Adet Otomatik Telefon Santralı Satın Alınacaktır. 
1 — ihale kapalı zarfla teklif almak suretiyle yapılacaktır. 
2 — İhale ile ilgili idari ve teknik şartname teşekkülümüzün Meclisi Mebu-

san Cad. Koç Aslan Han K a t : 4'deki Malzeme İkmal Müdürlüğünden bedelsiz ola
rak temin edilebilir. 

3 — Teklif verme son günü 6/7/1983 Çarşamba saat 16.00'ya kadar yukarı
daki adrese verilecektir. 

4 — Teşekkülümüzün 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 9976 / 1-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

20 K A L E M OTO Y A N CAMI SATINALINACAKTIR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'den: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl 

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

messilliğimiz, 
3 — Ankara da: Dıskapı, Çankırı Cad. No. 57'deki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 6 Temmuz 1983 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu
lundurmaları ilân olunur. 9631 /2-2 



Sayfa : 63 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

AŞAĞIDA AYRINTILI D U R U M U GÖSTERİLEN M A L Z E M E 
SATINALINACAKTIR 

C i n s i Miktarı Tarih ve Saat! 

1 — Somunlu civata M 16 X 40 mm 1000 Adet 28/6/1983 15.00 
2 — Kömür fırça 71 Kalem 4/7/1983 15.00 
3 — Aylık 91.637 Kg. Yıllık 1.099.644 Kg. ekmeklik 

buğday kırdırılacaktır. 5/7/1983 15.00 
4 — Fotokopi Makinası 1 Adet 18/7/1983 15.00 

Ozalit Makinası 1 Adet 
5 — Freze çakısı, freze başlığı Amerikan Aynası 16 Kalem 18/7/1983 15.00 
6 — Muhtelif atelye teçhizat ve kalite kontrol 

cihazlar 31 Kalem 18/7/1983 15.00 
7 — Atelye Tezgahları 14 Kalem 18/7/1383 15.00 

2 — Teklif zarfları ihale günleri saat 14.00'e kadar EKİ Genel Muhaberat Şef
liğine verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde saat 15.00 de Zonguldak'ta Ereğli 
Kömürleri İşletmesi Müessesesi E K t Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 

4 — Şartnameler Zonguldak'ta E K t Ticaret Şube Müdürlüğünden, Ankara'da 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü K. S. T. Ankara Şubesi yanı 
Hipodrom Kat 11 den, İstanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Odakule İş Merkezi No. 
284 - 288 Kat 12 de T. K. 1. İstanbul Satınalma Müdürülğünden, İzmir Bornova'da Er-
zene Mah. 78 Sokak No. 3 deki Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden 
temin edielbilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
9978/1-1 

Sümerbank Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii Müessesesinden : 

LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ SATINALINACAKTIR 
Müessesemizce bir adet lastik tekerlekli yükleyici iç piyasadan veya ithal 

yolu ile satınalınacaktır. Şartname ve geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Müesse
semiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Teklifler en geç 15 Temmuz 1983 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Ha
berleşme Servisine verilecek veya belirtilen saatte ulaşacak şekilde gönderilecek
tir. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Adres .- P. K. 25-Konya 
Telefon •. 13951 
Teleks : 48131 suma tr 9977 / l - l 

Çeşitli îlân 
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz Temel Diş Hekimliği Birimleri Bölümü Anatomi Birimi içn mün
hal bulunan 2 dereceli uzman kadrosuna öğret im Elemanı alınacaktır. 

İsteklilerin 4/7/1983 tarihine kadar Dekanlığımıza müracaatları 
9979 /1-1 
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Resmî Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü: 
Sayfa 

Kanunlar 

2841 Zorunlu ilköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma Yazma Bilmeyen 
Vatandaşların, Okur - Yazar Dut uma Getirilmesi Hakkında Kanun 1 

2842 Milli Eğit im Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun 4 

2843 625 Sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddelerini 
Değiştiren Kanun 8 

2844 Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi 
Hakkında Kanun 13 

2845 Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun 15 

2846 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerini Değiştiren 
Kanun 26 

2847 Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Ga
ziler Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hak
kında Kanun 27 

2848 6136, 2305, 2521 Sayılı Kanunlara Ek Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun 29 

2849 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 30 

2850 1983 Mali Yılı Bütçe Kanununun 2S inci Maddesinin (B) Fıkra
sına Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun 31 

2851 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 31 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

Bakanlar Kurulu Kararları: 

83/6610 Cezayirde Taahhüt Hizmeti Yapacak Türk Firmalarına Uygu-
lanacak Kurallara Ait Karar 33 

83/6628 TS 1047 «Kontrtablalar - Genel Amaçlar İçin - Soyma Plakalı» 
Standardı Karan 35 

83/6568 Jeotermal Enerji Kaynaklarının Maden Kanunu Hükümle-
rine Tabi Tutulmasına Dair Karar 39 

YönetmeHk 

— Anadolu Üniversitesi Açık öğret im Hizmetleri Yayın ve Uygulama 
Yönetmeliği 40 

— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 44 
— İlânlar 45 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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