
T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 

Yönetim ve Yazı İşleri İçin 
Başbakanlık Neşriyat 18 Ekim 1983  Sayı : 18195 
Daire Başkanlığına Salı 

başvurulur 

YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUNLAR 
Karayolları Trafik Kanunu 

Kanun N o : 2918 Kabul tarihi: 13.10.1983 

Amaç 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağla-
mak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE Z — Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanma-
sını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hü
kümleri kapsar. 

Bu Kanun, karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir büküm yoksa; 
a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya 

terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile, 
b) Erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde 

ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçla-
rın, karayolu araçlarına, ayrılan kısımlarında da, 

Bu Kanun hükümleri uygulanır. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Tanımlar 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımlan aşağıda gösterilmiştir. 
Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların kara yollan üzerindeki hal ve hareketleridir. 
Karayolu : Trafik için, kamunun, yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 
Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki; ada. 
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ayırıcı, otokorkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır. 
Mülk : Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır. 
Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırılmış, kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda; mülkle olan sı-

nır çizgisi. 
Diğer karayollarında; yarmada, şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üst ke

narı, dolguda sev etek çizgisi. 
Yaya yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir. 
ik i yünlü karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 
Tek yönlü karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği İçin kullanıldığı karayoludur. 
Bölünmüş karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolun

dan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. 
Erişme kontrollü karayolu (otoyol - ekspresyol) : Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve 

şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak, izin ve
rilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutulduğu karayoludur. 

Geçiş yolu : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kıs
mıdır. 

Bağlantı yolu : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak 
alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır. 

Anayol : Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola gi
rerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur. 

Tali yol : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan 
yoldur. 

Taşıt yolu (Kaplama) : Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. 
Yaya yolu (Yaya kaldırımı) : Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzelkişilere ait mülkler 

arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. 
Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır. 
Yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile be

lirlenmiş alandır. 
Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır. 
Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı ara

sında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalana
bileceği kısımdır. 

Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. 
Alt geçit : Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır. 
Üst geçit : Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır. 
Demiryolu geçidi (Hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya ba-

riyersiz geçitlerdir. 

Okul geçidi : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrenci
lerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır. 

Ada : Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme 
ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlen
miş bölüm ve alanlardır. 

Ayırıcı : Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geç
mesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir. 

Park yeri : Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır. 
Karayolu üzeri park yeri : Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir. 
Karayolu dışı park yeri : Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt 

yoluna bağlanan park yeridir. 
Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok y e d i oturma yeri olan ve insan taşımak için 

imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Minibüs : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka sekiz ila on oturma yeri olan ve insan taşımak için 

imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
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Kamyonet : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3 500 Kg'ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş mo
torlu taşıttır. 

Kamyon : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3 500Kg.'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş 
motorlu taşıttır. 

Otobüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az onbir oturma yeri olan ve insan taşımak için ima! 
edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa girer. 

Çekici : Römork ve yan römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır. 
Arazi taşıtı : Karayollarında yoku veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün te

kerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır. 
özel amaçlı taşıt : Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, ce

naze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları 
çekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır. 

Kamu hizmeti taşıtı : Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır. 
Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. 
Yarı römork : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir 

kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorkdur. 
Hafif römork : Azamî yüklü ağırlığı 750 Kg'ı geçmeyen römork veya yan römorkdur. 
Motosiklet : İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük ta

şıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli 
motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. 

Bisiklet : En çok üç tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği 
döndürülmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıtlardır. 

Motorlu bisiklet : Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal 
hızı saatte 50 Km'den az olan bisiklettir. 

Lastik tekerlekli traktör : Belirli şartlarda römork ve yan römork çekebilen, ancak ticarî amaçla taşımada 
kullanılmayan tarım araçlarıdır. 

İş makineleri : Paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inşa makineleri ile benzeri tarım, 
sanayi, bayındırlık, millî savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan ve karayolunda insan, 
hayvan ve yük taşımasında kullanılmayan araçlardır. 

Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar 
üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan taşıttır. 

Okul taşıtı : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici 
ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan taşıttır. 

Taşıt katarı : Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır. 
Araç : Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik 

tekerlekli traktörlerin genel adıdır. 

Taşıt : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürü-
tülenlere «motorlu taşıt» insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere «motorsuz taşıt» denir. 

Sürücü : Karayolunda bir aracı veya taşıtı süren, hayvan veya hayvan sürülerini sevk ve idare eden kişidir. 
Araç sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi dü

zenlenmiş kişidir. 
İşleten : Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen 

veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. An
cak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve 
araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır. 

Y o k u : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir. 
Hizmetli : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile 

iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir. 
Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek için durakla

dıkları işaretlerle belirlenmiş yerdir. 
Garaj ; Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya servisinin de yapılabile-

ceği kapalı veya açık olan yerlerdir, 
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Terminal : İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, boşaltma, aktarma yap
tıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yer
dir. 

Servis İstasyonu : Araçların bakım onarım ve servislerinin yapıldığı açık veya kapalı yerdir. 
Akaryakıt istasyonu : Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandı-

ğı yerdir. 
Muayene istasyonu : Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan ve tek

nik kontrolü yapılan yerdir. 
Trafik kazası : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, ya-

ralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır. 
Durma : Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. 
Duraklama : Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşalt

mak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır. 
Park etme : Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır. 
Geçiş hakkı : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sıra

sındaki öncelik hakkıdır. 
Geçiş üstünlüğü : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak 

şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. 
Taşıma sının (Kapasite) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır. 
Gabari : Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, ge

nişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. 
Azamî ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azamî yükle birlikte ağırlığıdır. 
Yüksüz ağırlık : Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir aracın ta

şınması zorunlu alet, edevat ve donatımı ile birlikte toplam ağırlığıdır. 
Yüklü ağırlık : Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam 

ağırlığıdır. 

Dingil ağırlığı : Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. 
Azami dingil ağdığı : Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri 

için saptanan dingil ağırlığıdır. 
Azami toplam ağırlık : Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri 

için saptanan toplam ağırlıktır. 

Trafik işaretleri : Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işa-
retlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir. 

İşaret levhası t Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı 
ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

Işıklı ve sesli işaretler : Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda 
edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk. şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi 
olan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

İşaretleme : Taşıt yolu ile bordur, ada, ayırıcı, otokorkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli 
renkte çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibat
tır. 

Trafikten men : Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve ara
cın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır. 

Bu Kanunun uygulaması ile igili diğer tanım ve terimler yönetmelikte gösterilir. 

İKİNCİ KISIM 

Kuruluşlar, Komisyonlar, Görev ve Yetkileri 

Görevli kuruluşlar 

M A D D E 4. — Bu Kanunla ve trafik hizmelleri konusunda diğer kanunlarla verilen görevler; 
a) İçişleri Bakanlığınca, 
b) Bu Kanunla yetkili kılınan diğer bakanlık, kuruluş ve belediyelerce, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği 

içinde, 
Yürütülür. 
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Emniyet Genel Müdürlüğünün, merkez, bölge, il ve ilçe trafik kuruluşları, görev ve yetkileri 

M A D D E 5. — Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kuruluşları ile bu kuruluşların görev ve yetkileri 
şunlardır : 

a) Kuruluş : 
Bu Kanunla Emniyet Genel Müdürlüğüne verilen görevler, bu Genel Müdürlüğün merkez, bölge, i l ve 

ilçe trafik zabıtası kuruluşlarınca yürütülür. 
Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, plaka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hizmetleri 

yürütmek üzere her ilde ve gerekli görülen ilçelerde tescil şube veya büroları kurulur. 
Tescil şube veya bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak teşkilat ve kadrolarında 

gösterilen sayıda genel idare ve teknik hizmetler sınıfın da personel ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 
b) Görev ve yetkiler : 
1. Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara 

ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenleme
lerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, 

2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, 
3. Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde karayolundan faydalananların trafik eğiti

mini yapmak, yaptırmak, 
4. E l koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, 
5. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek, 
6. Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle 

alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, 
7. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, 
8. Sürücülerin sınavlarını yapmak ve belgelerini vermek, 
9. Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerim tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, ista

tistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 
10. Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini top

lamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte 
bulunmak, 

11. Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yap
maktır. 

Trafik kuruluşlarının, çalışma şekil ve şartlan, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma 
usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yetkisi 

M A D D E 6. — Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sının; 

a) Trafik zabıtası : 
Trafik zabıtasının aslî görevi trafik hizmetlerini yürütmektir. 
Trafik zabıtası görevi sırasında karşılaştığı acil ve zorunlu hallerde genel zabıta görevi yapmakla da yet

kilidir. 
Mülki idare amirlerince, emniyet ve asayiş bakımından zorunlu görülen haller dışında, trafik zabıtasına 

genel zabıta görevi verilemez, araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz. 
b) Genel Zabıta (Polis ve Jandarma) : 
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev 

alanı dışında kalan yerlerde de Jandarma, yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak trafiği dü
zenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir. 

Gerekli görülen yerlerde ve hallerde, yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, mülkî idare 
amirinin isteği ve garnizon komutanının uygun görmesi üzerine merkez komutanlıklarına geçici olarak trafiği 
düzenleme yetkisi verilebilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

M A D D E 7. — Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla ilgili görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekil düzen

leme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak, 
b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarım tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek. 

Yasama Bölümü Sayfa : 5 



Sayfa: 6 RESMİ G A Z E T E 18 Ekim 1983 — Sayı : 18195 

c) Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde, karayolundan faydalananların trafik eği
timini yapmak veya yaptırmak, 

d) Trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri 
incelemek ve onaylamak, 

e) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak su
retiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek, 

f) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik 
tedbirleri almak, 

g) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak 
yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırtmak veya diğer kuruluşlarca hazır
lanan projeleri tetkik ve uygun olanları tasdik etmek, 

h) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun fi
zikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak önerilen gerekli önlemleri al
mak, 

i) Araçların ağırlık kontrollerini yapmak ve ayları görülen hususlar hakkında suç veya ceza tutanağı 
düzenlemek, 

j) Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak ve bu Kanunun 13 ve 35 inci madde 
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç tutanağı düzenlemek, 

k) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 
Karayolları Genel Müdürlüğü bu görev ve yetkileri Trafik Fen Heyeti birimi vasıtası ile yerine getirir. 

Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarının görev ve yetkileri 

M A D D E 8. — Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarının görev ve yetkileri 
şunlardır : 

a) Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri, bu Kanun ile ilgili kanunlar ve bunlara göre çıkarılmış yönet
meliklerle verilen görevleri yapar. 

b) Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri, yapım ve bakımından sorumlu olduğu orman yolların
da, bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümlerine göre, trafik güvenliği yönünden düzenle
me ve işaretlemeleri yaparak gerekli önlemleri alır, 

c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili birimleri, karayollarında ilk yardım, yaralı taşınması 
ve âcil yardım ve tedavi konularında gerekli önlemleri alır ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapar. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görev ve yetkileri 

M A D D E 9. — Bu Kanuna göre Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol , Su, Elektrik İşleri Genel 
Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır; 

Yapım ve bakımından sorumlu bulunduğu karayollarında (köy yollarında) : 
a) Can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemler almak ve aldır

mak, 

b) İçişleri Bakanlığından uygun görüş almak suretiyle yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde 
veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek, 

c) Yol güvenliğini ilgilendiren konularda; kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve ben-
zeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, 

d) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu altyapı ve yolun 
fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak gerekli önlemleri almaktır. 

Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerde trafikle ilgili verilen görevleri yap
maktır. 

Belediyelerin trafiğe ilişkin görev ve yetkileri 

M A D D E 10. — Belediyelerin trafikle ilgili görev ve yetkileri şunlardır : 

Mahalli trafik zabıtası ile işbirliği yapılarak; 
a) Şehiriçi karayolu yapısını, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak. 
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b) 11 ve ilçe trafik komisyonlarının aldığı kararlara uygun olarak trafik düzenlemeleri ile ilgili şehiriçi 
trafik akım programları yapmak, gerekli görülen yol ve kavşakları düzenlemek, sinyalize etmek ve işaretle-
mek, 

c) Açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak, açmak veya açtırmak, 
d) Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili her çeşit işaretlerin yapılmasını ve yerlerine konulmasını, yer 

işaretlemelerinin çizilmesini ve devamlılığını sağlamak, 
e) Şehiriçi yollarda her türlü yapım, onarım ve altyapı tesisleri çalışmalarında, trafik düzen ve güven

liğini sağlayacak önlemleri almak, aldırmak ve denetlemek, 

f) Çocuk trafik eğitim parkları yapmak ve yapılmasına izin vermek, 
g) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun 

fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak, önerilen gerekli önlemleri al
mak, 

h) Yaya ve taşıt yollarında yayalar ve araçların hareketlerini zorlaştıran her türlü engeli ortadan kaldır
mak, 

i) Sürücü eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasına izin vermek, 
j) Şehir içi karayolu yapısında trafik için tehlike teşkil edecek muvakkat veya sabit engelleri gündüz 

ve gece kolayca görülebilecek şekilde işaretlemektir. 
İl merkezlerinde ve İçişleri Bakanlığının tespit edeceği belediye teşkilatı bulunan diğer yerlerde belediye 

başkanlıklarınca trafik hizmet birimleri kurulur ve yukarıdaki görevler bu birimler eliyle yürütülür. 

Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu 

M A D D E 11. — Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu kuruluş, görev ve yetkileri; 
Trafik mevzuatı, eğitimi ve trafik ile ilgili diğer konulan inceleyerek görüş bildirmek, önerilerde bulun

mak ve istişari mahiyette kararlar almak üzere İçişleri Bakanlığında. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya Müs
teşar Yardımcısının başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı, Adalet, Millî Savunma, Maliye, Mi l l i Eğitim, 
Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Çalışma, Sanayi ve Teknoloji, 
Kültür ve Turizm, İmar ve İskân, Köy İşleri ve Kooperatifler, Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile Jandarma Ge
nel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Türkiye Trafik Kazaları 
Yardan Vakfı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan birer üyenin ve Yükseköğretim Ku
rulu tarafından belirlenecek bir trafik kürsüsü öğretim üyesinin katılması ile oluşan «Trafik Danışma ve Eği
tim Komisyonu» kurulur. 

Bu komisyona gerektiğinde görüşleri alınmak üzere, gündemle ilgili diğer bakanlık, üniversite, kurum ve 
kuruluş temsilcileri çağırılabilir. 

Komisyon, yılda en az iki defa toplanır. İçişleri Bakanlığınca olağanüstü olarak da her zaman toplantıya 
çağrılabilir. 

Komisyonca alınan kararlar ilgili bakanlık ve kuruluşlara gönderilir. Bunların uygulanmasının izlenmesi 
ve gerekli koordinasyon İçişleri Bakanlığınca sağlanır. Bu kararlar ilgili bakanlıklarca da değerlendirilerek 
uygun görülenler hakkında gereken işlemler yapılır. 

Bu komisyonun sekretarya hizmetleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

il ve üçe trafik komisyonları 

M A D D E 12. — i l ve ilçe trafik komisyonlarının kuruluş, görev ve yetkileri : 
a) Kuruluş : 
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında mahallî ihtiyaç ve şartlara göre; trafik güvenliğini ve düzeni

ni sağlamak amacı ile illerde valinin veya vali yardımcısının başkanlığında; garnizon komutanlığı, i l jan-
darma alay komutanlığı, emniyet, trafik, karayolları, ulaştırma, il imar müdürlüğü kuruluşlarının ve i l be
lediyeleri ile gerektiğinde mahalli şoförler ve otomobilciler derneğinin birer teknik veya uzman temsilcisin
den oluşan «İl Trafik Komisyonu», 

İlçelerde de, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili ön karar almak üzere kaymakamın başkanlığında, bele
diye başkanı, ilçe jandarma birlik komutam ile emniyet âmiri veya komiseri ye varsa ilçe trafik birim amirin
den oluşan «İlçe Trafik Komisyonu» 

Kurulur. 
İlçe Trafik Komisyonunun kararlan, i l Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan 

sonra yürürlüğe girer. 
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Komisyonlara, gerektiğinde kendi konularında görüşleri alınmak üzere oy hakkı olmaksızın diğer ku
ruluş temsilcileri de çağrılabilir. 

Komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 
Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde, başkanın oy kullandığı yöndeki görüş ile 

ilgili kararlar geçerlidir. 
İl Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer 
b) Görev ve yetkileri: 
İl ve ilçe trafik komisyonlarının görev ve yetkileri şunlardır : 
Belediye sınırları içinde : 
1. Karayollarında, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitine göre yeniden hız sınırlarım be

lirlemek, 
2. Karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına 

kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve suresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara 
konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermek, 

3. Karayolu taşımacılığına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, belediyelerce trafik düzeni ve 
güvenliği yönünden zorunlu görülerek teklif edilmesi halinde, ticari amaçla çalıştırılacak yolcu taşıtlarının 
çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, 

4. Yapı ve tesislerle ilgili olarak 18 inci madde gereğince belediyelerden gelen teklifleri, trafik güven
liği yönünden inceleyerek karar vermek, 

5. Bu Kanunla ve bu Kanun gereğince çıkarılan yönetmeliklere göre görev verilen diğer konularda 
karar vermek. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Karayolu Trafik Güvenliği, Trafik İşaretleri, Yapı ve Tesisler 

Karayolu trafik güvenliği 

M A D D E 13. — Karayolunun yapım ve bakımı ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar karayolu yapısını, 
trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdürler. 

Çeşitli kışı, kurum ve kuruluşlar, karayolu yapısında yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen çalış
malarda; 

a) Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almak, 
b) Çalışmaları, gerekli önlemleri alarak, aldırarak ve devamlılığını sağlayarak, trafik akımını ve güven-

liğini bozmayacak tarzda yapmak, 
c) Zorunlu nedenlerle meydana gelen arıza, engel ve benzerlerini en kısa zamanda ortadan kaldırarak 

karayolunu kullananlara ve araçlara zarar vermeyecek duruma getirmek, 

d) Şehiriçi karayolu kenarında çeşitli tesislerin yapımı süresince; kaldırımlarda, tünel, tünel aydınlatıl
ması ve benzerlerini yaparak güvenli geçiş sağlamak ve yaya yollarını trafiğe açık bulundurmak, 

Zorundadırlar. 
Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engeller bütün sorumluluk, bunları yaratan 

kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir. 
Çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gerekli tedbirlere ait esaslar, İçişleri Ba

kanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükümlerine uymayanlar, fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca ikibin lira para cezası ile ce-

zalandırılırlar. 

Karayolu yapın ve trafik işaretlerinin korunması 

M A D D E 14. — Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; 
a) Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaret

lerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak ve 
benzeri hareketlerde bulunmak, 

b) Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve kara; oluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine, 
yazı yazarak, çizerek veya başka şekillerde bozmak, yellerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, 

Yasaktır. 
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Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler 
yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara 
ödetilir. 

Bu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası, (b) bendi hükmü
ne uymayanlar ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar ha
fif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik işaretleri 

M A D D E 15. — Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri 
ile benzeri trafik işaretleri, karayolunun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşlarca, temin ve tesis edilerek sü
rekliliği ve işlerliği sağlanır. 

İlgili kuruluşlarca tesis olunan trafik işaretlerinin uygunlukları ve yeterli olup olmadıktan Emniyet ve Ka
rayolları Genel Müdürlüklerince denetlenir. 

Görülen eksiklikler ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi sağlatılır. 
Trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları İçişleri Bakanlığının görüşü alı

narak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki diğer levhalar, ışıklar ve işaretlemeler 

M A D D E 16. —Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde, trafik işaretlerinin görülmele
rini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleş- tirecek, tereddüte sebep olacak veya yanıltacak ve trafik 
için tehlike veya engel yaratacak şekilde levhalar, ışıklar .işaretlemeler ile, ağaç, direk, yangın musluğu, çeş
me, parmaklık gibi yapı elemanları veya benzerlerini dikmek, koymak veya bulundurmak yasaktır. 

Zorunlu hallerde bunların bulunabileceği yer, nitelik ve nicelikleri ile hangi şartlarda bulunabileceği, han-
gilerinin izne bağlı olduğu ve bunlarla ilgili diğer esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Ba
kanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Verilen izinler, ilgili valiliğe bildirilir. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve on gün-
den bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili 
kuruluşça kaldırılır. 

Belediye sınırları dışında karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

M A D D E 17 — Karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağlaya
cak geçiş yolları yönünden; akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, 
terminal, fabrika, işhanı, çarşı, pazar yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve 
harmanları, maden ve petrol tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri ve benzeri trafik güvenliğini et
kileyecek yapı ve tesisler için, o karayolunun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin alınması zorunlu
dur. 

Verilen izinler ilgili valiliğe bildirilir. 
izinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar 

yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun ya
pım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki 
aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Belediye sınırları içinde bulunan karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

M A D D E 18. — Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak 17 nci maddede sa
yılan yapı ve tesisler için belediyelerden izin alınması zorunludur. Belediyeler imar ve bu konuyla ilgili mev
zuat açısından gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, trafik güvenliği yönünden de i l trafik komisyonlarından 
uygun bir karar almadıkça yapım veya işletme izni veremezler. 

11 trafik komisyonları da, yolun yapısı ve bağlantı yollan yönünden Devlet ve il yolları ile ilgili hususlar
da Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak zorundadır. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şart-
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lar yerine getirilmeden isletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun 
yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak izinsiz tesis yapanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif pa
ra cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu madde ve 17 nci maddedeki tesislere ait şartlar, izin ve denetim esasları İçişleri ve Bayındırlık bakan
lıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirtilir, 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Tescil ve Trafik Belgeleri, Tescil Plakaları, Motorlu Araçlara Ait Şartlar ve Muayene 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tescil ve Trafik Belgeleri, Tescil Plakaları 

Tescil belgesi atma zorunluluğu 

M A D D E 19. — Araç sahipleri araçlarım yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil et
tirmek ve tescil belgesi almak zorundadırlar. 

Ancak: 
a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye'ye girmesine 

izin verilmiş olan araçlar, 
b) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalara göre, 

Türkiye'de tescil zorunluluğundan muaf tutulmuş araçlar, 
c) Araç imal, ithal, ihraç edenlerin ve satıcılığını yapanların, ithal, ihraç, depolama, teşhir ve satış ama

cıyla geçici olarak bu işlere mahsus yerlerde maliki olarak bulundurdukları motorlu araçlar, 
d) Tescil zorunluluğu bulunan motorlu taşıtlarla çekilenler ile 22 nci maddenin (c) bendine göre tescili ge

rekli görülenler hariç, bütün motorsuz taşıtlar. 
Bu hükmün dışındadır. 

Tescil süresi ve bildirme zorunluluğu, satış ve devirler ile noterlerin sorumluluğu 

M A D D E 20. — Tescil sureleri, satış ve devirler, noterlerin sorumluluğu ile i l g i l i esaslar şunlardır : 
a) Araç sahipleri, 
1. Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden iti

baren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay içinde tescilin si
linmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak, 

2. Tescilin yapılması veya silinmesi için de yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak, 
Zorundadırlar. 
b) Tescili zorunlu olup da ilk tescili yapılacak olan araçları satanlar ile giriş işlemlerini yapan güm

rük idareleri bu durumu onbeş gün içinde, araç sahiplerinin beyan ettikleri tescil kuruluşuna bildirmekle yü
kümlüdürler. 

c) Tescil belgesi aracın başkasına satış veya devrine, hurdaya çıkarılmasına veya araçta, yönetmelikte 
belirtilen niteliklerin değişmesine kadar geçerli sayılır. 

d) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas 
alınarak, noterlerce yapılır ve bu satış noterlerce tescil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle 
işlenir. Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir. 

Ayrıca tescil edilmiş araçların satış ve devirleri noterlerce, sicillerine işlenmek üzere en geç müteakip iş 
günü içinde ilgili tescil kuruluşuna bildirilir 

e) Tescilli araç satın alanlar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak, ilgili tescil bürosundan bir ay için
de adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. 

Araç satın alıp, bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendi hükmüne uymayanlar, 
beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası, (b) bendi 
hükmüne uymayan araç satıcıları ile (d) bendi hükmüne uymayan noterler onbin liradan yirmibeşbin liraya 
kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, satış ve devirlerde, belirlenen surelerde alıcı adına tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, 
tescil yapılıncaya kadar trafik zabıtasınca trafikten menedilir. 
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Trafik belgesi ve tescil plakası alma zorunluluğu 

M A D D E 21. — Tescil edilen araçlar, «Trafik Belgesi» ve «Tescil Plakası» alınmadan karayollarına çıkarıla
maz. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücülerle araç işletenleri ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para ce
zası ile on günden kırk güne kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşbin liradan onbin liraya kadar hafif pa
ra ve onbeş günden ik i aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu gibi araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten menedilir. 
Trafik belgesi, tescil belgesi geçersiz duruma gelince sürekli olarak, üzerinde eksik veya yanlış bilgi bu

lunması halinde geçici olarak trafik zabıtasınca geri alınır. 

Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar 

M A D D E 22. — Yönetmelikte gösterilen esaslara göre : 
a) Askerî amaçlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre 

askerî amaçla yurdumuzda bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, 
b) İş makinesi türünden ve raylı sistemle çalışan araçların tescilleri kullanıldığı yerlere göre, ilgili kamu 

kuruluşlarınca, 

c) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, i l trafik komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıt
lardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce, 

d) Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında kalan bütün motorlu araçların tescilleri trafik tescil kuruluş
larınca, 

Yapılır, belge ve plakaları verilir. 

Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu 

M A D D E 23. — Araçlar, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde ve uygun durumda 
bulundurulmadan trafiğe çıkarılamaz. 

Bu madde hükmüne uymayanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik belgesi verilmesi için zorunlu belgeler 

M A D D E 24. — Trafik belgesi verilebilmesi için araca ait tescil belgesi, karayoluna uygunluk belgesi, 
malî sorumluluk sigorta belgesi, muayene belgesi ve araca ait vergi belgesinin bulunması zorunludur. 

Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarının verilmesi şartları, geçerlilikleri, süreleri, nicelik ve nite
likleri ile diğer esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Geçici trafik belgeleri ite geçici tescil plakaları 

M A D D E 25. — Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara malî mesuliyet sigortası 
yaptırılmış olmak şartı ile ilgili tescil bürosundan geçici trafik belgesi ile geçici tescil plakası alınması zo
runludur. 

Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarıhın çeşitleri, verilme şartları, geçerlilik süreleri, nicelik 
ve nitelikleri, yurt dışından getirilecek veya yurt dışına götürülecek olan araçlara geçici tescil plakası veril
mesi şartlan ile diğer esaslar yönetmelikte belirtilir. 

Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarını süresini geçirerek kullananlar ikibin lira para cezası, 
amaç dışı veya başka taşıtta kullanan ve kullandıranlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 
ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, trafik zabıtasınca bu geçici belge ve plakalar iptal edilerek, araçlar trafikten men edilir. 

Araçlara ait trafik ayırım işaretleri ve diğer işaretler 

M A D D E 26. — Belirli araçlarda, çalışma yerini ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, 
ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunludur. 

Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilân, flama, 
bayrak ve benzerlerinin takılması, bulundurulması, yazılması, sesli ve ışıklı donanımların kullanılması özel 
izne bağlıdır. 

Ayırım işaretleri ile izin verilmesine ilişkin esaslarla bunların nicelik ve nitelikleri yönetmelikte gösterilir. 
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Bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uymayan araçları kullanan sürücüler binbeşyüz lira para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Birinci fıkra hükümlerine uymayan araç işletenleri ile sürücüler, beşbin liradan onbin liraya kadar hafif 
para cezası ve trafik belgelerinin on gün geri alınması cezası ile cezalandırılırlar 

Ayırım işaretleri bulunmayan araçlar trafik zabıtasınca trafikten men edilir. 
Yönetmelikte belirtilen şartlara ayları olarak bulundurulanlarla, araçlara izin alınmadan yazılan yazılar 

sildirilir veya takılan donanımlar bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür. 

Tanınma işaretleri 

MADDE 27. — Esasları yönetmelikte açıklanan ve araçların tanınmasına yarayan, motor - şasi, seri nu
maraları, gerektiğinde yüklü, yüksüz ağırlıkları gibi işaretleri bulunmayan araçlara trafik belgesi verilmez. 

Tanınma işareti bulunmayan veya bilinmeyen araçların, işaretleri tescil bürolarınca belirlenir ve belgele
rine işlenir. 

Devlet malı araçların ayırım işaretleri ve tescil plakaları 
MADDE 28. — Devlet malı araçların tescil plakalarının rengi ayrı olur. 
Emniyet araçlarının renklerine göre boyama şekli ile ayırım işaretleri diğer resmi ve özel kuruluşlarla 

gerçek ve tüzelkişilere ait araçlarda kullanılamaz. 

Bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak boyanan veya ayırım işareti kullanan araçlar aykırılık gide
rilinceye kadar trafikten men edilir. 

Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve on günden iki aya 
kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Motorlu Araçlara Ait Şartlar 

Araçların karayoluna uygunluğu ve imal. tadil ve montajı ile ilgili teknik esaslar 

MADDE 29. — Araçların yapım ve kullanma bakımından, karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uy
gun olması zorunludur. 

Yapım safhasında araçların imal, tadil, montaj projelerinin tetkik ve tasdiki ile imalat yeterlilik belgele
rinin verilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevli ve yetkilidir. 

İthal edilen araçlar ve esasları yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak imal, tadil ve monte edilen 
araçlara, Karayolları Genel Müdürlüğünce «Karayolu Uygunluk Belgesi» verilir. 

Araçların imal, tadil ve montajı hakkında teknik şartları gösteren yönetmelik Bayındırlık ve Sanayi ve 
Teknoloji bakanlıklarınca müştereken çıkardır. 

Askeri araçlara ait karayolu uygunluk belgesi Türk Silahlı Kuvvetlerince, raylı sistemle çalışan ve iş ma
kinesi türünden araçlarınki ise ilgili kuruluşlarca verilir. 

Araçların teknik şartlara uygunluğu 

MADDE 30. — Araçların, esasları yönetmelikte belirtilen şekilde ve tarzda teknik şartlara uygun du-
rumda bulundurulması zorunludur. 

a) Servis freni, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları 
noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücüler ikibin lira para cezası, 

b) Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindeki
ler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullananlarla karayolunu kullanan
lar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede 
duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu maddenin (a) bendinde belirtilen eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlar, teknik şartlara uygun du
ruma getirilinceye kadar trafik zabıtasınca trafikten men edilebilir, (b) bendindeki şartlara uymayan ve uyum
suzluğu trafik emniyetini tehlikeye düşürmeyecek nitelikte olan araçların şartlara uygun duruma getirilmesi 
ihtar olunur. İhtarda verilen süre içinde teknik şartlara uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde araç 
trafik zabıtasınca trafikten men edilir. 
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Araçlarda bulundurulman zorunlu gereçler 

M A D D E 31. — Araçlarda : 
a) Özelliklerine ve çinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçlerin, 
b) Kamyon, çekici ve otobüslerde ayrıca takograf. taksi otomobillerinde ise taksimetre, 
Bulundurulması ve kullanılır durumda olması zorunludur. 
(a) bendinde sayılan gereçleri kullanılabilir durumda bulundurmayan veya gerektiğinde kullanmayan sürü

cüler binbeşyüz lira, hiç bulundurmayanlar ikibin Ura para cezası, 
(b) bendine göre araçlarında taksimetre veya takoğraf bulundurmayan, kullanmayan ve kullanılabilir 

durumda bulundurmayan sürücü ve işletenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve on gün
den kırk güne kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

(b) bendi hükmüne uygun durumda bulunmayan araçlar eksikleri giderilinceye kadar trafik zabıtasınca 

ayrıca trafikten men edilir. 
Adres değiştirme ve araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme 

M A D D E 32. — Araçlar üzerinde yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılacak her türlü değişikliğin ve 
adres değişikliklerinin işleten tarafından otuz gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi zorunludur. 

Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin şartlara uygun olarak yapıldığı belgelenip bu du

rum ilgili tescil bürosunda tescil edilinceye ve trafik belgesine işleten tarafından yazdırılıncaya kadar tra
fikten men edilir. 

Taşınması özel izne bağlı yükler 

M A D D E 33. — Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, başka ulaşım sistemleri ile taşınması müm
kün olmayan ve taşıma sınırını aşıp da taşınması zorunlu olan yüklerin taşınması için, Karayolları Genel Mü
dürlüğünden izin alınması zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Araçların Muayenesi ve Muayeneye Yetkili Kuruluşlar 

Araçların muayenesi 

M A D D E 34. — Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları 
da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir. 

Motorlu araçların muayenelerinin, yönetmelikte belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur. 
Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi gerekli görülenler ile 

üzerinde değişiklik yapılan veya sahip değiştiren araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur. Bu muayene
ler öncelikle yapılır. 

Karayollarında kullanılmakta olan araçların, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca kontrol 
edilerek her an muayeneleri yapılabilir. 

Muayene süresi geçirilen veya sahip değiştirme hali hariç, özel muayene yaptırılması zorunlu olduğu hal
de yaptırılmamış araçları kullanan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Muayeneye yetkili kuruluşlar 

M A D D E 35. — Araçların muayeneleri, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait muayene istasyonlarında ve 
ya bu kuruluş tarafından işletme belgesi ile yetki verilen gerçek veya tüzelkişilere ait muayene istasyonla
rında yeterli makine ve gereçlerle ve yetkili kılınan görevlilerce yapılır. 

Araçların özel muayeneleri ile yeni tescil veya devir işlemleri için gerekli muayeneler ve motor - şasi nu
maralarının tespitleri sadece Karayolları Genel Müdürlüğünün muayene birimlerinde yapılır. 

Askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş makinesi türünden araçların muayeneleri yönetmelikte be
lirlenen esaslara göre tescilini yapan kuruluşlarca yapılır. 

Muayene istasyonlarında bulunacak makine, araç, gereç ile personelin nitelikleri, işletme, çalışma ve denet
leme usulleri ve işletme belgeli ile yetki verilen muayene istasyonlarında alınacak ücretin tespiti ile diğer şart
lar ve esaslar Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 
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Karayolları Genel Müdürlüğünce işletme belgesi ile yetki verildiği halde, yönetmelikte belirtilen işletme 
tartlarına uymayan ve muayeneleri gerektiği şekilde yapmayan muayene istasyonu işletenleri, beşbin liradan on
bin liraya kadar hafif para cezası ile işletme belgelerinin yedi gün geri alınması, tekrarında onbin liradan 
yirmibin liraya kadar hafif para cezası ile işletme belgelerinin onbeş gün geri alınması, ikinci tekrarında ise 
yirmibin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ve işletme belgelerinin süresiz iptali cezası ile cezalan
dırılırlar. 

İştetme belgesi geçici olarak geri alındığı halde geri alma süresi içinde muayene yapan muayene istasyonu 
işletenleri onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve işletme belgeleri 
süresiz iptal edilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Sürücü Belgeleri ve Sürücüler 

Sürücü belgesi alma zorunluluğu 

M A D D E 36. — Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürül
mesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. 

Araçlar, bu Kanunda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile iki veya çok taraflı anlaş
malara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir. 

Sürücü belgesine sahip olmadan araç süren ve sürülmesine izin verenler, beşbin liradan onbin liraya ka
dar hafif para ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında onbin liradan yirmibin liraya kadar 
hafif para ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücü belgesi alması zorunlu olmayanlarda aranacak şartlar 

M A D D E 37. — Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber; 
Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları, 

bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmaları zorunludur. 
Durumları bu madde hükmüne uymayanlara araç kullandıran ve hayvanları tevdi edenler binbeşyüz lira pa

ra cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücü belgesi sınıfları 

M A D D E 38. — Sürücü belgeleri, kullanılacak araçların cinslerine ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara 
ayrılmıştır. 

«A1» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Motorlu bisiklet kullanacaklara, 

<A2» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Motosiklet kullanacaklara, 

«B> Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara, 

«C» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Kamyon kullanacaklara, 

«D» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Çekici kullanacaklara, 

«E» Sınıfı Sürücü Belgesi. 
Otobüs kullanacaklara, 

«F» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara, 

«G» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara, 

«H» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları 
kullanacak hasta veya sakatlara, 

«K» Sınıfı Sürücü Aday Belgesi, 
Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına. 
Verilen sürücü belgeleridir. 

Yasama Bölümü Sayfa: 14 



18 Ekim 1983 — S a y ı : 18195 RESMİ GAZETE Sayfa: 15 

Uluslararası Sürücü Belgesi, 
İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen 
belgedir. 

Sürücü belgelerine ait esaslar 

M A D D E 39. — Sürücü belgelerine ait esaslar şunlardır, 
a) Araçları kullanma yetkisi : 
1. A1, F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınırlarındaki araçlar, 
2. A2 sınıfı sürücü belgesi ile A1, 
3. B sınıfı sürücü belgesi ile F, 
4. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F, 
5. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F , 
6. E sınıfı sürücü belgesi ile B, C, D ve F , 
Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir. 
Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araç

ları sürmeleri yasaktır. 
b) Römork takarak taşıt kullanma : 
B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı 750 Kg.'a kadar olan (750 Kg. 

dahil) hafif römork takarak da kullanabilirler. 
Yüklü ağırlığı 750 Kg.'ı geçen römorkları taşıtlarına takarak kullanmak isterlerse ayrı bir sınavdan geçiri

lirler ve römorklu taşıt kullanabilecekleri belgelerine işlenir. 
c) Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi : 
Sürücü belgelerinden (K) sınıfı sürücü aday belgesi altı ay geçerlidir. Diğer sürücü belgelerinin yönetme

likte belirtilen süre ve esaslara göre vize edilmesi veya İçişleri Bakanlığınca gerekli görüldüğünde değiştiril
mesi zorunludur. 

Vize edilmemiş sürücü belgesi ile araç kullanmak yasaktır. 
(G) sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranacak özet şartlar ile uluslararası sürücü belgelerinin veriliş 

şartları yönetmelikte gösterilir. 
Bu maddenin (c) bendi hükmüne aykırı olarak vize edilmemiş sürücü belgesi ile araç kullananlar ikibin 

lira para cezası, 
(a) ve (b) bentlerindeki hükümlere uymayan sürücüler ile bunlara araç kullandıranlar ikibin liradan beşbin 

liraya kadar hafif para cezası ile on günden kırk güne kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşbin liradan 
onbin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve sürücüler sürücü 
belgelerinin on günden bir aya kadar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Dış ülkelerden alınmış olan sürücü belgeleri 

M A D D E 40. — Dış ülkelerden alınmış olan sürücü belgelerinin değiştirilmesi ve bu belgelerle ülkemizde 
araç kullanma esasları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Yönetmelikte belirtilen süre içinde Türk vatandaşlarının ve ilgili kanunlar ile ikili veya çok taraflı 
anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla istekleri halinde yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü bel
geleri sınav şartı aranmaksızın karşılığı veya dengi olan sürücü belgesi ile değiştirilir. 

b) Türk vatandaşları ve ilgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere ya
bancılar, dış ülkelerden aldıkları cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile yabancı ve Türk plakalı araçları ülke
mizde kullanabilirler. 

Türk vatandaşlarının ve yabancıların; dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerinin değiştirilmesine ve bu 
belgeler ile ülkemizde araç kullanmalarına ilişkin esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Sürücü adaylarında aranacak şatlar 

M A D D E 41. — Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır, 
a) Yaş şartı : 
A1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 17, 
A2, B, C, F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 18, 
Yaşım bitirmiş; 
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D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların ise 22 yaşını bitirmiş ve en at iki yıllık C sınıfı sürücü belgesine sa
hip olmaları, 

b) Öğrenim şartları : 
H sınıfı sürücü belgesi alacakların okur - yazar, diğerlerinin en az ilkokulu bitirmiş bulunmaları, 
c) Sağlık şartları : 
Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları, 
d) Sınavlarda başarı şartları : 
Yazılı veya test uygulamalı (K sınıfı için sadece yazılı) sınavların başarılması, 
e) Hükümlü olmama şartları : 
Sürücü belgesi alacak olanların afla ortadan kaldırılmış olsa bile; 
1. Türk Ceza Kanununun; 403, 404, 414, 415, 416/1 - 2, 418/1, 435, 436 ve (50, 51/2, 461/son veya 

462 nci maddelerinden biri ile beraber uygulanmadığı hallerde) 448 - 450 nci, ayrıca, 491, 492, 493, 495 - 499, 
503, 504, 505, 506, 508, 509 ve 510 uncu maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları. 

2. Aynı Kanunun 416/3 , 429, 430, 431, 432 ve (50, 51/2, 461/son veya 462 nci maddeleri ile beraber 
uygulanmış) 448 - 450, 500, 512, 572/2 nci maddelerinde yazılı suçlardan birden fazla hüküm giymemiş 
olmaları, 

f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şart ı : 
Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz geri alın

mamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması, 
Zorunludur. 

Sürücülerin sınavları 

M A D D E 42. — Sürücü belgesi alacakların sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde 
görevlendirilecek komisyonlarca yapılır ve kazananlara belgeleri verilir. 

Gerekti görülen hallerde sürücülerin sınavları ilçelerde, asker kişilerin sınavları ise askeri birliklerin sınav 
merkezlerinde de yapılabilir. 

Sınava girmek isteyenler başvurma formunu yetkili memurun önünde bizzat el yazıları ile doldurarak im-
zalarlar. Bu belgedeki bilgiler, aksi ispatlanıncaya kadar doğru sayılır. 

Yanlış bilgi veya sahte belge verenler fiil daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde iki aydan altı aya kadar 
hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücülerin; sınavları) sağlık muayenelerinin nasıl ve nerede yapılacağı, sürücü belgeleri, bu bilgelerin 
verilmesi, geçerlilik süreleri, yenilenmeleri, sınavlarda görevlendirilecek kişilerin veya oluşturulacak komis
yonların çalışmasına ve diğer hususlara İlişkin şartlar, usuller ve esaslar yönetmelikte belirtilir. Hazırlanacak 
yönetmelikte sağlık şartlarına ve muayenelerine ilişkin hususlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görüşü
ne uygun olarak düzenlenir. 

Askeri araç sürücülerinin sınavları 

MADDE 43. — Er ve erbaş sınıfından askeri araç sürücülerinin özel sınavları ve belge verme işlemlerinin 
usulü ve bu belgelerle hangi cins taşıtların nerelerde kullanılacağı Mi l l i Savunma Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikte gösterilir. 

Bu belgeler sadece askeri araçlar için askerlik süresince geçerlidir. 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi ve sürücü belgelerinin taşınması zorunluluğu 

M A D D E 44. — Sürücü belgesi sahipleri : 
a) İkamet adresi değişikliklerini belgeyi veren kuruluşa otuz gün içinde bildirmek, 
b) Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmak ve yetkililerin her isteyişinde göstermek, 
Zorundadırlar. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeş yüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişiklikler ile sahte olan, hile ile alınan veya şartlarına uygun 
olmadan verilen sürücü belgeleri 

MADDE 45. — Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre trafik zabıtasınca sürücülerin: 
a) Sağlık durumlarında sürücülüğe engel bedensel bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde sağlık ku-
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ruluşlarında muayenesi istenir ve yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını kaybettiği sağlık kurulu raporu ile 
belgelendirilenlerin sürücü belgeleri geri alınır. Bunlardan kaybettiği sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını 
sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlere sürücü belgeleri geri verilir. 

b) Sahte olduğu, hile ile alındığı veya şartlarına uygun olmadan verildiği tespit edilen sürücü belgeleri 
adli işlem yapılmak üzere geri alınır. 

A L T I N C I K I S I M 
Trafik Kuralları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurallar 

Karayollarında trafiğin akışı 

M A D D E 46. — Karayollarında trafik sağdan akar. 
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler : 
a) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre 

hızının gerektirdiği şeritten sürmek, 
b) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklemek, 
c) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek, 
d) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmemek, 
e) ik i yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, mo-

tosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi 
izlemek, 

Zorundadırlar. 
Karayollarının belirli kesimlerinde, bu yollardan faydalanma zorunda olan hayvan sürücüleri, hayvanlarını 

veya hayvan sürülerini gidiş yönünde yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkân olduğunda ta
şıt yolu dışından götürmek zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik işaretlerine uyma 

M A D D E 47. — Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre; 
a) Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yet

kili kişilerin uyarı ve işaretlerine, 
b) Trafik ışıklarına, 
c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara, 
d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk 

veya yükümlülüklere. 
Uymak zorundadırlar. 
Trafik zabıtası ve diğer yetkililerin dur işaretine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli 

işaretlere uymayan sürücüler ikibin, diğer trafik işaretlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Alkollü içki, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı 

M A D D E 48. — Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nede
niyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. 

Uyuşturucu veya keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktar
ları, tespit usulleri ve muayene şartları hazırlanacak yönetmelikte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının gö
rüsüne uygun olarak düzenlenir. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler derhal araç kullanmaktan men olunur. 
Bunlardan yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde alkollü içki kullandığı tespit olunanlar; ikibin liradan 

beşbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşbin lira
dan onbin liraya kadar hafif pata cezası ve bir aydan Uç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve 
sürücü belgeleri bir aydan üç aya kadar geri alınır. 
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Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri alarak araç kullananlar ite beşbin liradan onbin liraya kadar ha
fif para cezası ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve sürücü belgeleri süresiz 
olarak geri alınır. 

Taşıt kullanma sürelerine uyma zorunluluğu 

M A D D E 49. — Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma sürelerine 
aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması yasaktır. 

Taşıt kullanma süreleri ile ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıtları kullanacakların denetimi ve 
türe dışı kullanmaya devamı önleyici tedbirlerle ilgili uygulanacak esas ve usuller yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne aykırı olarak taşıt kullanan ve işletenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para 
cezası ve onbeş günden kırk güne kadar hafif hapis cezası, tekrarı halinde beşbin liradan onbin liraya ka
dar hafif para cezası ve bir aydan iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

İKİNCÎ BÖLÜM 
Hız Kuralları 

Hız sınırları 

M A D D E 50. — Karayollarında yerleşim yerleri içinde ve dışında motorlu araçların cins ve kullanma amaç-
larına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları ve diğer esaslar yönetmelikte belirlenir. 

En çok ve en az hız sınırlarını gösteren işaret levhaları, gerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca konu
lur. 

Bu Kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen hız sınırları yol ve trafik durumu
na göre azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Bu hallerde durum trafik işaretleri ile belirtilir ve uygun vasıtalarla 
duyurulur. 

Hız sınırlarına uyma 

M A D D E 51. — Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını 
aşmamak zorundadırlar. 

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını; 
Yüzde ondan yüzde kırka (kırk dahil) kadar aşan sürücüler ikibin lira para cezası; 
Yüzde kırktan fazla aşan sürücüler ise, her seferinle beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 

ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve bir aydan üç aya kadar sürücü belgelerinin geri alınması 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya sürücüyü ikaz 
eden her türlü cihazın imalı, ithali ve araçlarda bulundurulması yasaktır. 

Bu cihazları imal veya ithal edenler, fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca üçbin liradan yirmibeşbin 
liraya kadar hafif para cezası ve üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile araçlarında bulunduran işle
tenler ise üçbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası 
ile cezalandırılırlar ve bu cihazların müsaderesine de hükmolunur. 

Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak 

M A D D E 52. — Sürücüler : 
a) Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerler

ken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım 
alanlarına girerken, hızlarını azaltmak, 

b) Hızlarını, kullandıktan aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerek
tirdiği şartlara uydurmak, 

c) Diğer bir aracı izlerken yukarıdaki, fıkrada belirlenen durumları göz önünde tutarak güvenli bir 
mesafe bırakmak, 

d) Ko l ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun ola
rak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklıklar bulundurmak. 

Zorundadırlar. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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ÜÇÜNCÜ BOLÜM 

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar 

Dönüş kuralları 

M A D D E 53. — Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki kurallara uyarlar. 
a) Sağa dönüşlerde sürücüler; 
1. Sağa dönüş işaretini vermeye, 
2. Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmeye, 
3. Hızını azaltmaya, 
4. Dar bir kavisle dönmeye, 
5. Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişine ayrılmış en sağ şeridine girmeye, 
Zorunludurlar. 
b) Sola dönüşlerde sürücüler; 
1. Sola dönüş işareti vermeye, 
2. Yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yaklaşmaya, 
3. Hızını azaltmaya, 
4. Dönüşe başlamadan, sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye, 
5. Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle durdurulamayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan taşıt

ların geçmesini beklemeye, 
6. Gireceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, dönüşünü yaparken, arkadan gelen ve sola dö

necek diğer taşıtları engellememek için, geniş kavisle dönüş yapmaya, 
7. Gireceği yolun gidiş yönünde çok şeritli olması halinde, en sağ şerit dışında, uygun bir şeride gir

meye, 
8. Gireceği yola girdikten sonra, en kısa sürede, trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya 
Zorunludurlar. 
c) Dönel kavşaklardaki dönüşlerde sürücüler; 
1. Dönüş işareti vermeye, 
2. Hızını azaltmaya, 
3. Orta adaya yakın şeritten kavşağa girmeye, 
4. Ada etrafında dönerken gereksiz şerit değiştirmemeye, 
5. Gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işareti ile birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmaya, 
6. Gireceği yolun gidiş yönündeki uygun bir şeridine girmeye, 
7. Yola girdikten sonra, en kısa sürede trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya. 
Zorunludurlar, 
d) Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde sürücüler, sola dönüş halindeki kurallara uymakla birlikte, 

orta ada etrafında dönerken gireceği yola yaklaşıncaya kadar şeridini muhafaza etmeye de zorunludurlar. 
Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki 

bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 
Gidişe ayrılmış birden fazla şeridi bulunan yollarda, en sağdaki veya soldaki şerit işaretlenmek suretiyle 

sadece dönüşlere ayrılabilir, ayrılmış bu şeritlere bitişik diğer şeritlerden de işaretlenmek suretiyle sağa veya 
sola dönüşlere izin verilebilir. 

Bu dönüşler için yukarıdaki (a) ve (b) bentlerindekine benzer manevra yapılır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Geçme kural ve yasakları 

M A D D E 54. — Sürücülerin geçme sırasında uymak zorunda oldukları kural ve yasaklar şunlardır: 
a) Geçme kuralları: 
Sürücülerin önlerinde giden bir aracı geçmeleri için; 
1. Kendisini takip eden sürücülerin kendisini geç meye başlamamış olması, 
2. Önündeki sürücünün başka bir taşıt veya aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş ol

ması, 
3. Geçeceği aracın hızı ile geçme esnasındaki kendi hızını da göz önüne alarak iki yönlü trafiğin kullanıl

dığı taşıt yollarında karşıdan gelen trafik dahil karayolunu kullananların tümü için tehlike veya engel olma
dan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin boş olması, 

Zorunludur. 
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Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. Geçilecek aracın sürücüsü ses ve ışık cihazları ile 
uyarılarak, geçerken kullanılan şeritte güvenli mesafe gidildikten sonra işaret verilip izlenecek şeride girmekle 
tamamlanır. 

Araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır. 
Ancak, herhangi bir araç, başka bir yola, karayoluna bitişik bir mülke girmek veya sola yanaşıp durmak 

için bu niyetini sola dönüş işareti ile belirtmiş ise bunların sağındaki şeritten geçilebilir. 
Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıt

lardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz. 
b) Geçmenin yasak olduğu yerler; 
1. Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde, 
2. Görüş yetersizliği olan tepelerde ve dönemeçlerde, 
3. Yaya ve okul geçitleri yaklaşımında, 
4. Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve bunların yaklaşımında, 
5. Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde, 
Sürücülerin önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Geçilen araçlara ait kurallar 
M A D D E 55. — Geçilmek istenen araçların sürücüleri : 
a) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yolu

nun sağ kenarından gitmek, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlemek ve 
hızını artırmamak, 

b) Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile kendilerini geçmek 
için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için-, araçlarım elverdiği oranda sağ kenara al
mak, yavaşlamak, gerekiyorsa durmak, 

c) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu araçların kolayca ilerleme-
lerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak. 

Zorundadırlar. 

54 üncü maddede yazılı durumlar dışında, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte iken bir baş-
ka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ve yavaşlama ve geçiş ko-
laylığı sağlama 

M A D D E 56. — Sürücüler aşağıdaki kurallara ve yasaklara uymak zorundadırlar. 
a) Şerit izleme : 
1. Sürücülerin; geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri 

veya iki şeridi birden kullanmaları, 
2. Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri dışınla yüzelli metre, yerleşim yerlerinde ise otuz metre me

safe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri, 
3. Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri, 
4. İşaret vermeden şerit değiştirmeleri, 
Yasaktır. 
b) Gelen trafikle karşılaşma : 
Sürücüler; iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıl yollarında karşı yönden gelen araçların geçişim zorlaştıran 

bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmaya, gerektiğinde sağa yanaşıp dur-
maya. 

Dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değil-, 
ise güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmeye, sığınma cebi yokta 
sağ kenara yanaşıp durmaya, gerektiği hallerde geri gitmeye. 

Zorunludurlar. 
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c) Araçlar arasındaki mesafe : 
Sürücüler önlerinde giden araçtan yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek zorun

dadırlar. 
d) Yavaş sürme ve yavaşlama : 
Sürücülerin; araçlarım zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya 

işaretle belirtilen hız amirinin çok akında sürmeleri, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyul
ması dışında, başkalarım rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamaları yasaktır. 

e) Geçiş kolaylığı sağlamak : 
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, motorsuz araçları kullananlar 

motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, 
makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Kavşaklarda geçiş hakkı 

M A D D E 57. — Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Bir kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde dikkatli bulunmak ve araçlarını 

ilk geçiş hakkı olan araçların geçmesine izin vermek üzere durabileceği hızda sürmek zorundadır. 
b) Trafik zabıtası veya trafik ışıklı işareti ile yönetilmeyen veya aksine bir trafik işareti bulunmayan 

hallerde; 
1. Tali yoktan gelen sürücüler anayoldaki sürücülere, 
2. Bir mülkten karayoluna çıkan sürücüler karayolundaki sürücülere, 
3. Yukarıdaki haller dışındaki kavşaklarda, soldaki sürücüler sağ taraflarındaki karayolundan yaklaşan 

sürücülere, 

4. Dönel kavşak dışındaki sürücüler, kavşak içindeki sürücülere. 
İlk geçiş hakkını vermek zorundadır. 

c) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya di
ğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır. 

d) Trafik zabıtası, yetkili kişi veya trafik ışıklı işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler kavşağı en 
kısa zamanda geçmek zorundadır. Sürücülerin gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, taşıttan inmeleri, ta
şıt veya araçların motorlarını durdurmaları yasaktır. 

e) Aksine bir trafik işareti olmadıkça, bütün kavşaklarda araçlar ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk 
geçiş hakkını vermek zorundadır. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeş yüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

indirme ve bindirme kuralları 

M A D D E 58. — Sürücüler aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ 
kenarında durdurmaya, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaya ve yolcular da iniş ve biniş
lerini sağ taraftan yapmaya zorunludurlar. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ve yolcular binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Duraklama ve park etme 

M A D D E 59. — Yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde du
raklamak veya park etmek yasaktır. 

Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklayan sürücüler binbeşyüz lira, 
Zorunlu haller dışında duraklayan sürücüler ikibin lira, 
Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan park e 1en sürücüler üçbin liradan beşbin liraya kadar hafif 

para cezası ile bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası. 

Zorunlu haller dışında park eden araç sürücüleri ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 
ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Yasama Bölümü Sayfa: 21 



Sayfa: 22 RESMİ G A Z E T E 18 Ekim 1983 — Sayı : 18198 

Duraklamanın yasak olduğu yerler 

MADDE 60. — Taşıt yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde, 
b) Sol şeritte, (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) 
c) Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde, 
d) Kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içindi: 

beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede, 
e) Görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde, 
f) Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında, 
g) Duraklayan veya park edilen araçların yanında, 
h) İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş 

metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede, 
Duraklamak yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller 

MADDE 61. — Taşıt yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığı yarlerde, 
b) Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde, 
c) Geçiş yolları önünde veya Üzerinde, 
d) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde, 
e) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara ik i yönden onbeş metrelik mesafe 

içinde, 
f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda, 
g) Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde, 
h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş met

re mesafe içinde, 
i) İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında. 
j) Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirti ten yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş 

metrelik mesafe içinde, 
k) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerin

de veya bunlara on metrelik mesafe içinde, 
1) Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında, 
m) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret lev-

hası ile belirlenmiş park yerlerinde, 
n) Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında, 
Park etmek yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik zabıtasınca kaldırılabilir. 

Yasaklanan yerlerde ve hallerde park edilmiş olan araçların hangilerinin hangi şartlarda, kaldırılıp gö-
türüleceği, götürülme sırasında zarara ve ziyana uğratılmaması için alınacak önlemler ile kaldırma ve gö
türme giderlerinin tahsili usul ve esastan yönetmelikte gösterilir. 

Kaldırılıp götürülen araçların giderleri ile verilen ceza, sürücüsü veya sahibince ödenmeden araç tes
lim edilmez. 

Karayolu üzerinde park etme izni verilmeyen araçlar 

M A D D E 62. — Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yük-
leme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların 
katarları, lastik tekerlekli traktörler ile hertürlü iş makinelerinin park edilmesi yasaktır. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Araçların ışıklandırılması 

M A D D E 63. — Karayolunda trafiğe çıkan bütün araçların, nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen 
şartlara uygun ışık donanımı bulundurmaları zorunludur. 

Işık donanımına ait ayrıntılar yönetmelikte gösterilir. 
Kanun ve yönetmelikte belirtilmeyen lambalar trafik zabıtasınca söktürülür. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Işıkların kullanılması 

M A D D E 64. — Araçların sürülmesi sırasındaki zorunluluk ve yasaklar aşağıda gösterilmiştir. 
a) Zorunluluklar : 
1. Geceleri veya görüşü azaltacak şekilde sisli, karlı, yağmurlu havalarda ve yeteri kadar aydınlatıl

mamış tünellerle, benzeri hal ve yerlerde uzağı gösteren ışıkların yakılması, 
2. Yukarıda sayılan hal ve yerlerdeki karşılaşmalarda, aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde, öndeki 

aracı takip sırasında veya bir aracı geçerken yan yana gelinmesine kadar yakını gösteren ışıkların yakılması, 
3. Kuyruk (arka kenar) ışıklarının uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kulla

nılması, 
Zorunludur. 
b) Yasaklar : 
1. Gece sis ışıklarının; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması, 
2. Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılması. 

3. Karşılaşmalarda, ışıkların söndürülmesi, 
4. Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması, 
5. Yönetmelikte belirlenecek esaslara, aykırı olarak ışık takılması ve kullanılması, 
6. Sadece park lambaları ile seyredilmesi, 
Yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Araçların yüklenmesi 
M A D D E 65. —Araçlar ın yüklenmesinde yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak : 
a) Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu alınması, taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını 

aşacak şekilde yüklenmesi, 
b) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme ya

pılması, 
c) Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli izin ve tedbirleri almadan taşınması, 
d) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, 

taşınması ve taşıttırılması, 
e) Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi, 
f) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak 

şekilde yüklenmesi, 
g) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki birşeye takılacak ve sivri 

çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 
h) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaret

leri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi, 
i) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi. 
Yasaktır. 

Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve yan römorklarla yolcu veya yükle birlikte yolcu taşınabil-
mesine ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir. 

Bu maddenin (a) bendi hükmüne aykırı olarak trafik belgelerinde yazdı taşıma sınırlarını yüzde ona (yüzde 
on dahil) kadar açacak şekilde yük taşıması yaptıkları tespit edilen sürücüler ikibin lira para cezası, yüzde 
ondan fazla aşacak şekilde yük taşıması yaptıkları tespit edilen sürücülere (c) ve (d) bentlerindeki şartlara uy
mayan sürücüler ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden kırk güne kadar ha
fif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Taşıma sınırının üstünde yolcu alan araç sürücüleri ile bu maddenin diğer bentleri hükümlerine uymayan
lar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim bi-
riminde indirilir, yolcu taşıması dışında kalan taşıtlar ile ayrıca yük taşımalarında kullanılan taşıtlardan taşı-
ma sınırını yüzde ondan fazla asanlar ise, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten menedilir. 

Uluslararası yük taşımacılığına ilişkin konularda ikili ve çok taraflı anlaşma bükümleri saklıdır. 

Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile ilgili kurallar 

M A D D E 66. — Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda. 
Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, 
Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yanyana, 
Sürülmesi yasaktır. 
b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışın

da iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarım sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen gü
venlik şartlarına uymaları zorunludur. 

c) Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma 
yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları yasaktır. 

Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle bir kişi-
den fazlası taşınamaz. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Araç manevralarını düzenleyen kurallar 
M A D D E 67. — Manevralarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından yıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun 

sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek 
ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları yasaktır. 

b) Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek yasaktır. İzin verilen hal-
lerde bu manevraları yapacak sürücüler, karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmamak zo
rundadır. 

c) Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile 
açıkça ve yeterli şekilde belirtmesi, işaretlerin manevra süresince devam etmesi ve biter bitmez sona erdiril
mesi zorunludur. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yayalar, Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlarla Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar 

Hakkındaki Kurallar 
Yayaların uyacakları kurallar 
M A D D E 68. — Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. 
a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu. banket veya 

alan varsa burada yürümek zorundadır. 
1. Yönetmelikte belirtilen tedbirler alınmak şartı ile diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta 

eşyaları iten veya taşıyan kişiler ile, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmemek, gece ve 
gündüz görüşün az olduğu hallerde de imkân oranında tek sıra halinde yürümek şartı ile bir yetkili veya gö
revli yönetiminde düzenli şekilde yürüyen yaya kafileleri taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler. 

2. Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya bulunmaması hal
lerinde yayalar, bisiklet trafiğine engel olmamak şartı ile bisiklet yolunda bisiklet yolu yoksa taşıt yolu üze
rinde, imkan oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartı ile yürüyebilirler. 

3. Her iki tarafında, yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü tra
fiğin kullanıldığı karayollarında yaya kafileleri dışındaki yayalar, taşıt yolunun sol kenarını izlemek zorun
dadır. 

b) Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıt yolunu, yaya ve okul geçidi ile kavşak gi
riş ve çıkışları dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır. 

Yayalar, bu yerlerden geçerken; 
1. Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitte yayalar için ışıklı işaret varsa bu işaretlere 

uymak. 
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2. Geçitte yayalar için ışıklı işaret yoksa ve geçit sadece taşıt trafiği ışıklı işareti veya yetkili kişi ta
rafından yönetiliyorsa geçecekleri doğrultu açıldıktan sonra taşıt yoluna girmek. 

3. Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri açısından yak
laşan araçların uzaklık ve hızını göz önüne almak, 

Zorundadırlar. 
Ancak, yüz metre kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt trafiği 

İçin bir engel teşkil etmemek şartı ile ve yolu kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa 
doğrultuda ve en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler. 

c) Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği engel-
leyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları ya
saktır. 

Bu madde hükümlerine uymayan yayalar beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Hayvanla çekilen, elle sürülen araçları sürenler İle hayvan sürücülerine ait kurallar 
MADDE 69. — Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında 

hayvan bulundurmak, karayollarının yasaklanmamış, kesimlerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen 
araçları, hayvanları, hayvan sürülerini ve binek hayvanlarım trafik kurallarına uymadan sürmek ve bun
ları sürme yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine vermek veya başı boş bırakmak yasaktır. 

Taşıt yolunu kullanmak zorunda olan hayvan sürü ve kümelerini sevk ve İdare edenler yönetmelikte be
lirtilen usul ve şartlara uymak zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yarış ve koşulara ali kurallar 

MADDE 70. — Yarış ve koşularda trafik güvenliği bakımından aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Bir il sının içindeki karayolları üzerinde yapılacak yarış ve koşular için o ilin valiliğinden, 
b) Birden fazla il sınırlan içindeki şehirlerarası karayolları üzerinde yapılacak milli ve milletlerarası yarış 

ve koşular için İçişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur. Bu izin verilirken Bayındırlık Bakanlığının 
uygun görüşü alınır. 

İzinsiz yapılan yarış ve koşular görevlilerce derhal durdurulur. 
Yarış ve koşularda trafik güvenliği yönünden uygulanacak usul ve şartlar yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde hükümlerine uymayanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

BESİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Kurallar 

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları 

MADDE 71. — Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyla şunlardır : 
a) Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar, 
b) İtfaiye araçları, 
c) Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için acele olay yerine giden zabıta 

araçları, 
d) Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el 

koyma amacıyla olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere art araçlar, 
e) Alarm sırasında sivil savunma hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, 
f) Koruma ile görevli ve korunan araçlar. 
Bu araçlar görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. 
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye so mamak, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işareti-

ni vermek şartı ile kullanılır. 
Bu araçlar, bu Kanun ve yönetmelikte yazdı trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı değildir. 
Bunların birbirleriyle karşılaşmalarında birinin diğerine göre geçiş üstünlüğü yukarıda yazılı olan sıraya gö-

redir. 
Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğünü kullanmak yasaktır. 
Zorunluluk olmadığı halde ve gereksiz geçiş üstünlüğü hakkım kullanan sürücüler ikibin lira para cezası ile 

cezalandırılırlar. 
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Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanılması 

M A D D E 72 — Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları yönetmelikte gösterilen şartlara 
uygun olarak ve kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanılabilir. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Kanun ve yönetmelikte belirtilen tartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürü-

cünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları araçlardan söktürülür. 

Tedbirsiz ve saygısız araç sürme 
M A D D E 73. — Karayolunda araçların kamunun 

şekilde saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey atılması 
Bu madde bükümlerine uymayanlar binbeşyüz lira 

rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek 
veya dökülmesi yasaktır. 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yaya ve okul geçitleri 
M A D D E 74. — Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti 

ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden 
geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Okul taşıtları 
M A D D E 75. — Okul taşıtlarının «DUR» işaretini yaktıkları hallerde bütün araçların durması zorunludur. 
<DUR» işaretinin sadece öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde 

yakılması zorunludur. 
Okul taşıtlarının çalıştırılması şartları, zamanları ve nitelikleri yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Demiryolu geçitleri 
M A D D E 76. — Demiryolu geçitlerinde: 
a) Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli 

işaretin vereceği «DUR» talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam 
veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri yasaktır. 

b) Işıklı işaret veya bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, 
herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmeleri zorunludur. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Çocuk, hasta ve sakal taşıtları, gözleri görmeyen yayalar, yürüyüş kolları 
M A D D E 77. — Bu Kanun açısından; 
a) Çocuk, hasta ve sakatlara ait motorsuz taşıtların sürücülerine, yayalarla ilgili hükümler uygulanır. 
b) Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üze

rinde bulunmaları halinde, bütün sürücülerin yavaşlamaları ve gerekiyorsa durmaları ve yardımcı olmaları 
zorunludur. 

c) Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek yasaktır. 
Bu maddenin (b) ve (c) bentlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanma zorunluluğu 
M A D D E 78. — Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kul

lanmaları zorunludur. 
Kullanma ve yolların özelliği gözetilerek hangi tip araçlarda sürücülerinin ve yolcularının şehiriçi ve şehir

lerarası yollarda hangi şartlarda hangi koruyucu tertibatı kullanacakları ve koruyucuların nitelikleri ve nicelikleri 
ile emniyet kemerlerinin hangi araçlarda hangi tarihten itibaren kullanılacağı yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Karayolu üzerindeki park yerlerinde ücret almaya yetkililer 
M A D D E 79. — Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için sadece karayolunun bakımından sorumlu ku

ruluş birimlerince ücret alınabilir. 
Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzelkişi herhangi bir şekilde para alamaz. Bu park yerleri hiçbir şekilde 

kiralanamaz. 
Park ücreti, alınma şekli ve diğer esaslar yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Diğer kurallar 

MADDE 80. — Trafikle ilgili diğer kurallar ile tehlikeli madde taşıyan araçlar, çeken, çekilen araçlar, kol 
ve grup halinde seyreden araçlar ve hayvan sürüleri, taşıma sınırı ve gabari ölçüleri ile yük ve yolcu taşın
ması ile ilgili diğer kurallar ve şartlar yönetmelikte gösterilir. 

YEDİNCİ KISIM 
Trafik Kazaları 

Trafik kazalarına karışanlar ile ilgili kurallar 

MADDE 81. — Trafik kazalarına karışanlar: 
a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, kaza mahallinde 

trafik güvenliği için gereken tedbirleri almak, 
b) Kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza trafiği, can ve mal güvenliğim etkilemiyor

sa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek, 
c) Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile si

gorta poliçe tarih ve numarasını bildirmek ve göstermek, 
d) Kazayı; yetkili ve görevli memurlara bildirmek, bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini alma

dan kaza yerinden ayrılmamak, 

e) Sürücüsü, mal sahibi veya ilgili kişilerin bulunmadığı sırada araç, eşya veya yüklere zarar veren sü
rücüler, zarar verdikleri araç, eşya veya mülkün sahibini veya ilgili kişileri bulmak, ilgilileri bulamadıkları 
takdirde durumu tespit etmek ve zarar verilen şey üzerine yazılı bilgi bırakmak, ilgili zabıtaya en kısa za
manda bilgi vermek. 

Zorundadırlar. 
Yalnız maddî hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişinin gel

mesine lüzum görmezlerse, bunu aralarında yazılı olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayrılabilirler. 
Anlaşma hali dışında maddî hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini alma

dan olay yerinden ayrılan veya (b) bendindeki hükümlere uymayan sürücüler beşbin liradan onbin liraya 
kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile sürücü belgelerinin bir aydan Uç aya 
kadar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu maddenin diğer hükümlerine uymayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Trafik kazalarında yükümlülük 

MADDE 82. — Karayollarında meydana gelecek trafik kazalarına hemen el konmasını, ölü ve yaralı
ların taşınmasını veya yaralıların tedavisini veya sanıkların yakalanmasını sağlamak için, 

a) Kaza yerinden geçmekte olan veya kazaya karışmış bulunan araçların sürücüleri kaza mahallinde 
ilk yardım önlemlerini almaya ve en yakın zabıtaya veya sağlık kuruluşuna haber vermeye ve yetkililerin 
talebi üzerine yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmeye, 

b) Şehirlerarası akaryakıt, istasyonlarında, sahipleri veya işletenleri, belirlenen standartlara uygun ilk 
yardım malzemesini her an kullanılabilir durumda bulundurmaya, 

c) Tamirhane, servis istasyonu, garaj sahip ve sorumluları; tesitlerine, ölüm veya yaralanma ile sonuç
lanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince gecikmeksizin 
zabıtaya haber vermeye ve bunları bir deftere işlemeye, 

Zorunludurlar. 

Bu maddenin (a) bendi hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılır; (b) ve (c) bendi 
hükümlerine uymayanlar, ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para ve on günden iki aya kadar hafif 
hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik kazalarına el koyma ve bilirkişilik 

M A D D E 83. — Trafik kazalarına; 
a) Adli yönden gereği yapılmak üzere mahallî genel zabıtaca, 
b) Kazanın oluş nedenlerini, iz ve delillerini belirleyerek trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek üzere de 

trafik zabıtasınca el konulur. 
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Trafik zabıtasının görevli olmadığı veya bulunmadığı karayollarında meydana gelen kazalarda trafik ka
za tespit tutanağı mahalli genel zabıtaca düzenlenir ve bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilir. 

Karayollarında meydana gelen ve yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların anlaşma-
sı halinde ve fiil başka bir suç oluşturmuyorsa adli kovuşturma yapılmaz ve Türk Ceza Kanununun S65 inci 
maddesi hükmü uygulanmaz. 

Trafik kazalarında yolun trafiğe kapandığı hallerde; trafik zabıtası veya genel zabıta; iz ve delilleri kay-
bolmayacak şekilde işaretledikten ve gerekli işlemleri yaptıktan sonra, karayolunu trafiğe açmaya yetkili
dir. 

Karayolunun trafiğe kapanmasına ölümlü ve hayatî tehlike yaratan yaralanmalı kazalar neden olmuş ve 
bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa Cumhuriyet savcı
sının gecikeceğinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeler yapılıp araç ve ölüler kenara alınarak durum 
bir tutanakla tespit edildikten sonra yol trafiğe açılır. 

Trafik zabıtası, usul kanunlarına göre görevlendirilirse, trafik kazalarında bilirkişilik yapar. 
Trafik kazaları, kaza tahkik memurluğu, bilirkişilik ve bunlarda aranacak şartlar ile diğer esaslar yö

netmelikte gösterilir. 

Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve aslî kusur sayılan haller 

M A D D E 84. — Araç sürücüleri trafik kazalarında; 
a) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme, 
b) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafi

ğin kullandığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme, 
c) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında, karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne 

girme, 
d) Arkadan çarpma, 
e) Geçme yasağı olan yerlerde geçme, 
f) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma, 
g) Şeride tecavüz etme, 
h) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, 
i) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama, 
j) Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama, 
k) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme veya 

duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama, 
1) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara çarp

ma, 
Hallerinde asli kusurlu sayılırlar. 

Ancak, kazada bu hareketlerden herhangi biri kazaya karışan araç sürücülerinden birden fazlası tara
fından yapılmış veya kaza bu hareketler dışında kurallarla, yasaklamalara, kısıtlamalara ve talimatlara uyul
maması nedenlerinden doğmuşsa, karayolunu kullananlar için kusur oram yönetmelikte belirtilen esaslara gö
re tespit edilir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Hukuki Sorumluluk ve Sigorta 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 

İşletenin Hukuki Sorumluluğu 

İşletenin sorumluluğu 

M A D D E 85. — Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin 
zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın işleteni bu zarardan sorumlu olur. 

İşletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu tu
tulabilmesi için, zarar görenin, kazanın oluşumunda işleten veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere iliş-
kin bir kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat etmesi gerekir. 

İşleten, hâkimin takdirine göre, kendi aracının katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışmalarından 
dolayı yardım edenin maruz kaldığı zararlardan da sorumlu tutulabilir. Ancak, bu durumda isletenin sorum-
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lu kılınabilmesi için, kazadan kendisinin sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya kendisine veya araç-
da bulunanlara yapılması gerekir. 

İşleten, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan, kendi kusuru 
gibi sorumludur. 

İşletenin sorumluluktan kurtulması veya sorumluluğun azaltılması 

M A D D E 86. — İşleten, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın 
ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kızanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya 
bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. 

Sorumluluktan kurtulamayan işleten, kazanın oluşunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat 
ederse, hâkim, durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebilir. 

Genel hükümlerin uygulanması 

M A D D E 87. — Yaralanan veya ölen kişi, hatır için karşılıksız taşınmakta ise veya motorlu araç, ya
ralanan veya ölen kişiye hatır için karşılıksız verilmiş bulunuyorsa, işletenin Sorumluluğu ve motorlu aracın 
maliki ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlardan dolayı sorumluluk, genel hükümlere tabidir. 

Zarar görenin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta taşınan eşyanın uğradığı zarar
lardan dolayı işletenin sorumluluğu da genel hükümlere tabidir. 

Zarar verenlerin birden fazla olması 

M A D D E 88. — Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, 
birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur. 

Birden fazla kişinin sorumlu olduğu durumlarda, bunlar arasındaki ilişki bakımından zarar, olayın bütün 
şartlan değerlendirilerek paylaştırılır. Özel durumlar ve özellikle araçların işletme tehlikeleri, zararın iç iliş-
kide başka türlü paylaştırılmasını haklı göstermedikçe, işletenler, kusurları oranında zarara katlanırlar. 

İşletenler arasında zararın tazmini 

M A D D E 89. — Birden çok motorlu aracın katıldığı bir kazada işletenlerden biri bedensel bir zarara uğ
rarsa, özel durumlar ve özellikle işletme tehlikeleri başka türlü paylaştırmayı haklı göstermedikçe, kazaya 
katılan araçların işletenleri kendilerine düşen kusur oranında, zararı gidermekle yükümlüdürler. 

İşletenlerden birine ait bir şeyin zarara uğraması halinde, zarar gören, ancak zarar veren işletenin veya 
eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimsenin kusuru veya geçici olarak temyiz gücünü kaybetmesi veya zarar 
verene ait araçtaki bir bozukluk yüzünden zararın vuku bulduğunu ispat etmesi halinde, zarar veren işleten 
tazminatla yükümlü tutulur. 

Tazminatla yükümlü olan işletenler, zarar gören işletene karşı müteselsilen sorumludurlar. 

Maddî ve manevi tazminat 

M A D D E 90. — Maddî tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevî tazminat konularında Borçlar Kanunu 

nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sigorta 

Mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu 

M A D D E 91. — İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumlulukları-
nın karşılanmasını sağlamak üzere malî sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. 

Zorunlu malî sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin olarak ödenir. 
Turistlere ait taşıtlarla, milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı plakalı 

taşıtların Türkiye'de geçerli milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar için zorunlu malî 
sorumluluk sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında yapılır. 

Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Zorunlu malî sorumluluk sigortası bulunmayan veya 106 nci maddeye göre Kamu Araçları Garanti Fonun

dan yararlanma kaydı olmayan araçlar trafikten men edilirler. 
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Zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlar 

M A D D E 92. — Aşağıdaki hususlar, zorunlu malt sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar 
a) işletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler, 

b) İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşa
dığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler, 

c) İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler, 
d) Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatı 

altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerinden kazalardan doğan talepler, 

e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar, 

f) Manevi tazminata ilişkin talepler. 

En az sigorta tutarları 

M A D D E 93. — Zorunlu malî sorumluluk sigortasının en az tutarları, araçların cinsine göre Ticaret Ba

kanlığınca gerektikçe tespit edilir ve yayınlanır. 

Sigorta sözleşmesinin verilmesi ve işletenin değişmesi halinde yapılacak işlemler 

M A D D E 94. — Zorunlu malî sorumluluk sigorta sözleşmesi örneği sigortacı tarafından ilgili tescil ku
ruluşuna verilir. 

Sigortalı aracın işleteninin değişmesi halinde, devreden kişi onbeş gün içinde sigortacıya durumu bildirmek 
zorundadır. Sigortacı, işletenin değişmesi halinde, durumu tescil yapan kuruluşa ihbar etmekle yükümlüdür. Bu 
durumda sigortacının sorumluluğu bildirme tarihinden itibaren onbeş gün devam eder. 

Sigortacı sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde feshedebilir. 
Sigorta fesih tarihinden onbeş gün sonrasına kadar geçerlidir. 
Sigorta sözleşmesinin feshi halinde sigortacı engeç yedi gün ve sözleşmenin yenilenmemesi halinde sürenin 

bitiminden itibaren en geç üç gün içinde tescili yapan kuruluşa bilgi vermek zorundadır. Aksi halde, sigor
tacının sorumluluğu bu bildirim yapılıncaya kadar devam eder. 

Bu madde hükmüne uymayanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucunu doğuran haller 

M A D D E 95. — Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve 
tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı 
ileri sürülemez. 

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazmi
natın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene başvurabilir. 

Zarar görenlerin çokluğu 

M A D D E 96. — Zarar görenlerin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde öngörülen sigorta tutarından 
fazla ise zarar görenlerden her birinin sigortacıya karşı yöneltebileceği tazminat talebi, sigorta tutarının tazmi
nat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. 

Başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksin zarar görenlerden birine veya birkaçına kendilerine 
düşecek olandan daha fazla ödemede bulunan iyiniyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde, diğer zarar gö-
renlere karşı da borcundan kurtulmuş sayılır. 

Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı 

M A D D E 97. — Zarar gören, zorunlu malî sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğ
ruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi dava da açabilir. 

Tedavi giderlerinin ödenmesi 

M A D D E 98. — Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene 
ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavi
nin gerektirdiği diğer giderleri aracın zorunlu malî sorumluluk sigortasını yapan sigortacı başvurma tarihin-
den itibaren sekiz iş günü içinde ve zorunlu malî sorumluluk sigortası sınırlan kapsamında öder. 
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Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında, zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından herhangi bir -
ne veya aracın yararlandığı Kamu Araçları Garanti Fonuna başvurarak zararın giderilmesini isteyebilirler. Gi 
derleri ödeyen sigortacı veya Garanti Fonu, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre paylaşılmasını diğer
lerinden talep edebilir. 

Zarara sebep olan aracın bilinmemesi veya geçerli bir zorunlu malî sorumluluk sigortasının bulunmaması 
veya sigortacının iflas etmesi veya çalınan aracın işleteninin sorumlu tutulamaması hallerinde, birinci fıkrada 
belirtilen giderler, 108 inci maddede öngörülen Garanti Fonu tarafından ödenir. 

Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar, onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile ce-
zalandırılırlar. 

Tazminat ve giderlerin ödenmesi 

M A D D E 99. — Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu, 
sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali so
rumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar. 

Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan ya-
zılı olarak talep eder. Diğer sigortacılar talep tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde kendilerine düşen miktarı 
talepte bulunana öder. 

Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

İhtiyari mali sorumluluk sigortasına uygulanacak hükümler 

M A D D E 100. — Bu Kanunun sorumluluğun kaldırılması veya tazminatın azaltılmasına ilişkin 95 inci 
maddesi, doğrudan doğruya talep ve dava hakkına ilişkin 97 nci maddesi ve zamanaşımına ilişkin 109 uncu 
maddesi ihtiyarî malî sorumluluk sigortasında da uygulanır. 

Sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve sigorta yapma zorunluluğu 

M A D D E 101. — Bu Kanunda öngörülen zorunlu mali sorumluluk sigortası Türkiye'de kaza sigortası da
lında çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri zorunlu malî sorumluluk 
sigortasını yapmakla yükümlüdürler. 

Bu madde hükmüne uymayan sigorta şirketleri onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Özel Durumlar 

Motorlu araç römorkları 

M A D D E 102. — Bir römorkun veya yarı römorkun veya çekilen bir aracın sebep olduğu zarardan dolayı, 
çekicinin işleteni, motorlu aracı işletenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu tutulur. Çekilen 
araçla ilgili olarak sorumluluk genel hükümlere tabidir. 

Çekicinin sorumluluk sigortası, çekiciyi işletenin, römorkun sebep olduğu zarardan dolayı sorumluluğunu 
da kapsar. 

İnsan taşımada kullanılan römorklar, römork için ek bir sorumluluk sigortası yaptırılarak tüm katarın en 
az zorunlu malî sorumluluk sigortası tutarlarının kapsamına girmesi sağlanmadıkça, trafiğe çıkarılamaz. 

Motorsuz taşıtlar ve motorlu bisiklet 

M A D D E 103. — Motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hüküm
lere tabidir. 

Motorlu araçlarla İlgili mesleki faaliyette bulunanlar 

M A D D E 104. — Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahibi, gözetim, onarım, 
bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir mo
torlu aracın sebep olduğu zararlardan dolayı, işleten gibi sorumlu tutulur. Aracın işleteni ve araç için zorunlu 
malî sorumluluk sigortası yapan sigortacısı bu zararlardan sorumlu değildir. 
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Yukarıda yazılı teşebbüs sahipleri kendilerine bırakılan motorlu araçların tümünü kapsamak üzere esas
tan Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek bir zorunlu mail sorumluluk sigortası yaptırmaya mecburdurlar. 

İşletenin sorumluluk sigortasına ilişkin hükümler, burada da uygulanır. 
Motorlu araçları mesleki veya ticarî amaçlar için elinde bulunduran teşebbüs sahipleri bu araçların yö

netmelikte gösterilecek biçimde bir defterini tutmakla yükümlüdürler. 
Bu madde hükümlerine uymayan teşebbüs sahipleri onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası 

ile cezalandırılırlar. 

Yarışlar 

M A D D E 105. — Yarış düzenleyicileri, yarışa katılanların veya onlara eşlik edenlerin araçları ile gösteride 
kullanılan diğer araçların sebep olarakları zararlardan dolayı motorlu araç isleteninin sorumluluğuna ilişkin 
hükümler uyarınca sorumludurlar. 

Yarışçıların veya onlarla birlikte araçta bulunanların uğraya akları zararlarla, gösteride kullanılan araç
ların uğradıkları zararlardan dolayı sorumluluk gene! hükümlere tabidir. 

Yarış düzenleyicilerinin, yarışa katılanların ve yardımcı kişilerin yarış esnasında üçüncü kişilere karşı olan 
sorumluluklarını karşılamak üzere bir sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. Bu gibi yarışlara izin ver
meye yetkili olan makamın talebi üzerine Ticaret Bakanlığı durum ve şartlara göre en az sigorta tutarlarını be
lirlemekle görevlidir. Motorlu araçlar için yapılacak sigortalarda en az sigorta tutarları zorunlu malî so
rumluluk sigortasındaki tutarlardan az olamaz. Bu Kanunun zarar görenin doğrudan doğruya sigortacıyı dava 
edebilmesine ilişkin 97 nci maddesi hükümleri ile zarar görenlerin birden çok olması haline ilişkin 96 nci mad
desi hükümleri burada da uygulanır. 

Yetkili makamdan izin alınmaksızın düzenlenen bir yarışta vukubulan zararlar, zarara sebep olan motor
lu aracın sorumluluk sigortacısı tarafından karşılanır. Böyle bir durumda, sigortacı, yarış için özel bir sigor
tanın yapılmamış olduğunu bilen veya gerekli özenin gösterilmesi halinde bilebilecek olan işleten veya iş-
letenlere rücu edebilir. 

Bu madde hükümleri, ortalama hızı saatte en az elli kilometrenin üstünde olan veya ulaşılacak hıza göre 
değerlendirilme yapılması öngörülen motorlu araç veya bisiklet spora gösterilerinde uygulanır. Bu hükümler 
yarış güzergâhının diğer trafiğe kapatılması halinde de geçerlidir. Bakanlar Kurulu, bu madde hükümlerinin, 
başka yarışlar bakımından da uygulanmasına karar verebilir. 

Devlete ve kamu tüzelkişilerine ait araçlar 

M A D D E 106. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlara, i l özel idareleri ve belediyelere ve kamu iktisadî 
teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu Kanunun 
işletenin hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır. Bu kuruluşlar, üçüncü kişilere gelen zararı kar
şılamak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü değildirler. 

Birinci fıkra kapsamındaki araçların sebep oldukları zararların karşılanması amacıyla Maliye Bakanlığı ta
rafından bir «Kamu Araçları Garanti Fonu» oluşturulur ve fona tahsis edilen tutar bloke edilir. 

Kamu Araçları Garanti Fonunun miktarı, ilgili kuruluşların fona yapacakları katkılar ile Fon tarafından 
yapılacak ödemeler, Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte be
lirtilir. 

Zarar görene «Kamu Araçları Garanti Fonu» ndan yapılacak ödemeler, bu Kanunda öngörülen en az 
sigorta tutarlarının altında olamaz. 95 inci maddenin 2 nci fıkrası hükmü Fondan yapılacak ödemeler hak
kında da uygulanır. 

Çalman veya gasbedilen araçlarda sorumluluk 

M A D D E 107. — Bir motorlu aracı çalan veya gasbeden kimse işleten gibi sorumlu tutulur. Aracın ça
lınmış veya gasbedilmiş olduğunu bilen veya gereken özen gösterildiği takdirde öğrenebilecek durumda olan 
aracın sürücüsü de onunla birlikte müteselsilen sorumludur. İşleten, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu 
olduğu kişilerden birinin, aracın çalınmasında veya gasbedilmesinde kusurlu olmadığını ispat ederse, sorumlu 
tutulamaz. İşleten, sorumlu olduğu durumlarda diğer sorumlulara rücu edebilir. 

Aracın çalındığını veya gasbedildiğini bilerek binen yolculara karşı sorumluluk, genel hükümlere tabidir. 
Çalınmış veya gasbedilmiş motorlu araç bir olaya sebep olmuş ise, işleten de sorumlu değilse kişiye gelen 

zararlar, 108 İnci madde uyarınca Garanti Fonu tarafından karşılanır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Garanti Fonu 

Garanti Fonu 

M A D D E 108. — Bu Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep ola
cakları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca ve zorunlu sigorta 
tazminatı sınırları içinde karşılanması amacıyla. Ticaret Bakanlığı tarafından bir Garanti Fonu oluşturulur. 

Garanti Fonuna aşağıdaki durumlarda başvurulur: 
a) Kazayı yapan motorla aracın tespit edilememe si durumunda kişiye gelen zararlar için, 
b) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmak sızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kişiye verdiği za-

rarlar için; 
c) Kazanın vukubulduğu sırada, zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının iflası halinde, 

kişiye ve herhangi bir şeye gelen zararlar için; 
d) 107 nci maddenin son fıkrasında öngörülen durumlar için. 

Kazaya sebep olan aracın işleteninin sonradan bulunması halinde garanti fonu, işletene ve sigortacısına 
rücu edebilir, diğer durumlarda da garanti fonunun sorumlulara başvurma ve sigortacının iflas masasına 
katılma hakları saklıdır. 

Fonun gelirleri; her yıl sigorta şirketlerince zorunlu mali sorumluluk sigortası için tahsil edilen safi prim
lerin % 1'i ile sigorta yaptıranların safî primin % 2'si oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri katılma 
paylarından oluşur. 

Sigorta şirketleri; kendilerine ait katılma paylarını her yıl şubat ayı sonuna kadar, sigorta yaptıranlardan 
tahsil ettikleri katılma paylarını ise ertesi ayın sonuna kadar fon hesabına yatırırlar. 

Sözü edilen katılma paylarını zamanında veya tam olarak fon hesabına yatırmayan sigorta şirketleri ya-
tırmadıkları meblağ üzerinden her ay için garanti fonuna yüzde on gecikme faizi öderler ve ayrıca onbin 
liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu fonun kuruluşuna, işleyişine, fondan yapılacak ödemelere ve diğer hususlara ilişkin esaslar, Ticaret Ba
kanlığı koordinatörlüğünde, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken hazırlana
cak bir yönetmelikte gösterilir. 

BESİNCİ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Zamanaşımı 

M A D D E 109. — Motorlu araç kazalarından doğan maddî zararların tazminine ilişkin talepler, zarar gö
renin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden 
başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. 

Dava. cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi 
öngörmüş bulunursa, bu süre, maddî tazminat talepleri için de geçerlidir. 

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımın
dan kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır. 

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini 
tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımı
na uğrar. 

Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır. 

Yetkili mahkeme 

M A D D E 110. — Motorlu araç kazalarından dolayı hukukî sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının mer
kez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açı
labileceği gibi, kazanın vukubulduğu yer mahkemesinde de açılabilir. 
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Sorumluluğa ilişkin anlaşmalar 

M A D D E 111. — Bu Kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçer
sizdir. 

Tazminat miktarlarına ilişkin olup da, yeteniz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaş
malar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir. 

D O K U Z U N C U KISIM 
Adi l Kovuşturma ve Cezaların Uygulanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Adli Kovuşturma 

Bu Kanundaki suçlarla ilgili davalara bakacak mahkemeler ve yetkileri 

M A D D E 112. — Bu Kanundaki; hafif para cezasını veya bununla birlikte hafif hapis cezasını, belgelerin 
geri alınması ve iptali cezasını veya işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili davalara trafik 
mahkemelerinde, bunların bulunmadığı yerlerde yetki verilen sulh ceza mahkemelerinde bakılır. 

Bu Kanunda yazılı suçlan işleyenler hakkındaki duruşmalar, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usu
lü Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendin deki yer ve aynı Kanunun 4 üncü maddesindeki zaman 
kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır. 

Trafik suçlarına ait kesinleşen karar örnekleri, sürücülerin sicillerine işlenmek üzere mahkemelerce ilgili 
trafik şubelerine gönderilir. 

Bu Kanuna göre görülen davalar, diğer kanunlara göre görülen davalarla birleştirilemez. 
Bu Kanunun uygulanmasında, suçun tekrarından söz edilen maddelerinin dışında tekerrür hükümleri uygu

lanmaz. 
Bu Kanuna göre verilen hükümler diğer kanunlara göre; diğer kanunlara göre verilen hükümler bu Ka

nuna göre işlenen suçlarda tekerrüre esas olmaz. 
Bu Kanunda yer alan «Suçun Tekrarından» maksat, daha önce verilmiş hükmün kesinleşme tarihinden iti-

baren bir yıl içinde aynı suçun tekrar işlenmesidir. 
Askerî araçları süren kişiler ile asker kişilerin bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalarına da bu mah

kemelerde bakılır. 
Askerî görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında askerî araç sürücülerinin asker kişilere karşı işledik

leri trafik kazaları ile ilgili suçlarda 353 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Bu Kanunun; hafif para cezası veya hafif para cezası ile birlikte hafif hapis cezası yanında veya tek ba
şına belgelerin geri alınması, iptali veya işyerlerinin kapatılması cezası öngörülmüş olan maddelerindeki suç
larda, Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesindeki «Kanun maddesinde ayrıca bir meslek veya sanatın 
tatili cezasının bulunması bu madde hükmünün uygulanmasına engel olmaz» hükmü uygulanmaz. 

Durusmasız olarak bakılacak davalar 

M A D D E 113. — Trafik mahkemeleri ve yetki verilen sulh ceza mahkemelerinde, sadece sürücü belge
lerinin geçici olarak geri alınması cezasını gerektiren davalara duruşmasız bakılabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Cezaların Uygulanması 

Suç ve ceza tutanağı 

M A D D E 114. — Trafik suçu işleyenler hakkındaki suç veya ceza tutanağı trafik zabıtası veya yetkili 
ve görevli kişilerce düzenlenir. 

Birkaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı ceza uygulanır. 
Düzenlenen tutanağın bir örneği yerinde ilgiliye verilir. İkinci örnek Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi 

İşlem Merkezine gönderilir. 

Suç mahkemece bakılacak suçlardan ise üçüncü örnek beş iş günü içinde ilgili mahkemeye gönderilir. 
Değilse tahsil için ilgili trafik kuruluşunca takibe alınır. Para cezası kanunda belirtilen süreler sonunda da 
ödenmezse 6183 saydı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmek 
üzere ilgili mal sandığına gönderilir. 

Tutanağın bir nüshası da değerlendirmelere esas olmak üzere ilgili birimde saklanır. 
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Para cezalan, yetkili kılınmış olan trafik zabıtası mensuplarına veya trafik kuruluşlarında görevli sayman 
mutemetlerine ödenebileceği gibi cezayı yazan ilgili trafik kuruluşuna posta ile de gönderilebilir. 

Posta vasıtasıyla yapılan ödemelerde paranın postaya veriliş tarihi ödeme tarihi sayılır. 
Paranın yatırıldığı sayman mutemedi tutanağı düzenleyen ilgili trafik kuruluşuna müteakip iş gününde 

bilgi vermek zorundadır. 

Para cezalarının ödenme süresi 

M A D D E 115. — Para cezalarının tutanağın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi gerekir, 
onbeş gün içinde ödenmeyen cezalar iki kafana çıkar ve ödeme süresi onbeş gün daha uzar. 

Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar Uç kafana çıkar. 116 nci maddede öngörülen itiraza ilişkin hüküm 
saklı kalmak üzere, para cezaları ile mahkemelerce verilen ve sadece hafif para cezalarına ilişkin olan hü
kümler kesindir. 

Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi 

M A D D E 116. — Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park et
miş olan araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları teknik cihazlarla belirlenmiş bulunan 
ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre trafik zabıtasınca tutanak düzenlenir. 

Para cezasının ödenmesi gerektiği hallerde trafik kaydında araç sahibi olarak görülen kişiye cezayı öde
mesi için tebligat yapılır ve bu cezalar 114 ve 115 inci maddelerde belirtilen şekilde takip ve tahsil olunur. 

Bu şekilde uygulanan cezalar için araç sahipleri cezanın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili 
mahkemeye itiraz edebilirler. 

İtiraz ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. 
İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 
Birinci fıkrada belirtilen fiiller mahkemece ceza tayinini gerektiriyorsa tutanak ilgili mahkemeye tevdi 

edilir. 

Ceza yerine getirilmeden işlem yapılmaması 

M A D D E 117. — Para cezalan Ödenmeden sürücü belgesi ve araçlarla ilgili işlemler yapılmaz. 

Belirli süreler içinde alınan cezalar ve puanlama nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması 

M A D D E 118. — Bu Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, al
dıkları her ceza için esastan yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. 

Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait ceza puanlan 
toplamı yönetmelikte belirtilen sayıyı aşan sürücülerin sürücü belgeleri mahkeme karan ile bir aydan altı 
aya kadar geri alınır. Ayrıca yönetmelikte belirtilen esaslara göre trafik eğitimine tabi tutulmasına da 
hükmolunabilir. 

Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü belgesi geri alınanlardan geri alma süresi 

içinde araç kullandığı tespit edilenler, beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden 
iki aya kadar hafif hapis cezası ve sürücü belgesinin bir ay daha geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

İslenen suçlar nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması ve yerine getirilmesi 

M A D D E 119. — Sürücü belgeleri, belge alındıktan sonra bu Kanunun 41 inci maddesinin (e) bendinin 
bir numaralı alt bendindeki suçlardan biri ile mahkûmiyet veya iki numaralı alt bendinde yazılı suçlardan 
birinden mükerrer olarak veya birden fazlasıyla aynı anda veya değişik tarihlerde mahkûmiyet halinde sü
resiz geri alınır. 

Diğer cürümlerden mahkûmiyet halinde, mahkemece ceza süresini geçmemek üzere geçici olarak sürücü 
belgelerinin geri alınmasına da karar verilebilir. 

Geçici olarak sürücü belgesinin geri alınması hürriyeti bağlayıcı ceza hükümlerinin infazından sonra ye
rine getirilir. 
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Zamanaşımı 

MADDE 120. — Hafif para cezaları dışındaki para cezalarında zamanaşımı süresi beş yıldır. 

Yönetmelikle yer alacağı diğer esaslar 

M A D D E 121. — Para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak 
makbuzun, suç ve ceza tutanağının sekli ve kullanma esasları ile Bayındırlık Bakanlığı mensuplarından han
gi niteliklere sahip kişilerin, hangi şartlarda suç ve ceza tutanağı düzenleyeceği, genel zabıtaya mensup ki
şilerin bu Kanuna güre düzenleyecekleri tutanaklar hakkında yapılacak işlemler, yetki sınırlan, koordinasyon 
ve işbirliği esasları İçişleri, Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte gös-
terilir. 

Makbuz ve tutanaklar Maliye Bakanlığınca bastırılır ve trafik kuruluşlarına dağıtımı sağlanır. 

ONUNCU KISIM 
Eğitim, Okullar ve Çocuk Eğitim Parkları 

Trafik eğilimi ve denetimi 

M A D D E 122. — Öğrenim kurumları dışında gerçek ve tüzelkişilerin karayolunu kullananların eğitimi 
ile ilgili çalışmalarını konu ve kapsam yönünden tespite ve uygulama yönünden denetlemeye Emniyet Genel 
Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlükleri yetkilidir. 

Eğitim çalışmalarının konu ve kapsamı ile uygulama esasları, denetleme usulleri yönetmelikte gösterilir. 
Sürücü okullarının açılması ve işletilmesi 

M A D D E 123. — Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, trafikle ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak üzere 
gerçek ve tüzelkişilere içişleri Bakanlığınca okul açma izni verilebilir. 

Okul açması uygun görülenlerden yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olan gerçek ve tüzelkişilere okul 
açma belgesi verilir. 

Sürücü okullarındaki öğretim ve eğitim konuları, süresi, kural ve uygulamalı derslerin programı, alına
cak ücretin belirlenme şekli, okulun gözetim ve denetimi, okul için gerekli bina, alan, makine teçhizatı, öğ
retim ve eğitim araçtan, taşıt ve benzerleri ile eğitici personelin nicelik ve nitelikleri, mali ve teknik güç 
ölçüleri, çalışma usulleri ve teminat miktarları Mil l i Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlı
ğınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükümlerine ve yönetmelikteki şartlara uymayan okul sahiplerine İçişleri Bakanlığı tarafın
dan, olayın özelliğine göre belirlenecek süre içinde şartlara uymaları yazılı olarak bildirilir. Bu süre içinde 
şartların yerine getirilmemesi halinde, okul sahipleri onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezası, 
tekrarında ise yazılı uyarı yapılmaksızın yirmibin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalan-
dınlırlar ve ayrıca okul on günden az olmamak üzere süreli veya süresiz olarak kapatılabilir. 

Belge alınmadan açılan okulların sahipleri otuzbin lira hafif para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, belge 
alınmadan açılan okullar zabıtaca kapatılır. 

Çocuk trafik eğitim parkları 

M A D D E 124. — Okul öncesi çocuklara ve ilköğretim öğrencilerine trafik bilgisi vermek ve kurallara uy
ma alışkanlığı kazandırmak amacı ile il özel idareleri Ve belediyeler, yeteri sayıda Ücretsiz çocuk trafik eğitim 
parkı yapar ve belediyeler gerçek veya tüzelkişilere de yapma izni verebilir. 

Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğilim ve denetim ve çalışma esasları ile diğer hususlar 
Mil l i Eğitim ve Bayındırlık bakanlıklarının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte 
gösterilir. 

Okullarda trafik dersleri 

M A D D E 125. — Millî Eğitim Bakanlığınca ilköğretim ve orta dereceli okulların ders programlarına eği
tim amacı ile yeteri kadar zorunlu trafik dersleri konulur. 

Silahlı Kuvvetler bünyesindeki birlik ve er eğitimi merkezlerine eğitim amacı ile yeteri kadar trafik dersi 
konulması Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. 
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ONBİRİNCİ K I S I M 

Çeşitli Hükümler 

Olağanüstü hallerde ve savaşta karayolunda trafiğin düzenlenmesi ve denetimi 

M A D D E 126. — Olağanüstü hallerde ve savaşta karayolunun kullanılması, trafiğin düzenlenmesi ve yö
netimi esasları Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak yönetmelikte belirtilir. 

Barışta, bu düzenleme ve yönetimi denemek için yapılacak manevra ve tatbikatlarda Genelkurmay Başkanlığı
nın istemi üzerine özel uygulamalar yapılabilir. 

Araçlarla ilgili çeşitli işyerlerine ait şartlar 
M A D D E 127. — İşyerleri hakkında aşağıdaki şartlar uygulanır : 
a) Araç bakım ve onarım işyerlerinin, 
b) Karayolu dışı park yerleri, garaj, terminal, akaryakıt servis istasyonları, motorlu araç alırdı ve satanı 

yapılan işyerlerinin ve benzeri tesislerin, 
Bayındırlık Bakanlığının koordinatörlüğünde İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Sanayi ve Tekno

loji, Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak hazırlanacak yönetmelikte 
gösterilen şartlara uygun olarak işletilmesi zorunludur. 

Bu işyerlerinde bulundurulacak araç, gereç ve donatım malzemesi, çalıştırılan personelin nicelik ve nite-
likleri, işletme esasları, çalışma süre ve usulleri ile diğer esaslar ve şartlar yönetmelikte gösterilir. 

Yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan bu gibi tesislere ilgili kuruluşlarca işletme izni verilemez. 
Yönetmelikte gösterilen trafikle ilgili esaslara uymayan işyeri sahipleri beşbin liradan onbin liraya kadar 

hafif para cezası, tekrarında onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezası, ikinci tekrarında yirmibin 
liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile ilk seferinde üç gün, tekrarında ve her seferinde üç günden 
onbeş güne kadar işyerinin kapatılması cezası ile cezalandırılırlar. 

Yönetmelikte gösterilen diğer esaslara uymayan işyeri sahipleri hakkında da ilgili kuruluşlarca özel ka-
nunlarında belirtilen işlem yapılır. 

Terkedilen, hasara uğrayan veya uzun süre park edilen araçlar 
M A D D E 128. — Yolu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terkedilmiş veya hasara uğ

ramış araçların kaldırılıp götürülmesine trafik zabıtası yetkilidir. 

Trafik hizmetleri geliştirme fonu 

M A D D E 129. — Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde : 
a) Bilgi İşlem Merkezinin geliştirilip yaygınlaştırılması ve kapalı devre televizyon üniteleri kurulup işle

tilmesi ve çağdaş teknolojinin yerine getirilmesine, 
Trafik hizmetlerini geliştirmek, etkinlik kazandırmak amacı ile her çeşit araç ve gerecin yaptırılması, satın 

alınması, kiralanması, bakım ve onarımının sağlanmasına-. 
Trafikle ilgili görevler Verilen mahallî idarelerin, bu konulardaki projelerinin finanse edilmesine, 
Okullar ve kurslar açmak dahil trafik personelinin ve halkın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine. 
Katkıda bulunmak amacı ile «Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu» kurulur. 

b) Bu Fonun gelirleri : 
1. Her yıl bu fon için bütçeye konulacak ödeneklerden, 
2. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesindeki «Trafik Fonu» için ayrılan 

% 19 oranındaki payın tamamından, 
İ. Bu Kanunun 131 inci maddesine göre Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun basılı kâ-

ğıt ve plakalardan sağladığı net gelirin % 50'sinden, 
4. Bu Fon hesabının bankalarda tutulmasından elde edilen faizlerden. 
5. Diğer yardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 
Bu maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan gelirler ile ilgili işlemler, 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesindeki usullere göre yapılır. (3) numara
lı alt bendinde gösterilen pay, her yıl en geç şubat ayı sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü emrine fon he
sabına kaydedilmek üzere Ziraat Bankasına tediye olunur. 

Bu Fonun işleyişine ilişkin esaslar İçişleri ve Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte gös
terilir. 
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İlgili bakanlık ve kuruluşlarla İşbirliğini sağlama 

M A D D E 130. — Bu Kanunun uygulanmasında trafik hizmetleri açısından İçişleri Bakanlığı ile işbirliği 
içinde çalışması gereken ilgili bakanlık ve kuruluşlarla belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarının esasları, 
işbirliğini sağlayacak biçimde yönetmelikte düzenlenir. 

Kâğıtların ve plakaların basım ve dağıtımı ile gelirden pay ayrılması 

M A D D E 131. — Trafik şube veya bürolarında işleri icabı, iş sahiplerince verilmesi, kullanılması lü
zumlu basılı kâğıtlarla plakaların cins ve nevileri İçişleri ve Bayındırlık bakanlıklarınca tespit edilir. 

Bu basılı kâğıtlar ile plakalar Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyon unca bastırılır ve maliyet
leri nazarı itibare alınmak suretiyle İçişleri ve Bayındırlık bakanlıkları ile Türkiye Şoförler ve Otomobil
ciler Federasyonunca» birlikte tespit edilecek bedel mukabilinde il merkezlerinde veya kuruluşu bulunan ilçe
lerde, adı geçen federasyonca İçişleri Bakanlığının tespit edeceği esaslara göre verilir. 

Bu basılı kâğıtlar ve plakaların satışının federasyona sağladığı net gelirin; yüzde ellisi trafik hizmetlerini 
geliştirme fonuna, yüzde onu her yıl en geç şubat ayı sonuna kadar Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı 
emrine tediye olunur. Gelirin kalanı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna aittir. 

Bilgi işlem merkezinin faaliyeti 
M A D D E 132. — Araçların, sürücülerin ve trafik suçu işleyenlerin sicilleri, bunlara ait hukuki ve teknik 

değişiklikler ile diğer gerekli ve istatistiki bilgilere ait kayıtlar ve hizmetler Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki Bilgi İşlem Merkezi tarafından tutulur ve yürütülür. 

Araçların trafiğe çıkarılmalarında kısıtlama ve yasaklamalar 

M A D D E 133. — Trafiğin ve karayolu yapısının büyük ölçüde etkilendiği karayollarında ikili ve çok 
taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, uluslararası transit ve yurt içi taşımalar belirli gün ve saat
lerde kısıtlanabilir veya yasaklanabilir. 

Kısıtlama ve yasaklamalar Bayındırlık, Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınarak 
İçişleri Bakanlığınca tespit ve ilân edildikten sonra uygulanır. 

Okul geçidi görevlisi 
M A D D E 134. — Okul geçitlerinde, trafik zabıtasınca verilmiş belgesi bulunan ve özet kıyafet veya işaret 

taşıyan kişiler, görev sırasında trafik yönetimi açısından görevli kişilerin yetkilerine sahiptir. 
Okul geçitlerinde görevli olarak çalışabileceklerde aranacak nitelikler, bunların hangi şartlarda, zaman 

ve sürelerle görev yapacakları, kıyafetleri veya taşıyacakları işaretler ile diğer hususlar yönetmelikte belirti-
l i r , 

Okul geçidi görevlisinin talimatına uymayanlar hakkında duyuru üzerine trafik zabıtasınca, eylemine uyan 
madde hükmüne göre işlem yapılır. 

Yönetmelikler 

M A D D E 135. — Bu Kanunla ilgili Karayolları Trafik Yönetmeliği, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak 
suretiyle İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde, Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken, bu 
Kanunda çıkarılması öngörülen diğer yönetmelikler ilgili bakanlıklarca kanunun yayımı tarihinden itibaren 
bir yıl içinde çıkarılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

ONİKİNCİ KISIM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ M A D D E 1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ve bu Kanuna göre verilen araçlara 
ait belgelerle şoför ehliyetnameleri ve sürücü belgelerinin değiştirilip yenilenmesi bilgi işlem merkezi hiz
mete konulduktan sonra yönetmelikte belirtilen usul, esas ve şartlara göre yapılır. Bu işlemlere İçişleri Ba
kanlığının tespit ve ilân edeceği tarihte başlanır ve iki yıl içinde tamamlanır. 

Bu değiştirme ve yenilemeler harca tabi değildir. 
İki yıllık süre sonunda değiştirilmeyen, araçlara ait belgelerle şoför ehliyetnameleri ve sürücü belgeleri, 

değiştirilinceye kadar geçersiz sayılır. 
Geçersiz belgelerle araç kullanılması veya aracın trafiğe çıkarılması halinde şoför ve sürücüler araç kul

lanmaktan ve bu araçlar trafikten men edilir. 
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GEÇİCİ M A D D E 2. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilmiş; olan şoför ehliyetnameleri 
değiştirilinceye kadar; 

a) Amatör ve profesyonel şoför ehliyetnamesi sahipleri bu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen (B) 
sınıfı sürücü belgesi ile kullanılan araçları, 

b) Ağır vasıta ehliyetname sahipleri ise bu Kanuna göre (C) ve (D) sınıfı sürücü belgesi ile kullanılan 
araçları ve en az iki yıllık ağır vasıta ehliyetnamesi sahibi olmak şartıyla da (E) sınıfı sürücü belgesi ile kul-
lanılan araçları, 

Kullanabilirler. 

GEÇİCİ M A D D E 3. — BU Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce edinilmiş ve çeşitli nedenlerle tes
cili yapılmamış tarımda kullanılan lastik tekerlekli traktörlerin tescili, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
başlayarak, bir yıl içinde, tescil için başvuranların aracın sahibi olduklarım kanıtlayan bir belge vermeleri 
şartı ile yapılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce satışı yapılmış olan araçların trafikte ve vergi kaydında ma
liki olarak görünen eski sahipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, noterlikçe 
düzenlenen satış belgesi ile trafik bürosuna başvurduklarında, yeni malikin de beraber başvurusu veya mu-
vafakati aranmaksızın trafik kaydı ve trafiğin duyurusu ile de vergi kaydı yeni maliki adına devir edilir, 
Satışlar zincirleme devam etmiş ise bu işlemler de ayrıca zincirleme devam edebilir. 

Bu şekilde yapılan tescillerde taşıt alım vergisinin alıcı tarafından ödenmemiş olması halinde işlemi 
yapan tescil memurları 1318 sayılı Finansman Kanununun 10 uncu maddesine göre sorumlu tutulmazlar. 

GEÇİCİ M A D D E 4. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince işleme konan para cezalarının ta-
kip ve sonuçlandırılmasına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da anılan kanun hükümlerine göre 
devam olunur. 

GEÇİCİ M A D D E 5. — Bu Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sınavların trafik zabıta-
sınca yapılmasına Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde başlanır. Sınavların trafik zabıtasın-
ca yapılmasına başlanıncaya kadar, 6085 sayılı Kanun uyarınca görev yapmakta olan sınav komisyonlarının 
görev ve yetkileri devam eder. 

GEÇİCİ M A D D E 6. — Taksimetrelerin hangi il ve ilçelerde hangi tarihten itibaren, takoğrafların, ön
celikte hangi cins araçlarda hangi tarihten itibaren kullanılacağına ilişkin esaslar yönetmelikte gösterilir. 

ONÜÇÜNCÜ K I S I M 
Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

M A D D E 136. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve diğer kanunların bu K a 
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır 

Yürürlüğe girme 

M A D D E 137. — Bu Kanunun; 
a) 42 nci maddesinin birinci fıkrası ile 51, 68, 135 ve Geçici 5 inci maddeleri yayımı tarihinde, 
b) 118 ve 132 nci maddeleri, bilgi işlem merkezi faaliyete başladıktan ve geçici 1 inci maddesindeki iş-

lemler tamamlandıktan sonra, 
c) Diğer maddeleri de bu Kanunun yayımı tarihinden bir yıl sonra, 
Yürürlüğe girer. 

Yürütme 

M A D D E 138. — Su Kanun hükümlerini Bakanlar Kurutu yürütür. 

17/10/1983 

Yasama Bölümü Sayfa :39 



Sayfa: 40 RESMİ G A Z E T E 18 Ekim 1983 — Say ı : 18196 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu 

Kanun No. 2919 Kabul Tarihi. 13/10/1983 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek-

reterliği teşkilatının; kuruluşunu, görevlerini ve yönetim esaslarını düzenlemektir. 

Kuruluş 
MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bağlı Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği; üç Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, 
Genel Sekreter idari Şubesi, Sivil Savunma Uzmanlığı, Satmalına Komisyonu Baş-
kanlığı,. Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünden meydana gelir. 

Özel Kalem Müdürlüğü ve Özel Müşavirler görev yönünden doğrudan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanına, idari yönden ise Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Sekreterliğine bağlıdır. 

Genel Sekreter Yardımcılarına bağlı birimler aşağıda gösterilmiştir. 
A) Genel Sekreter Yasama Hizmetleri Yardımcısı 
1. Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
(a) İdari Şube Müdürlüğü 
(b) Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
(c) Bütçe Müdürlüğü 
(d) Tutanak Müdürlüğü 
(e) Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü 
(f) Basımevi Müdürlüğü 
2. Genel Evrak ve Basın - Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 
(a) Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü 
(b) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
(c) Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü 
B) Genel Sekreter İdari Hizmetler Yardımcısı 
1. Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 
(a) İdari Şube Müdürlüğü 
(b) Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü 
(c) Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü 
(d) Saymanlık Müdürlüğü 
(e) Bütçe-Maliye Müdürlüğü 
(f) Mal Saymanlığı 
2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
(a) İç Hizmetler Müdürlüğü 
(b) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
(c) Baştabiplik 
(d) Ulaştırma Şube Müdürlüğü 
C) Genel Sekreter Teknik Hizmetler Yardımcısı 
1. Teknik Daire Başkanlığı 
(a) İşletme ve Yapım Müdürlüğü 
(b) Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
2. Milli Saraylar Daire Başkanlığı 
(a) İdari Şube Müdürlüğü 
(b) Teknik ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı 

(c) Saray ve Köşkler Grup Başkanlığı 
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Genel Sekreterliğin görevleri 
MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin görev ve 

sorumlulukları şunlardır: 
a) Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yetki ve görevlerin 

ifasında; Başkanlık Divanına, komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine her türlü idari desteği sağlamak. 

b) Komisyonlarda görevli raportörler marifetiyle; kanun tasarı ve teklifle
rini komisyonlara takdim etmek, komisyon raporlarını hazırlamak, talep halinde 
milletvekillerince verilen prensipler çerçevesinde kanun teklifi taslaklarım hazır
lamak. 

c) Tutanak ve basım hizmetleri ile doküman ve bilgi sağlama hizmetlerini 
yapmak. 

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi tesislerini her an hizmete hazır bulundur-
mak, bakım ve onarımlarım yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının ve
receği genel direktifler çerçevesinde güvenlikle ilgili faaliyetleri düzenlemek ve koor-
dine etmek. 

e) Milletvekillerinin ve Genel Sekreterlik teşkilatı kadrolarında görevli 
personelin; personel, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

f) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Sayıştayın bütçe ve mali işlemlerini 
düzenlemek ve yürütmek. 

g) Türkiye Büyük Millet Meclisinin evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 
h) Türkiye Büyük Millet Meclisinin basın ve halkla ilişkilerini düzenlemek 

ve yürütmek. 
i) Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde bulunan milli saray, köşk, ka

sır ve müştemilatının bakım, onarım ve muhafazası ile ilgili hizmetleri yapmak. 
j) Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen yasama ile ilgili olan görevleri

nin yerine getirilmesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile koordinasyonda 
bulunmak. 

k) Verilecek diğer görev ve hizmetleri yapmak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri; görevlerinin yürütülmesinden 

dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına karşı sorumludur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, genel sekreterlik teşkilatının 

amiridir. Yetkilerinin bir kısmını yardımcılarına devredebilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine yokluğunda uygun göreceği 

Genel Sekreter Yardımcısı vekalet eder. 
Personel hükümleri 
MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatının kad

roları ekli cetvellerde gösterilmiştir. Bu kadrolarda çalışan personel hakkında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun istisnai memurluklarla ilgili hükümleri uygu
lanır. 

Yasama faaliyetiyle ilgili idari hizmetleri yürüten raportörlerle stenograflar 
yükseköğrenim görmüş kişiler arasından özel yarışma sınavı ile alınırlar. Bunlarda 
aranacak nitelikler, hizmete alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterliliklerinin tespiti ve 
meslek içi ilerlemeleri ile istisnai memurluklara atanacaklarda aranacak özel şart-
lar ve atamalarda uygulanacak esaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Atama esasları 
MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Özel Müşavir

ler ile Özel Kalem Müdürü doğrudan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre-
terliği teşkilatının diğer personeli ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri
nin teklifi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam tarafından atanır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı atama yetkisinin uygun göreceği kıs-
mını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine devredebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında görev
li personel, atamalarında belirtilen aynı usulle görevden alınır. 

Genel Sekreterlik teşkilatı kadrolarındaki görevli personelden herhangi bir 
personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması ha-
linde; atamaya ilişkin talep Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Başbakan
lığa bildirilir. Başbakanlık personelin atanacağı kadro görevini tespit eder. ilgili ku
ruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yaparlar. 

Komisyonlarda görevli raportörlüklerde, Başkanlık Divanının kararıyla bu 
kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

İhtiyaç halinde komisyonlarda raportörlük yapmak için Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanının kamu kurum ve kuruluşları personelini altı aylık bir süreyi 
aşmamak kaydıyla ismen görevlendirme istekleri Başbakanlığa yapılır ve atanma-
larındaki usul ve kayıtlamalara bakılmaksızın kurum ve kuruluşlarca bu istem 
derhal yerine getirilir. Süresi bitenler bir defaya mahsus olmak ve yeniden altı ayı 
geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu personel kurumlarından izinli sayılırlar, bu 
süreler görev ve mesleklerinde geçmiş kabul edilir. 

Kadrolar 
MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı bu Kanuna 

bağlı cetvellerde belirtilen kadro sayısı ile sınırlı kalmak şartıyla, yılda bir defa 
kadro derecelerinde gerekli değişikliği yapabilir. 

Çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu kararına lüzum gösterilen hususlardan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ile ilgili olanları, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararları ile yürütülür. 

Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri 
MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının sorumluluğuna 

tahsis edilmiş; bütün bina, tesis, eklenti ve arazinin emniyeti ve diğer kolluk hiz
metleri için Genelkurmay Başkanlığınca askeri bir birlik ve İçişleri Bakanlığınca 
bir polis kuvveti tahsis edilir. 

Bu suretle tahsis edilen kuvvetlere emniyet ve diğer kolluk hizmetleri ile 
ilgili görevler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından verilir. 

Mali hükümler 
MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi genel bütçeye dahildir. 

İta Amiri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkam, İta Amirliği yetkilerinin bir kısmını Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterine devredebilir. 

MADDE 9. — Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tahsis edilen askerî kuvvetin; ulaştırma, barınma, yakacak, akarya
kıt ve yağ, elektrik, su ve havagazı, döşeme, demirbaş, büro makineleri ile demir
başların bakım ve onarım ihtiyaçları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı tarafından, özlük hakları dahil diğer her türlü ihtiyaçları bağlı bulundukları 
kuvvetlerce karşılanır. 

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen emniyet birliğinin kadrosundaki görevli 
emniyet personelinin aylık ve ödenekleri ile diğer mali sosyal hak ve yardımları 
kurumlarınca ödenmeye devam olunur. Bunlara verilecek ek ödeme ve sosyal yar
dımlar Başkanlık Divanınca Türkiye Büyük Millet Meclisindeki emsali kadro per
soneline tatbik edilen esaslara göre tespit edilir. 

MADDE 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatı kad
rolarında çalışan memurlara yaptırılacak fazla çalışma için altı aylık tutan geç
memek üzere bu hususta hazırlanacak yönetmelikte belirtilecek esaslara göre fazla 
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çalışma ücreti ödenir. Bu personele bunun dışında özel hizmet tazminatı ödenmez. 
Ancak, 657 sayılı Kanun kapsamına giren diğer kamu kurum veya kuruluş

larında aynı görev derece ve kademede bulunan emsali personele aylık ve diğer 
özlük hakları olarak yapılan ödemeler toplamının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği Teşkilatı personeline ödenen aylık ve diğer özlük hakları (fazla 
çalışma için yapılan ödeme dahil) toplamını aşması halinde aradaki fark tazmi
nat olarak ödenir. 

MADDE 11. — Komisyonlarda görevli raportörlerden sözleşmeli olarak is
tihdam edilenlere verilecek ücret ve sair hakları genel uygulama çerçevesinde Baş
kanlık Divanınca kararlaştırılır. 

MADDE 12. — Kamu kurum ve kuruluşlarından komisyonlarda raportörlük 
yapmak için görevlendirilen personelin aylık ve ödenekleri ile diğer mali, sosyal 
hak ve yardımları kurumlarında ödenmeye devam olunur. Bunlara Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde çalışmaları dolayısıyla 11 inci madde gereğince verilecek fazla 
çalışma ücreti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatındaki em-
sali kadro personeline tatbik edilen esaslara göre Başkanlıkça tespit edilir. 

MADDE 13. — Milli saray, köşk ve kasırların gezi ücretlerinin yıllık hasılatı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinde açılacak «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Vakfına Yardım» tertibine ödenek kaydolunur. Bu gelir sadece milli saray, köşk ve 
kasırların bakım, onarım ve muhafazalarında kullanılır. 

Denetim 
MADDE 14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının denetimi Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden oluşacak Hesapları İnceleme Komisyonu 
tarafından yapılır. 

Yayın temini 
MADDE 15. — 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu hüküm

lerine giren her türlü basmayazı ve resimlerden birer nüshayı basımevciler adı 
geçen Kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine gön
derilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine vermeye zorunludurlar. 

Bu yolla derlenen yayınlar Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdür
lüğü tarafından değerlendirilir ve amaç dışı kalanlar Kütüphaneler Genel Müdür
lüğüne devredilir. 

Yönetmelik 
MADDE 16. — Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için tahsis edilen kuvvet

lerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam tarafından kullanılma ve idame esas
larına ilişkin hususlar Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşleri 
alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Bu Kanuna göre hazırlanacak yönetmeliklerde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının görüşü alınır. 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tari
hinden itibaren altı ay içinde hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 17. — 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Hakkın

daki Kanun ile 1934 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu, ve deği
şiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine 
tahsis edilmiş ve 1063 yılı bütçe tekliflerine ekli Danışma Meclisi ve Millet Meclisi 
kadro cetvellerinde değişikliğe uğratılmış olan kadrolardan emniyet personeline tah
sis edilenler ile şahsa münhasır olanlar dışında kalanlar iptal edilmiştir. 
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Geçici hükümler 
GEÇİCİ MADDE l. — Bu Kanunun yayımı tarihinde Milli Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi kadrolarında gösterilen emniyet personeli kad
roları İle bu kadrolarda görevli emniyet personeli ve Emniyet Teşkilatına tahsis 
edilmiş her türlü araç, gereç, silah ve mühimmat Emniyet Genel Müdürlüğüne devre-
dillr. Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilecek bu kadrolar, işgal etmekte olan per
sonelin aylıkları bakımından kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, aynen inti
kal eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danış
ma Meclisi Genel Sekreterliği kadrolarında görevli memurların; bu Kanuna ekli kad
rolara atanma ve intibakları, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin onayı ile bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır. 

Bu Kanuna göre yapılacak yeni düzenlemeler nedeniyle yeni kadroları es
ki kadrolarından daha aşağıda olan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gös
terge ve her türlü zam ve tazminat haklan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

Atama işlemleri tamamlanıncaya kadar personelin malî. sosyal ve her tür
lü özlük haklarına ilişkin eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği; Cumhurbaşkan
lığı Dairesi inşaatı bitinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliğinin halen kullandığı bölümden ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin diğer bölüm ve kolaylıklarından faydalanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İlk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Mecli
si toplanıp Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar bu Kanunun uygulanması Milli Gü-
venlik Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge-
nel Sekreterliği, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği bünyesi içinde görevine 
devam eder. 

Danışma Meclisinin faaliyetleri devam ettiği sürece idari hizmetleri için me-
mur ihtiyacı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğince karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Da-
nışma Meclisi Genel Sekreterliği memurlarına, 1983 yılı Danışma Meclisi Bütçesin
de tahsis edilmiş olan ödenekleri kullanmaya, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekre
terliği; 

İlk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık 
Divanı oluştuktan sonra Danışma Meclisi ve Millî Güvenlik Konseyi (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliği) bütçelerindeki ödenekleri kullanmaya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelik
ler yürürlüğe girinceye kadar halen yürürlükte bulunan Millet Meclisi idari teşki
latına ait yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygu
lanmaya devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 8 inci maddesi gereğince Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen askeri birlik ile polis kuvvetinin aylık ve 
her türlü özlük hakları 1/1/1984 tarihine kadar, 1983 yılı Milli Güvenlik Konseyi 
(Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği) bütçesinden ödenmeye devam olunur. 

Yürürlük 
MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 19. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

17/10/1983 
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K A D R O C E T V E L ! 

(MERKEZ) 

Unvanı Sınıfı Adet Ek Gösterge 

1 inci Derece 

Genel Sekreter G.I.H. 1 600 

Genel Sekreter Yardımcısı » 3 500 
Başkanlık özel Müşaviri > 2 500 
Başkanlık Dışişleri özel Müşaviri » 1 Dışişleri Bakanlığı 

kadrolarından 
karşılanır. 

Daire Başkanı S 500 
1 inci Hukuk Müşaviri » 1 500 
Müdür » 18 500 
Satmalına Komisyonu Başkanı 1 500 
Sivil Savunma Uzmanı > 1 400 
Mal Saymanı 1 .100 

Baştabip SH.S. 1 — 

Doktor (Uzman) > 1 
Uzman Raportör G İ H . 11 400 
Uzman Stenograf » 6 300 

2 ad Derece 

2 nci Hukuk Müşaviri G I H . 1 400 

Müdür Yardımcısı 19 400 
Şube Müdürü » 4 300 

Uzman > 2 300 

Raportör > 7 300 

Şef * 4 200 

Stenograf 9 200 
Uzman Programcı T .HS 1 — 

Şef (Mimar - Müh. - Yük. Tekniker) » S 

3 Onca Derece 

Şef T.HS. 9 — 

Teknisyen » 4 — 

Şef G.t.H. 6 200 
Şef Çevirmen l 200 

Raportör > 11 200 
Uzman 2 2C0 
Uzman (Organizasyon • Metod ve Eğilim) 2 200 

Stenograf 10 200 

Eczacı SH.S. I — 

Biokimya Mütehassısı > 1 — 

Gara) Amiri G.t.H. ı 300 

Aşçıbaşı Y.H.S. 1 — 
4 Hoca Derece 

Mimar • Müh. - Yük. Tekniker T.HS. 2 -
Teknisyen » 4 — 

Raportör G.J.H. 8 200 
I faman * 1 200 
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Unvanı Sınıfı Adet Ek Gösterge 

Şef > 47 150 
Uzman (Organizasyon - Metod ve Eğitim) » 1 150 
Stenograf 8 150 
Başmusahhih » 5 100 
Tercüman Sekreter 1 — 

Doktor S.H.S. ı 
Eczacı > ı 
Yangın Söndürme Amiri G.t.H. ı 100 
Garaj Amiri 1 100 
Oto Tamir Atölyesi Şef' 1 100 
Yönetim Memuru » 4 - . 
Aşçıbaşı Y.H.S. 2 - • 

(MERKEZ) 

K A D R O C E T V E L ! K A D R O D E R E C E V E MİKTARI 

U n v a n Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Memur O.Î.H. 66 23 8 12 17 11 7 21 — — — 165 
Yönetim Memuru > 4 4 
Sekreter - Daktilo » 7 5 11 5 1 8 2 20 — — — 59 
Daktilo > 4 2 3 — 4 11 2 9 — — — 35 

Uzman Yardımcısı > — 1 3 8 — — 12 

Raportör > 2 1 — 3 
Sistem Operatörü » — 1 1 
Bilgi Giriş Operatörü » — 2 2 
Tercüman - Mütercim > 1 — — 2 — — — — — — — 3 
Ses Kayıt Memuru » 4 4 

Stenograf » 7 2 6 1 2 — — _ ı _ _ — 18 
Uzman (Organizasyon • Metod. ve Eğitim) » 1 1 
Sıvacı > 1 1 
Boyacı • Badanacı > 2 . _ _ _ 1 1 — — — 4 
Mermerci > 2 2 
Cilacı » — 1 — — — 1 — 1 — — — 3 
Döşemeci 2 
Telefon Operatörü > 2 — 1 4 / - 3 3 3 — — — 16 
Kazancı > 1 1 — 1 1 — — 2 — — — 6 
Tenekeci » _ — — — 1 1 — _ _ _ — 2 
Çilingir — 1 — 1 
Yangın Söndürme Eri » 7 3 4 _ _ _ — 4 4 — — 22 
Oto Tamir Ustası > 2 — — 1 — — — ' _ _ ' _ — 3 
Oto Kaportacısı » — — 1 — — 1 2 
Oto Elektrikçisi » 1 1 
Oto Boyacısı > — 1 1 

$oför > 5 7 2 7 13 2 9 3 — — — 48 
Terzi > — — 1 — 1 — — 2 
Musahhih » 2 1 1 2 — — 6 

Tertipçi , 3 3 — H 2 — — 1 — — — 10 
Ciltçi > 6 1 3 3 5 — 18 
Ofsetçi » — — — 1 1 — — — — — 2 
Metal Eriticisi » ı — — 1 2 

Fotoğrafçı » — 1 — — 1 — 2 
Berber ı 1 1 1 2 — — — — — — — 5 

TOPLAM : 130 55 44 50 50 40 28 67 4 — 4 « 
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K A D R O CETVELİ K A D R O D E R E C E V E MİKTARI 

U n v a n Sınıf 5 6 7 8 9 ¡1 12 13 14 15 Top^m 

Doktor S.H.S. 1 1 
Sağlık Memuru » 2 2 
Hemşire » 1 1 
Laborant » I 1 — — — — — — — — — 2 
Biyokimya Teknisyeni > 1 1 
Eczacı Kalfası > 1 

TOPLAM : 4 1 1 1 — i 8 

K A D R O CETVELİ K A D R O D E R E C E V E MİKTARI 

U n v a n Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Ziraat Mühendisi T.H.S. 1 1 _ _ _ 2 
Sistem Analisti > 2 
Teknik Ressam 1 1 , , 2 
Teknisyen » 5 11 7 4 4 7 3 12 — 53 
Sıhhî Tesisatçı > 3 — — 1 i — —• — _ __ — 5 
Klima Operatörü > 4 1 5 
Marangoz » 2 — — — 1! 3 — — — — — 6 
Dizgi Operatörü » 5 4 — 1 4 1 15 
Matbaa Makinisti » İ! 1 — 2 5 9 
Makinist > 2 2 

TOPLAM : 22 17 8 11 15 12 4 12 — 101 

K A D R O CETVELİ K A D R O D E R E C E V E MİKTARI 

U n v a n Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Fotokopi ve Teksirci Y.H.S. 4 ? 6 
Evrak Dağıtım Memuru > — 1 Ji 2 
Bekçi > 2 — 1 1 4 
Hizmetli > 8 5 4 1 5 7 1 22 9 10 - 72 
Hademe > 44 18 11 15 4 7 2 60 49 40 — 250 
ÇayocaJcçı ve Garson » 4 3 — 3 4 6 1 16 17 15 — 69 
Şef Garson > 3 3 
Garson > 6 3 3 2 1 3 2 11 — — ' — 31 
Aşçı » 5 1 2 1 2 — 1 — _ _ _ 12 
Pastacı » — — — 1 1 — — 2 4 
Bulaşıkçı > 1 1 — 2 — 1 1 3 — — — 9 
Çamaşırcı » 1 — 1 — 1 1 — — _ _ _ 4 
Ayakkabı Boyacısı > 1 2 
Başbahçivan > 3 1 4 
Bahçıvan 7 — 7 — — 3 — — — — — 17 

TOPLAM : 89 33 2» 28 M 28 8 115 7« 63 — m 
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MİLLİ S A R A Y L A R 

K A D R O CETVELİ 

Unvanı Sınıfı Adet Ek Gösterge 

1 Ind Derece 
Daire Başkanı. G.I.H. 1 500 
Daire Başkan Yardımcısı > ı 500 
Grup Başkanı > 400 
Satmalına Komisyonu Başkanı > 1 300 
Tabip S.H.S 1 — 

2 nci Derece 
Bakım - Onarım Şube Müdürü T.H.S. 1 
Park ve Bahçeler Şube Müdürü 1 
tsletme Şube Müdürü > 1 — 

Saray Müdürü G.t .H 200 
Sivil Savunma Uzmanı ı 200 
İdari Şube Müdürü » 1 200 
Köşk ve Kasr Amiri > 3 200 
Mal Saymam > 1 200 

3 üncü Derece 
Köşk ve Kasr Amiri G . l . H . 2 150 
Saray Müdür Yardımcısı > 2 100 
Kalfa » 1 150 

4 tindi Derece 
Kasr Amiri G.İ.H. ı 100 
Şef > 15 100 
Uzman » 1 100 
Yangın Söndürme Amiri . » 1 100 
Mimar - Mühendis T.H.S. ı 
Kalemkâr G.t.H. 2 150 
Kalfa > 3 100 

K A D R O CETVELİ 
M I L U SARAYLAR 

K A D R O CETVELİ K A D R O D E R E C E V E MİKTARI 

U n v a n Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Memur O.İ.H. 6 1 2 2 2 2 2 2 1 — — 20 
Sekreter Daktilo » 1 
Daktilo » — 1 — 1 1 3 
Uzman » 1 — 1 - 2 
Sıvacı »- 2 
Boyacı - Badanacı . 1 — 1 1 I I 1 1 — — 7 
Mobilyacı » ı. 2 
Marangoz » 1 3 
Camcı » — . — — - — . 1 1' , 2 
Döşemeci > 3 
Telefon Operatörü » 2 3 
Tenekeci » 2 



18 Ekim 1983 — Sayı: 18198 RESMÎ GAZETE Sayfa: 49 

Yasamı BMumü Sayfa : 4C 

K A D R O CETVELİ K A D R O D E R E C E V E MİKTARI 

U n v a n Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Demirci > 1 

Yangın Söndürme Onbaşı » 2 3 3 8 
Yangın Söndürme Er i » 2 2 l l 5 1 5 12 6 6 — 41 
Avizeci » . . . 2 — — 1 — 1 — — — — 4 

Kurşuncu — 1 1 2 

Şoför » 2 2 1 5 
Terzi > 1 1 
Fotoğrafçı > 1 

Cilacı > 1 1 — 1 3 

T O P L A M : M ıs 9 » 13 9 11 18 8 6 — 116 

Sağlık Memuru SH.S. 1 1 

T O P L A M : 1 - 1 

K A D R O CETVELİ K A D R O D E R E C E V E MİKTARI 

U n v a n Sınıf s e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Mühendis - Mimar T . H S . 1 1 

Teknisyen » — — 1 11 1 1 1 2 — — 7 

Oto Teknisyeni 2 
Sıhhi Tesisat Teknisyeni » 1 1 1 

Katemkâr > — 1 1 

T O P L A M : 2 2 1 1 1 3 1 2 — — — 13 

K A D R O CETVELİ K A D R O D E R E C E V E MİKTARI 

U n v a n Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Toplam 

Başbekçi Y.H.S. 5 3 — 1 9 

Bekçi 10 — 7 4 8 5 2 23 8 10 — 77 

Hizmetli > t — — — — 2 2 2 3 3 — 13 

Hademe » 1 — — — 1 1 1 1 
— — — 5 

Aşçı » 1 1 

Bulaşıkçı » 1 1 
Berber » 1 
Başbahçivan » — 1 — — — — — — — — — 1 

Bahçıvan > 2 — 3 — 8 4 — 21 — — — 38 
Taşçı Ustası » 1 1 

T O P L A M ı 1» 4 10 6 18 14 5 47 11 13 147 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜTYEYTYTY 

Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı t 83/7068 

A — Bu Kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere, 
a) 13/11/1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararname ile ek ve değişikliklerine 

bağlı (ı) sayılı cetvelin Uludağ Üniversitesine (Bursa Üniversitesi) ait bölümünde 
gösterilen kadrolardan ilişik (EK-1) sayılı listenin (A) işaretli sütununda yer alan 
(4) kadronun (B) İşaretli sütununda gösterildiği şekilde değiştirilmesi; 

b) İlişik (EK-2) sayılı listenin (A) işaretli sütununda yer alan (24) kadro
nun (B) işaretli sütununda gösterildiği şekilde değiştirilmesi ve bu kadroların 
7/3434 sayılı Kararnamenin ek ve değişikliklerine bağlı (1) sayılı cetvelin adı geçen 
kuruma ait bölümüne eklenmesi; 

c) (EK-3) sayılı listenin (A) işaretli sütununda yeralan (897) adet kadro
nun (B) işaretli sütununda gösterildiği şekilde değiştirilmesi; 

B — (EK-4) sayılı listede yeralan (38) kadronun mecburi hizmet yükümlü 
lüğü bulunan personelin atanmalarını sağlamak üzere 1/9/1983 tarihinden geçerli 
olmak üzere ihdası; 

Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 25/8/1933 
tarihli ve 20686 sayılı teklifi üzerine, 1983 Mali Yılı Bütçe Kanununun 27 ve 28 inci 
maddelerine göre. Bakanlar Kurulunca 14/9/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kanan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

Z. BAYKARA Prof. Dr. İ. ÖZTRAK 
Devlett Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı 

S. R. PASİN 
Devlet Bakanı 

İ. TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

K. CANTÜRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

İ. EVLİYAOGLU 
Küftür ve Turizm Bakanı 

K. AKDOĞAN 
Adalet Bakanı 

A. B. KAFAOGLU 
Maliye Bakanı 

M. ÖZGÜNEŞ 
Davtet Bakanı 

D. H. BAYÜLKEN 
Milli Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
Milli Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 
Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

V. ÖZGÜL 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR 
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 

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

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

S. ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 1 



KURUM: Uludağ Üniversitesi EK — 1 
(A) SÜTUNU (B) SÜTUNU 

DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN KADROLAR YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK 
K A D R O 

A 
K A D R O 

Birimi Sınıfı f 

Kadro Unvanı Derece Adet Birimi Sınıfı 
I 

Kadro Unvanı Derece Adet 

Rektörlük G.I.H. Plan - Bütçe ve İstatis Rektörlük G.LH. Plan-Bütce ve 
tik Müdürü 4 1 istatistik Müdürü 3 \ 

Sağlık Uygulama Sağlık Uygula. 
ve Araş. Hast. S.H.S. Baş eczacı 3 1 ve Araş t. Hast. S.H.S. Baş Eczacı 1 1 
Veteriner Fak. G.I.H. Fakülte Sekreteri 3 1 Veteriner Fak. G.LH. Fakülte Sekreteri 1 1 
Ziraat Fak. » Fakülte Sekreteri 3 1 Ziraat Fak. » Fakülte Sekreteri 2 I 

TOPLAM •. 4 TOPLAM 4 
EK — 

Rektörlük G.İ.H. Şef 5 2 Rektörlük G.I.H. Şef 4 2 
T.H.S. Y. Müh. Müh. Y. Mim. Mim. 5 2 » T.H.S. Y. Müh. Müh. Y. Mim. 

Mim. 2 2 
> Y. Müh. Müh. Y. Mim. Mim. 5 4 » Y. Müh. Müh. Y. Mim. 

Mim. 4 4 
» Tekniker 5 1 Tekniker 3 1 
> » Teknisyen 5 1 » Teknisyen 3 1 

Su Ürünleri Su Ürünleri 
Araş. Merk. S.H.S. Veteriner 5 1 Araştır. Merk. S.H.S. Veteriner 4 1 
Tıp Fak. G.1.R Kütüphane Müdürü e 1 Tıp Fak. G.l.H. Kütüphane Müdürü 4 1 
Sağlık Meslek 
lisesi E.Ö.H öğretmen e 2 Sağ. Mes. Lisesi E.Ö.H; öğretmen 4 2 
Sağlık Meslek 
Lisesi » öğretmen 5 1 » > öğretmen 3 1 
Sağlık Uygul. Sağlık Uygul. 
ve Araş. Hst. S.H.S. Diş Hekimi 7 1 ve Araş. Hst. S.H.S. Diş Hekimi 4 1 

> * Diş Hekimi 8 X * » Diş Hekimi 4 1 
Biyolog e 1 » Biyolog 4 1 
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(A) SÜTUNU 
DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN KADROLAR 

K A D R O 
< * , 

Birimi Sınıfı Kadro Unvanı Derece Adet 

(B) SÜTUNU 
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK 

K A D R O 
/ v v 

Birimi Suufı Kadro Unvanı Derece Adet 
Sağlık UyguL S.H.S. Fizyoterapist 5 1 Sağlık Uygul. S.H.S. Fizyoterapist 2 1 
ve Araşt. Hast. Fizyoterapist 5 1 ve Araşt Hast. t) Fizyoterapist 4 1 

» » Sağlık Teknisyeni e 1 > » Sağlık Teknisyeni 4 1 
» Sağlık Teknisyeni 7 1 » Sağlık Teknisyeni 4 1 

» Sağlık Memuru S 1 » m Sağlık Memuru 4 1 
Balıkesir Müh. Balıkesir Müh. 
Fakültesi GİH. Genel Sekreter S i Fakültesi GlrL Genel Sekreter 4 1 

TOPLAM 24 TOPLAM 24 
Rektörlük G.Î.H. Şef 7 1 Rektörlük G.I.H. Şef 6 1 

» Memur 6 1 » » Memur 5 1 
• » Memur 9 1 » Memur 8 1 
» » Memur 10 1 » Memur 8 1 

• Memur 10 1 » > Memur 9 1 
» > Teksir Memuru 12 1 > Teksir Memuru 11 1 
» » Sekreter 10 1 > » Sekreter 9 1 
» » Daktilo 10 1 > Daktilo 7 1 
» > Daktilo 10 2 > » Daktilo 9 
» > Daktilo 11 1 » Daktilo 10 1 
» » Daktilo 12 3 » Daktilo 11 3 

» Rotaşör 13 1 > Rotaşör 12 1 
» » Şoför 12 2 » > Şoför 11 2 
» » Şoför 11 1 • » Şoför 10 1 
» Şoför 13 1 » Şoför 12 1 
» Şoför 14 2 » > Şoför 12 2 
» T.H.S. Teknisyen 9 t » T.H.S. Teknisyen 8 4 
» Y. Müh. Müh. Y. Mim. Mim. 6 3 Y. Müh. Müh. 

Y. Mim. Mim. 5 3 



(A) SÜTUNU (B) SÜTUNU 
DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN KADROLAR YAPILMASI U Y G U N GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK 

K A D R O K A D R O 

Birimi Sınıfı Kadro Unvanı Derece Adet Birimi Sınıfı Kadro Unvanı Derece Adet 

Rektörlük Yrd. H. Aşçı Yardımcısı 13 2 Rektörlük Yrd. H. Aşçı Yardımcısı 12 2 
» Odacı 9 1 » > Odacı 8 1 
» » Odacı 11 1 > » Odacı 10 1 

» Odacı 12 6 > » Odacı 11 5 
» » Hademe 13 2 » » Hademe 12 2 
* » Kaloriferci 12 1 » Kaloriferci 11, 1 
» » Kaloriferci 13 2 » > Kaloriferci 12 2 
» Bahçıvan 13 1 Bahçıvan 12 1 
» » Gece Bekçisi 13 4 Gece Bekçisi 12 4 

Bölge Kaynakla. Bölge Kaynak
Araş. ve larının Araşt. 
Değerlendir. ve Değerlendir. 
Araş. Mer. G.t.H. Daktilo 10 1 Araştırma Mer. G.t.H. Daktilo 8 1 

Şoför 11 1 » Şoför 10 1 
Şoför 12 1 Şoför U 1 

Te. H. Y. Müh.. Müh. 6 1 Tek. H. Y. Müh. Müh. 5 1 
Su Ürün Arş. Su Ürünleri 
Merk. G.Î.H. Şef 8 3 Araş. Mer. G.I.H. Şef 7 1 
Hayvancılık ve 
Hay. Ür. Arş. Hayvancılık ve 
Mer. Yrd. H. Odacı 13 1 . Hay. Ür. Arş. M. Yrd.H. Odacı 12 l 
Bilgi İşi. M . G.I.H. Memur 11 L Bilgi İşi. M . G .î.«. Memur 10 1 
Yabancı Diller Yabancı Dillsr 
Bölümü G.Î.H. Tahakkuk Memuru 8 1 Bölümü G.Î.H. Tahakkuk Memuru 7 1 

» » Memur 12 1 » Memur 11 1 
m Daktilo 10 1 Daktilo 9 1 

• » Daktilo XI 1 » Daktilo 10 1 
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(A) SÜTUNU CB) SÜTUNU 
DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN KADROLAR YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK 

K A D R O K A D R O 
. A 

Birimi Sınıfı Kadro Unvanı f 
Derece Adet Birimi Sınıfı Kadro Unvanı 

/ — • • 
Derece Adet 

Mediko-Sosyal Mediko-Sosyal 
Merkezi Sağ. H. Sağlık Memuru 8 1 Merkezi 

Tıp Fakültesi 
Sağ.H. Sağlık Memuru 6 1 

Tıp Fak. Dek. G.LH. Büro Şefi 6 1 Dekanlığı G.Î.H. Büro Şefi 5 1 
» Döner Sermaye Saymam 8 1 » » Döner Ser. Saymanı 6 1 

Şef 8 3 » »- Şef S 3 
Şef 8 2 » Şef 7 2 

» Daktilo - Sekreter 9 1 » Daktilo-Sekreter 8 1 
> Daktilo - Sekreter 7 1 > » Daktilo-Sekreter 6 1 

» Daktilo - Sekreter 8 1 • > Daktilo-Sekreter 7 1 
» Daktilo - Sekreter 10 2 » Daktilo-Sekreter 7 2 

» Daktilo - Sekreter 10 9 » > Daktilo-Sekreter 9 9 
» Daktilo - Sekreter 10 2 » > Daktilo-Sekreter 8 2 
• > Daktilo - Sekreter 11 3 » Daktilo-Sekreter 10 3 
» » Daktilo - Sekreter 12 1 » » Daktilo-Sekreter 11 1 

» Veznedar 9 1 > > Veznedar 8 1 
» > Memur 8 3 > > Memur 7 3 
» • Memur 9 1 » > Memur 8 1 

> Memur 11 8 » > Memur 9 8 
» Memur 12 4 » > Memur 11 4 

» Yrd H. Odacı 13 1 » Yrd.H. Odacı 11 1 
» » Odacı 12 1 > Odacı 11 1 
» » Hademe 12 1 > » Hademe 10 1 
» > Hademe 12 5 » > Hademe 11 5 



(A) SÜTUNU (B) SÜTUNU 
DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN KADROLAR YAPILMASI U Y G U N GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK 

K A D R O 
A 

K A D R O 

Birinli Sınıfı Kadro Unvanı 
l 
Derece Adet Birimi Sınıfı Kadro Unvanı 

t 
Derece Adet 

Tıp Fakültesi 
Tıp Fak. Sağ. Sağlık Meslek 
M es. Lisesi E.Ö.H. öğre tmen 8 2 Lisesi E.Ö.H. öğre tmen 7 2 

öğre tmen 7 1 öğre tmen 6 1 
» G.Î.H. Ambar Memuru 10 1 G.t.H. Ambar Memuru 7 1 

Daktilo 12 1 Daktilo 11 1 
• Yrd. H Kaloriferci 11 1 Yrd. H Kaloriferci 10 1 

» Odacı 11 1 9 1* Odacı 10 l 
m » Bahçıvan 14 1 » » Bahçıvan 12 \ 

Sağ. Uygu. ve Sağlık Uygulama 
Araş. Merkezi ve Araştırma 
Hastanesi G.l.H. Memur 7 1 Merkezi Hast. G.l.H. Memur 5 1 

» Memur 10 2 Memur 9 2 
» Memur 11 3 » Memur 9 3 
» Ambar Memuru 9 1 » * Ambar Memuru 7 1 
> Memur 12 1 » Memur 11 1 
> Daktilo - Sekreter 9 2 Daktilo-Sekreter 8 2 

Daktilo • Sekreter 10 5 » Daktilo-Sekreter 9 5 
Daktilo - Sekreter 11 3 Daktilo-Sekreter 10 3 

* » Şoför 9 1 » » Şoför 8 t 
> Şoför 10 1 Şoför 9 1 

Şoför 11 İ Şoför 10 1 
» > Şoför 12 2 » » Şoför 11 2 

Şoför 13 3 » Şoför 12 3 
Terzi 11 1 Terzi 10 1 
Terzi 13 2 Terzi 12 2 

» Berber 12 1 Berber 9 t 
• Berber 12 1 Berber 11 1 

YOrDtm
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(A) SÜTUNU 
DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN KADROLAR 

K A D R O 

, " . 
Birimi Sınıfı Kadro Unvanı Derece Adet 

(B) SÜTUNU 
YAPILMASI U Y G U N GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK 

K A D R O 

/ * V 
Birimi Sınıfı Kadro Unvanı Derece Adet 

Sağ. Uygu. ve Tek. H. Teknisyen 8 2 Sağ. Uygu. ve Tek. H. Teknisyen 7 2 
Araşt. Mrk. Hst. > Teknisyen 10 1 Araşt. Mrk, Hst. » Teknisyen 9 1 

» » Teknisyen 10 1 > Teknisyen 8 l 

» Teknisyen 12 i Teknisyen 11 1 
> > Teknisyen 12 1 » » Teknisyen 10 1 

» Tıbbi Cihaz Tek. 6 1 Tıbbi Cihaz Tek. 5 1 
Sag. H. Eczacı 6 Sağ.H. Eczacı 5 

Veteriner 6 1 » Veteriner 5 1 
» Psikolog 8 1 Psikolog 7 t 

Sosyal Hizmet Uzm. 6 > Sosyal Hiz. Uz. 5 
Diyetisyen 6 1 Diyetisyen 5 1 
Sağlık Teknisyeni 7 2 > Sağlık Teknisyeni 5 

» » Sağlık Teknisyeni 7 4 » Sağlık Teknisyeni 6 4 
» » Sağlık Teknisyeni 8 » Sağlık Teknisyeni 7 1 
> Laboratuvar Tek. 8 1 » Laboratuvar Tek. 7 1 

Laboratuvar Tek. 8 1 » Laboratuvar Tek. 6 1 
Laboratuvar Tek. 9 4 » » Laboratuvar Tek. 8 1 
Laboratuvar Tek. 9 1 • Laboratuvar Tek. 7 1 

» Laboratuvar Tek. 10 1 » Laboratuvar Tek. 8 1 
Laboratuvar Tek. 10 2 » Laboratuvar Tek. 9 2 

> Laboratuvar Tek. 11 5 » Laboratuvar Tek. 9 5 
Laboratuvar Tek. 12 9 > Laboratuvar Tek. 11 9 
Röntgen Teknisyeni 9 1 » Röntgen Teknisyeni 8 1 

» Narkoz Teknisyeni 11 1 Narkoz Teknisyeni 10 1 
» Sağlık Memuru 6 1 > Sağlık Memuru 5 1 

S.H. Sağlık Memuru 8 2 Sağlık Memuru 7 2 



(A) SÜTUNU (B) SÜTUNU 
DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN KADROLAR YAPILMASI U Y G U N GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK 

K A D R O K A D R O 

Birimi Sınıfı Kadro Unvanı Derece Adet Birimi Sınıfı Kadro Unvanı 
ı 
Derece Adet 

Sağ. Uyg. ve Sağ. H . Hemşire 6 3 Sağ. Uyg. ve Sağ. H. Hemşire S 3 
Araşt Mrk. Hst. » Hemşire 7 3 Araş t Mrk. Hst. • Hemşire e 3 

» > Hemşire 8 2 » » Hemşire s 2 
• > Sağlık Teknisyeni 6 4 » » Sağlık Teknisyeni 5 4 
» » Hemşire 8 13 » • Hemşire 7 13 
» > Hemşire 9 2 • » Hemşire 7 2 

» » Hemşire 9 24 » » Hemşire 8 24 

» » Hemşire 10 6 » » Hemşire 8 e 
» » Hemşire 10 30 • » Hemşire » 30 

» • Hemşire 11 3 » » Hemşire 10 •i 
• » Hemşire 12 3 9 » » Hemşire 11 39 

Ebe 8 2 Ebe 7 2 
Ebe 9 1 Ebe 8 1 
Ebe 10 2 Ebe 9 2 

» > Laborant 9 1 » » Laborant 7 1 
> » Laborant 9 2 > > Laborant 8 Z 

> » Laborant 10 4 » » Laborant 9 4 
Tıbbi Teknolog 7 1 Tıbbi Teknolog 8 1 

» » Teknisyen Yardımcısı 8 1 » » Teknisyen Yard. 6 1 

» » Teknisyen Yardımcısı 8 1 » » Teknisyen Yard. 6 1 
» » Narkoz Teknisyeni 8 1 > » Narkoz Teknisyeni 6 1 

• » Teknisyen Yard. 8 4 » » Teknisyen Yrd 7 4 
» » Teknisyen Yard. 9 3 » » Teknisyen Yard. 8 3 
» » Teknisyen Yard. 11 1 » • Teknisyen Yard. 10 1 

» » Teknisyen Yard. 12 9 » » Teknisyen Yard. 11 t) 
» » Teknisyen Yard. 13 4 » • Teknisyen Yard. 12 4 
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(Al SÜTUNU (B) SÜTUNU 
DEGfSTİRlLMESÎ ÖNERÎLEN KADROLAR YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK 

KADRO 
A 

KADRO 

Birimi Sınıfı Kadro Unvanı 
f 
Derece Adet Birimi Sınıfı Kadro Unvanı r 

Derece Adet 

Sag. Uyg. ve S. H. Sağlik Tek. Yard. 7 2 Sag. Uyg. ve S. H. Sağlık Tek. Yard. 5 2 

Araşt. Mrk. Hst. Sağlık Tek. Yard. 7 1 Araş. Mrk. Hst. Sağ. Tek. Yard. 6 1 
Din H. lmam-Gassal 11 1 » Din H. lmam-Gassal 10 1 

İmam-Gassal 12 1 > » lmam-Gassal 10 1 
lmam-Gassal 13 1 » » lmam-Gassal 12 1 

Y. H . Gassal 14 1 » Yrd. H . Gassal 13 1 
» Aşçı 10 1 - Aşçı 8 1 

Aşçı 12 1 » » Aşçı 11 1 
Aşçı Yard. 12 1 > Aşçı Yardımcısı 11 1 
Başaşçı 12 1 s Başaşçı 11 1 

> Terzi 9 1 » » Terzi 8 1 
Kaloriferci 11 1 Kaloriferci 10 1 
Kaloriferci 12 2 » Kaloriferci 11 2 
Kaloriferci 13 1. » İt Kaloriferci 12 1 

M 9 Kaloriferci 13 2 » M Kaloriferci 11 2 
Çamaşırcı-Kolacı 13 4 » Çamaşırcı-Kolacı 12 4 
Çamaşırcı-Kolacı 15 1 M Çamaşırcı-Kolacı 14 1 
Bekçi 11 1 » Bekçi 10 1 
Bekçi 12 6 Bekçi 11 6 
Bekçi 12 1 • Bekçi 9 1 
Bekçi 14 3 » Bekçi 13 3 

» > Bahçevan 12 2 Bahçevan 11 2 
Odacı 13 1 * Odacı 12 1 
Odacı 13 1 Odacı 12 1 

Hademe 10 1 » Hademe 9 1 
Hademe 10 2 » Hademe 8 2 
Hademe 10 1 • » Hademe 7 1 



(A) SÜTUNU 
DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN KADROLAR 

K A D R O / " > 
Bilimi Suufı Kadro Ünvam Derece Adet 

(Bl SÜTUNU 
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK 

K A D R O 
/ * > 

Birimi Suufı Kadro Unvanı Derece Adet 

Sag. Uyg. ve Y . H . Hademe 12 18 Sag. Uyg. ve Y. H. Hademe 11 18 
Araşt Mrk. Hst » Hasta Bakıcısı İ l 1 Araş. Mrk. Hst Hasta Bakıcısı 8 1 

> > Hasta Bakıcısı 11 10 > » Hasta Bakıcısı 10 10 
» > Hasta Bakıcısı 12 65 > Hasta Bakıcısı 11 65 
> > Hasta Bakıcısı 12 3 > » Hasta Bakıcısı 10 3 
* » Hasta Bakıcısı 13 40 > » Hasta Bakıcısı 12 40 
» » Hasta Bakıcısı 13 35 » Hasta Bakıcısı 11 35 
w > Berber 13 1 » » Berber 11 1 
» » Aşçı Yard. 13 1 » Aşçı Yard. 12 1 

İkt ve 1da. Ayniyat ve Levazım İktisadi ve İdari Ayniyat ve Levazım 
Bil. Fak. G.I.H. Şefi 6 1 Bilimler Fak. G.I.H. Şefi S 1 

> » Daktilo 10 4 > » Daktilo 9 4 
* » Daktilo 11 3 > » Daktilo 10 5 
» Daktilo 12 2 > Daktilo 11 2 

» Memur 10 1 » Memur 9 1 
> Memur 11 1 » » Memur 10 1 

Memur 13 1 > » Memur 12 1 
» » Şoför 13 1 > > Şoför 12 1 
» Sag. H. Hemşire 11 1 Sag.H. Hemşire 10 1 
> Yrd. H. Odacı 11 1 > YrcLH. Odacı 10 1 
> » Odacı 12 2 > » Odacı 11 2 
» » Odacı 13 S > Odacı 12 5 

Hademe 12 2 » » Hademe 11 2 
» » Hademe 13 1 » » Hademe 12 1 
» Bekçi 11 1 > » Bekçi 10 1 
» Bekçi 12 2 » » Bekçi 11 2 
> » Aşça 13 1 » > Aşçı 12 1 
> Hastabakıcı 13 1 » Hastabakıcı 12 i ; 
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(A) SÜTUNU (B) SÜTUNU 
DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN KADROLAR YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK 

K A D R O K A D R O 

Birimi Sınıfı Kadro Unvanı Derece 
s 

Adet Birimi Sınıfı Kadro Unvanı Derece Adet 

Bursa Müh en. 
Fak. G.I.H. Sekreter 8 1 Bursa Mûh. Fak. G.LH. Sekreter 7 1 

> Memur 21 1 » > Memur 11 1 
» Ambar Memuru 6 1 » » Ambar Memuru 7 1 

» Daktilo 10 1 » > Daktilo 9 1 
» > Daktilo 11 2 Daktilo 10 2 
» » Daktilo 12 1 > > Daktilo 11 1 

» Şoför 13 2 » G.I.H. Şoför 12 2 
» Tek. H. Teknisyen 11 1 » Tek. H. Teknisyen 10 1 

Y. H. Odacı 13 11 Yrd.H. Odacı 12 11 
» Bekçi 13 l > » Bekçi 11 1 

» » Gece Bekçisi 13 2 • Gece Bekçisi 12 2 
> Kaloriferci 13 2 > Kaloriferci 12 2 

Balıkesir Balıkesir Mûh. 
Müh. Fak. G.Î.H. Daktilo Sekreter 8 t Fakültesi G.I.H. Daktilo-Sekreter 7 1 

» • Daktilo Sekreter 11 3 » Daktilo-Sekreter 10 3 
» » Daktilo Sekreter 12 1 - 9 Daktilo-Sekreter 11 1 

» Memur 11 1 - » Memur 10 1 
» Yrd. H. Odacı 10 1 YrtLH. Odacı 9 1 
» > Odacı 12 1 » Odacı 11 1 
» Odacı 13 3 » 9 Odacı 12 3 
» » Odacı 13 2 » Odacı 11 2 
» » Odacı 14 1 » » Odacı 13 1 
» » Bekçi 13 2 » * Bekçi 12 2 
> Kaloriferci 12 1 » Kaloriferci 11 1 



(A) SÜTUNU (B) SÜTUNU 
DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN KADROLAR YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞIŞtKLÎK 

K A D R O 
A 

K A D R O 
A 

Birimi Sınıfı Kadro Unvanı 
/ 

Derece Adet Birimi Suufı Kadro Unvanı t 
Derece Adet 

Balıkesir Turizm Balıkesir Turizm 
IşL ve Otelcilik İşi. ve Otelcilik 
Yüksekokulu G.I.H. Şef 7 1 Yük. Okulu G.I.H. Şef 6 1 

» » Şef 8 1 » » Şef 7 1 
» Memur 11 1 » » Memur 10 1 
» Memur 12 » Memur 11 

> » Memur 13 1 » > Memur 11 1 
> > Kütüphane Memuru 10 1 » » Kütüphane Memuru 9 1 
• m Daktilo 10 » • Daktilo 8 
> m Daktilo 11 1 > » Daktilo 10 1 
> Tek. H. Teknisyen 11 1 » Tek. H. Teknisyen 10 1 
> Yrd. H. Odacı 13 » Yrd. H. Odacı 12 
» > Kaloriferci 13 1 » » Kaloriferci 12 1 

Vet Fak. G.I.H. Tahakkuk Memuru 8 1 Vet. Fak. G.I.H. Tahakkuk Memuru 7 1 
» Memur 10 2 » Memur 9 2 

Memur 11 3 » Memur 10 3 
» Daktilo 10 2 » Daktilo 9 2 
» 9 Daktilo 11 1 » Daktilo 10 1 

» Şoför 12 1 » » Şoför 11 1 
» Santral Memuru 12 1 • Santral Memuru 11 1 
> Sag.H. Laborant 9 1 » Sag.H. Laborant 8 1 
> Laborant 10 1 » Laborant 9 1 
> > Laborant 11 1 » 9 Laborant 10 1 
» Y r d H. Hademe 12 1 > Yrd. H. Hademe 11 1 

Gece Bekçisi 14 1 » Gece Bekçisi 13 1 

TOPLAM: 697 TOPLAM 697 
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EK-IV 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ 

(İhdası Uygun Görülen Kadrolar) 
Sınıf Unvan Derece Adet 

S. H . S. Hemşire 12 38 

Top.: 38 

Tebliğ 
Maliye Bakanlığından : 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No: 153 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315 nci maddesi 22 Ocak 1983 tarih ve 17986 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan 21/1/1983 gün ve 2791 sayılı Kanunun 7 
nci maddesi ile değiştirilmiştir. 

315 nci maddede yapılmış olan değişiklikle, amortisman konusuna giren ikti-
sadi kıymetlerin % 25 nispetini aşmamak koşulu ile serbestçe tespit edilecek mabet-
ler üzerinden amortismana tabi tutulmasına imkân tanınmıştır. 

Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında, arazi ve binalar ile % 25 nispetinden 
dana yüksek bir nispette amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymetlere uygulana
cak nispetlerin Bakanlığımızca tespit ve ilân olunacağı belirtildiğinden, bu hüküm 
gereğince tespit edilen ve 1/1/1983 tarihinden itibaren iktisap edilen iktisadi kıymet
lere uygulanacak olan nispetler ekli listede gösterilmiştir. 

Ancak, listede yer almayan ve amortisman konusuna giren iktisadi kıymetler 
İçin yukarıda da belirtildiği üzere % 25 nispetini asmamak şartıyle mükelleflerce 
serbestçe tespit olunacak nispetler üzerinden amortisman ayrılabilecektir. 

Diğer taraftan, mükerrer 315 nci maddenin 2 numaralı bendinde yapılan deği-
şiklikle, azalan bakiyeler usulünde amortisman nispetinin üst sınırı % 59'ye çıkarıl
mış olduğundan, 1/1/1983 tarihinden sonra iktisap edilen iktisadi kıymetler için bu 
usulü tercih eden mükelleflerin, belirtilen nispeti aşmamak üzere normal amortisman 
nispetinin i k i katım uygulamaları mümkün bulunmaktadır. 

1/1/1983 tarihinden önce iktisap edilmiş olan iktisadi kıymetler hakkında ise, 
Vergi Usul Kanununun değişiklikten önceki hükümlerine ve 55, 107 ve 132 sıra Nu
maralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerine göre İşlem yapılmasına devam oluna
caktır. 

Tebliğ olunur. 
Amortisman 

Nisbeti 
% 

I — ARAZİ V E BİNALAR : 
A - BİNALAR : 

a) Ticari, sınai, zirai, mesleki işletmelerin idare bi
naları İle sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullan
dıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazı-
hane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, ha-
mam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13 
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Amortisman 
Nisbeti 

% 

yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları bina
ları, spor sahalarındaki tribünler ve benzerleri 
hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete 
mahsus ev, apartman ve emsali binalar : 
Beton, kârgir, demir, çelik 2 
Yarı kârgir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine 
beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış 
binalar dahil) 3 
Ahşap, kerpiç 4 
Galip malzemesi saç, çinko, teneke muvakkat ba
rakalar, inşaat şantiye binaları, mevsimlik faali
yette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerde
k i cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 6 
Galip malzemesi cam olan binalar (Ser, depo ve 
tesisler) ve benzerleri 5 
Sarnıçlar ve benzerleri 2 

Tanklar : 
İspirto ve saire tankları 5 
Asit tankları 10 

b) Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, 
kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, 
elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere 
mahsus binalar : 
Beton, kârgir, demir, çelik 4 
Yarı kârgir 5 
Ahşap 6 
Kerpiç 8 
Galip malzemesi saç, çinko, teneke 10 

B - ARAZİ (Tarım İşletmeleri) : 
a) Arazi ıslahatı (Tarla kurutma ve sulama kanal

ları gibi) 5 
b) Tesisat ve tertibat : 

Su yolları ve arklar 5 
c) Tesisler : 

1. Zeytinlikler 1,5 
2. Dutluklar 2 
3. Fındıklıklar 3 
4. Süs ağaçları, parklar, güllükler 5 
5. Bağlar 5 
6. Narenciye 4 
7. Şeftali ağaçları 10 
8. Kayısı, erik, badem ağaçlan 4 
9. Elma, armut, ayva, incir ağaçları 4 

10. Vişne, kiraz ağaçları 5 
11. Ceviz, kestane, antep fıstığı 2 
12. Sair meyveli ağaçlar 8 
13. Seralar 4 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14 
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ı ı — % 25 NISBETİNDEN D A H A YÜKSEK BİR NİSPETTE 
AMORTİSMANA T A B I T U T U L A C A K İKTİSADİ K I Y 
M E T L E R V E B U N L A R A U Y G U L A N A C A K NİSBET-
L E R : 
A - DEMİRBAŞLAR : 

a) Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon 
torba, küfe, su hortumu, sebze ve meyve kasa
ları (Tasir torbalan hariç) 

b) Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaa-
tında kullanılan palplanşlar 

B - M A D E N İŞLETMELERİ V E M A D E N O C A K L A R I : 
a) İzabe potaları 
b) Madeni emniyet şapkaları (baretler) 

C - MUHTELİF SANAYİ K O L L A R I V E MUHTELİF İŞ
L E R : 
a) Petrol Sanayiinde : 

1. Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar 
2. Pompaj çubuklarından, emiciler 

b) Demir - Çelik Fabrikaları ve Buna Müteferri Sa
nayide : 
1. Kızaklar, merdaneler (asit sıyırma), konve-

yör kayışı, şerit sarma tamburu 
2. Pik kalıpları ve benzeri kalıplar 

c) Tıbbi Müstahzarat Sanayiinde : 
1. Çift cidarlı buhar kazanları, komprime ma-

kinaları, doldurma makamları, cihazları ve 
vasıtaları, tephir kazanları, merhem sıvagı 
hazırlama kapları, merhem karıştırma cihazı 
(Melanjör), merhem ezme makinası (me-
laksör), odistile ve obidistile Cihazları, ste-
rilizasyon tertibatı (otoklav ve kod kazanı), 
biyolojik ve müstahzarları yapan laboratu-
varlarda kullanılan cihaz, makina, tesisat, 
tertibat ve vasıtalar 

2. Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp 
veya kavanozlara merhem doldurma ve kapa
ma makinaları, ajitatörlü ve termostatlı sup-
pozltuar makinası, harici tesirattan muhafaza 
için hususi empermeabilize ambalaj makinası, 
ampul kapatma doldurma makinaları 

B. Kurutma etüvü (elektrik, havagazı ve buharlı), 
süzme tertibatı (muhtelif cins filtre cihazları) 
alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibatı, 
muhtelif filtre cihazları, bakteriyolojik ve im-
minolojik-serolojik müstahzar yapan laboratu-
varlarda kullanılan cihaz, makina, tesisat ve va-

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15 
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d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

sıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müs
tahzarlar İçin hususi surette hazırlatılmış bulu
nan kalıplar), tıbbi müstahzarlara alt ambalaj 
maddelerinin baskısında kullanılan klişe, kalıp 
ve hususi bıçaklar. 

Bisküvi, çikolota ve şekerleme fabrikalarında : 
Lehimli kalıplar 

Balık Avlama Sanayiinde : 
Salma ağlan 

Süngercilikte ; 
1. Dalgıç hortumu 
2. Sürütme aleti komple 

Likit Petrol Gaz Sanayiinde : 
Filtreler 

Tiyatro dekorları 
D - KONAKLAMA İŞLETMELERİ İLE LOKANTA -

GAZİNO, KAHVEHANE KIRAATHANE, PAVYON, 
KIR BAHÇESİ, PLAJ, PASTAHANE, BAR VE EM
SALİ UMUMİ İSTİRAHAT, EĞLENCE VE TOPLAN-
TI YERLERİ : 
a) Turistik belgeli lüks ve birinci sınıf işletmeler 
b) Turistik belgeli diğer işletmeler 
c) Turistik belgesi bulunmayan lüks ve birinci sınıf 

işletmeler 
d) Turistik belgesi bulunmayan 2 ve daha aşağı sı

nıflara dahil işletmeler (sınıfı olmayanlar da da
hil) 

1. Porselen veya camdan yapılmış (kristal hariç) 
her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri : 
(a) grubuna dahil İşletmelerde 
(b) , (c) ve (d) grubuna dahil işletmelerde 

2. El, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları, yas-

tık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi pe
çeteler ve benzerleri: 
(a) ve (b) grubuna dahil işletmelerde 

(c) grubuna dahil isletmelerde 
(d) grubuna dahil işletmelerde 

35 
% 25 oranını aş
mamak şartıyla 
serbest amortis
man uygulaması 
yapılabilecektir. 

Amortismana 
tabi değildir. 

50 
35 
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E - FİLM AMORTİSMANLARI V E VİDEO KASETLERİ: 
a) Film amortismanları 
1. Maktu bir bedel 

mukabilinde satın Üç senelik Dört senelik Beş senelik 
alınan filmlerde filmlerde filmlerde 

Birinci sene (%) 60 60 60 
İkinci sene (%) 25 20 20 
Üçüncü sene (%) 15 10 10 
Dördüncü sene (%) — 10 5 
Beşinci sene (%) — — 5 

2. Mubayaa bedeli önceden kestirilmeksizin bayie 
hasılattan muayyen bir hisse verilmek suretiyle 
satın alınan filmlerde amortisman yerine yıllık 
hasılattan bayie terkedilmesi kararlaştırılmış 
olan yüzde, gider kaydedilir. 

3. Memzuç muvakelenamelerde, yani önceden kes
tirilmiş asgari bir mubayaa bedeliyle bayiin, ha

sılatın belirli bir kısmından fazlasına iştirak et-
tirilmesi suretiyle satın alınmış olan filmlerde : 
aa) Maktu mubayaa bedeli 1 inci fıkraya göre 

amorti edilir. 
bb) Hasılat hisseleri, hasılatın mukavelename 

ile tayin edilmiş olan haddi tecavüz etmeğe 
başladığı yıldan itibaren ve iştirake konu 
teşkil edecek kısımlar üzerinden ayrılması 
suretiyle tesbit edilir ve toplamı gider ya
zılır. 

4. Türkiye'de imal edilmiş olan filmler, 1 nci fıkra-
da yazılı nispetlere göre ve «Beş sene» içinde 

amorti edilirler, 
b) Video kasetleri 

Birinci yıl 60 
İkinci yıl 40 

Sirküler 
Ticaret Bakanlığından : 

Gözetme Şirketlerine Dair Sirküler 
lçticaret 1983/7 

1 — 19/2/1975 tarih ve 15154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara İlişkin VII Seri ve 138 sayılı Tebliğ 
uyarınca Bakanlığımızca tayin ve tesbit olunan ve 20/6/1977 günlü 15972 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan 1977/3, 4/11/1978 günlü 16453 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan 1978/9 sayılı Sirkülerle ilan edilen Milletlerarası Gözetme Şirketleri 
Kontrol Firmaları ve Laboratuvarları Listesine anılan tebliğ uyarınca tayin ve tesbit 
olunan ve aşağıda Unvanı belirtilen firma İlave edilmiştir. 

2 — Bu Sirküler yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Kotekna Gözetim Limited Şirketi 
Bankalar Caddesi 31 - 33 
Generali Han K a t : 2 No : 24 
Karaköy - İSTANBUL 

Yürütme ve İdare Bölümü : 17 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

D ö v i z K u r l a r ı B ü l t e n i 
SAYI: 1983/195 

18 Ekim 1983 Tarihinde Uygulanacaktır. 

II S a y ı l ı Liste (TL Olarak) 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 68 

D ö v i z i n C i n s i Döviz A l ı ş Döviz Sa t ı ş Efektif A l ı ş E f e k t i f S a t ı ş 

1 ABD d o l a r ı 246,25 251,18 246,25 253,64 
1 Avustralya d o l a r ı 225,86 230,38 214,57 232,64 
1 Avusturya ş i l i n i 13, V? 13,74 13,47 13,88 
1 B a t ı Alman mark ı 94,85 96,75 94,85 97,70 
1 B e l ç i k a f r a n g ı 4,66 ^,76 4,43 4,80 
1 Danimarka kronu 26,18 26,71 26,18 26,97 
1 F r a n s ı z f r a n g ı 31,03 31,65 31,03 31,96 
1 Hollanda f l o r i n i 84,64 86,33 84,64 87,18 
1 İ s v e ç kronu 31,67 32,30 31,67 32,62 
1 İ s v i ç r e f r a n g ı 117,12 119, W 117,12 120,64 

100 İ t a l y a n l i r e t i 15,60 15,91 14,82 16,06 
100 Japon yeni 105,98 108,10 100,68 109,16 

1 Kanada d o l a r ı 200,07 204,07 190,07 206,08 
1 Kuveyt d i n a r ı 849,71 866,70 807,22 875,20 
1 N o r v e ç kronu 33,74 3^,42 32,06 3^,75 
1 S t e r l i n 369,99 377,39 369,99 381,09 1 Suudi Arabistan r i y a l i 70,77 72,19 67,23 72,89 

ÇAPRAZ KUBLAR 

1 ABD d o l a r ı 18,2813 Avusturya ş i l i n i 
2,5962 Batı Alman markı 

52 ,8433 Belç ika frangı 
9: ,4060 Danimarka kronu 
7 ,9358 Fransız f rangı 
2,9093 Hollanda f lor ini 
7,7754 İsveç kronu 
2,1025 İ s v i ç r e frangı 

1578 ,52 İ ta lyan l i r e t i 
232 ,35 Japon yeni 

1 ,2308 Kanada 1 dolar ı 
7 ,2984 Norveç '. kronu 
3,4795 Suudi Arabistan r i y a l i 

1 Avustralya d o l a r ı 0,9172 ABD dolar ı 
1 Kuveyt d i n a r ı 3,^506 
1 S t e r l i n I.5025 

18 Ekim 1983 Tarihinde Uygulanacaktır. 

II S a y ı l ı Liste (TL Olarak) 
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ILÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
5 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir : 

P A Z A R L I K L A T E L E F O N SATIŞ İLANI 
Tasfiyeleri Kurulumuzca yapılmakta olan aşağıda İsimleri belirtilen banker

lere ait numara ve muhammen bedeli yazılı telefonlar 27/10/1983 Perşembe günü 
saat 11 -12 arasında Kurulumuzda satılacaktır. Birinci satışta alıcı çıkmaması veya 
muhammen bedelin % 75 i bulmaması halinde İkinci satış 28/10/1983 Cuma günü 
aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 

Bankerin Unvanı, Adı ve Soyadı 
Telefon 
numarası 

Huh. Bedeli 
U r a Kr . 

Banker Cahit - Cahit GÜNDÜZ 18 96 49 200.000,— 
Banker Namsa - Ömer Faruk SAĞLAM 3043 82 100.000,— 

» » 30 48 60 100.000.— 
» » 30 33 90 100.000,— 
» » 30 33 91 100.000,— 

Banker Selahattln KILIÇ 27 73 08 180.000,— 
Man Bankerlik - Z. Süha M O R A M O L L U 29 65 83 100.000,— 

» » 1829 56 180.000.— 
» » 26 95 03 180.000,— 

Satışla ilgili geniş bilgi almak isteyenler Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : ı 
Kat 2 deki 5 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. 

İlan olunur. 

P A Z A R L I K L A SATIŞ İLANI 
(GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI) 

Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Aysu Süpermanrket'e (Çetin Balcı) 
ait Ankara, Yenimahalle, Demetevler Mahallesi, 5. Cadde, 1S826 Ada, 29 Parselde 
kayıtlı, 97 kapalı numaralı 9. kat, 33 no. lu (% 70'i bitmiş durumda) daire pazarlık, 
suretiyle 2/11/1983 günü saat 14.30'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 6, Kat. 
5'dekl 17 No. lu Tasfiye Kurulunda satılacaktır. 

İkinci satış; 11/11/1983 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
Söz konusu gayrlmenkule bilirkişilerce 1.400.000,— TL. (birmilypndortyüzbin) 

değer konmuştur. 
Bu satışa katılmak isteyenlerin muhammen bedelin % 10'u nisbetindeki temi

natı satıştan bir gün önce Kurulumuza yatırmaları gerekmektedir. 
tW»l olvjrmr. 
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Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 15 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

AÇIK A R T I R M A İLE T E L E F O N SATIŞ İLANI 
Tasfiye halindeki Bankerlere ait olup, aşağıda müfredatı yazılı telefonların 

İntifa hakları, acık artırma ile satılacaktır. 
SATIŞ ŞARTLARI: 
1) Satış peşin para ile yapılacaktır. Satışın yapıldığı gün bedeli tahsil oluna

caktır. 
2) Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'lnden 

aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcıyla sonradan 
teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. günde bir defaya mahsus olmak üzere 
açık artırma yapılacak satış, en çok artırana yapılacaktır. 

3) Satışa katılacak kişiler muhammen bedelin % 10'u tutarındaki teminat 
karşılığı parayı peşin olarak satıştan 1 saat önce Kurulumuza yatırmak zorundadır. 

4) Telef onların eski borçları Kurulumuzca ödenecektir. Telefonların PTT ta
rafından alınacak devir ücreti, devir giderleri, vergi ve resimler alıcıya ait olacaktır. 

SATIŞ GÜNÜ, SAATİ V E YERİ : 
Açık artırma ile satış 7/11/1983 günü saat 10.00'da Gazi Mustafa Kemal Bul

varı No. 6/4'deki 15 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığında yapılacaktır. İlk arttırmada 
alıcı çıkmadığı veya muhammen bedelin % 75'inden aşağı teklifte bulunulması halin
de ikinci satış 10/11/1983 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Satış şartnamesi için Kurulumuza müracaat edilecektir. 
Hân olunur. 

Devir ücreti 
hariç satış bedeli 

Telefon No. Ait olduğu Bankerin adı U r a 

29 51 60 Banker Yalçın Doğan 50.000 
33 79 60 Banker A N K A 80.000 
29 36 58 Banker A N K A 50.000 
17 29 94 Banker K O Z A 80.000 
3184 39 Banker GUrkan Sancay 80.000 
26 47 11 Banker GUrkan Sancay 80.000 
29 57 53 Banker Gürkan Sancay 50.000 
33 16 68 Banker Sırdaş Finansman 80.000 
33 0928 Banker Sırdaş Finansman 80.000 
29 66 82 Banker Garip Doğan 50.000 
10 52 84 Banker Evren "Ticaret 40.000 
11 75 38 Banker Yalçın Doğan 40.000 
14 59 09 Banker Yalçın Doğan 30.000 

Selçuk İcra Memurluğundan : 

GAYRİ M E N K U L SATIŞ İLANI 
1983/122 
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 1 nolu bankerler tasviye kurulunca yürütü

len Anadolu Menkul Değerler Yatırım Finansman ve Bankerlik A . Ş. nin ortağı Tun-
cer Yıldırım'a ait Selçuk, Çamlık Köyü Akkavaklar mevkiindeki 14 pafta 797 parsel
deki 1295 n\2 lik lokanta dükkân, aynı pafta 796 parseldeki 785 ntf benzinhanedekl 1/2 
hissesi pazarlık suretiyle satışından ibaret olup satış şartları aşağıya çıkarılmıştır. 

1 — GAYRİMENKULUN BULUNDUĞU YER, CİNSİ, M U H A M M E N BEDELİ: 
Gayrimenkul Selçuk İlçesi Çamlık Köyü Akavaklar mevkii izmir, Aydın Ka

rayolu üzerinde 796-797 parsel ve 2080 mi yüzölçümü üzerinde kurulu 1/2 hisse itiba-
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rı ile ortak olunan içerisinde 4 adet akaryakıt satış saati, 1 bava pompası, yerde gö
mülü üç adet 12 tonluk bir adet 18 tonluk yakıt deposu, 60 m? zemin kat bayii satış 
yeri, 70 m? zeminkat lokanta, 20 rrtf zemin kat büfe, 20 m? zemin kat lojmandan ibaret 
tapu kaydında 10 yıl müddetle icra şerhi bulunan aylık kira geliri 100.000 Türk lirası 
olan petrol ofis bayii ve tesislerinin tamamı 9.300.000 T L . olup Tunçer Yıldırım'ın 
1/2 hissesi 4.650.000 TL. muhammen bedelle satılacaktır. 

2 — SATIŞA K A T I L M A ŞARTLARI : 
a) Satış peşin para ile yapılacaktır. Satışın yapıldığı gün ve saatte bedeli 

tahsil edilecektir. 
b) Satışın yapıldığı günü takiben 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15 inden 

aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu taktirde, ilk alıcı ile sonradan 
teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10 ncu günde bir defaya mahsus olmak 
üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde bırakılacaktır. 

c) Satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığım peşin 
olarak nakit veya banka teminat mektubu yahut devlet tahvili şeklinde yatırmadıkça 
artırma talepleri kabul edilemez. 

d) Satışa katılacak kişilerin satış saatinden önce muhammen bedelinin % 
10'u tutarındaki parayı memurluğumuza veya gösterilecek bir banka hesabına yatı
rıp buna ait belgeyi satışın başlamasından önce memurluğumuza ibraz etmeleri ge
rekir. 

e) Bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri teminat aranmaksızın satışa iştirak 
edebilirler. İpotek sahibi alacaklılarlada teminat aranmaksızın artırmaya katılabi
lirler. 

f) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (X) bu gayrimenkuller üzerinde 
haklarını, hususi ile faiz ve masrafa dair iddialarım evrakı müsbiteleri ile 15 gün 
içinde tasviye kurulu başkanlığına bildirilmek üzere memurluğumuza bildirmeleri la
zımdır. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç bırakılacaklardır. 

3 — A R T I R M A N I N GÜNÜ SAATİ V E YERİ : 
Pazarlık suretiyle açık artırma 22/11/1983 Salı günü saat 14.00 - 15.00 arasın

da Selçuk İcra Memurluğunda yapılacaktır. 
İlk artırmada alıcı çıkmaması veya muhammen bedelinin % 75'inden aşağı 

teklifte bulunulması halinde ikinci artırma 2/12/1983 Cuma günü aynı yer ve aynı 
saatlerde yapılacak ikinci artırmadada % 75 şartı aranacaktır. 

4 — SATIŞIN SONUÇLANMASI : 
Satışın sonuçlanması bir tutanakla tesbit edilir. Tutanakta alıcı ve satıcı İmza

ları ve diğer bilgiler yer alır. 
5 — M A S R A F L A R I N KİME AİT OLACAÖI : 
Gayrimenkulun satışı ile ilgili hertürlü masraf, vergi, resim, harçlar alıcıya 

aittir. 
6 — SATIŞ KOMİSYONUNUN YETKİLERİ : 
Satış komisyonu alıcıya gayrimenkulleri satıp satmamaya yetkilidir. 
7 — İTİLAFIN ÇÖZÜM MERCİİ : 
Satıcı ile alıcı arasında çıkacak itilafın çözümüne yetkili mahkeme Selçuk İcra 

Tetkik Mercii Hâkimliğidir. 
8 — ŞARTNAMEYİ K A B U L ETMİŞ SAYILMA : 
Satışa iştirak edenler bu açık artırma şartnamesini okumuş ve kabul etmiş 

sayılır. Satılacak gayrimenkullerin taliplilerin teklifine heran sunulabilir. Satışla ilgili 
ek bilgi almak isteyenler Selçuk İcra Memurluğunun 1983/122 Tal sayılı dosyasına, 
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 1 nolu tasviye kurulu başkanlığına müracaatları 
ilân olunur. 

(X) ilgililer tabii ine iltifat hakkı sahlpleride dahildir. 



Sayfa : 72 RESMİ GAZETE 18 Ekim 1983 — Sayı : 18195 

İsparta 3. İcra Memurluğundan ; 

Tasfiyesi Ankara 7 No. lu Tasfiye Kurulunca yürütülen banker Servet Ekmek-
eioğlu'na (Pak - San Ltd Şti.) ait 34 E 8536 plaka sayılı 1975 model Murat 124 mar
ka binek oto memurluğumuzca pazarlık usulü ile 4/11/1983 ve 11/11/1983 tarihinde 
saat 14.00'de satılacaktır. 

Aracın muhammen bedeli 350.000,— TL. dir. Araç İsparta Belediye otoparkın
da görülebilinir. Satış şartnamesi İsparta 3. İcra Memurluğundan ve Ankara 7 No. lu 
Tasfiye Kurulu Başkanlığından temin ecUlebilinir. 

tUln olunur. 

Kırkağaç Tapulama Hâkimliğinden •. 

1983/100 
Davacı Kırkağaç Orman Bölge Şefliği tarafından davalılar Ayşe Temiz ve 

müşterekleri aleyhine açılan tespite itiraz davasında -. 
Mahkememizden sadır olan 1981/6 esas 1983/8 sayılı kararı davacı Orman 

Bölge Şefliği vekili tarafından temyiz edilip, Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 14/6/1983 
tarih ve 1983/11743 - 9759 sayılı İlamı ile bozularak iade edilmiş olup mahkememi
zin yukarıdaki sırasına nakzen kaydı yapılmıştır. 

Davalılardan Ahmet kızı, Mahmure Can adına çıkarılan tebligat bila ikmal 
iade edilmiş olup, adresinde bulunamadığından zabıtaca yaptırılan aramada baş
kaca adresine rastlanmadığından Hanen tebligat yapılmasına karar verilmiş ol
makla, adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 12/12/1983 tarihinde Hâkimliğimizde 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 15961 

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/228 
K. No : 1982/324 
Sanık: Uğur Başar firarda 
Suç: Resmi evrakta sahtekarlık 
Resmi evrakta sahtekarlık suçundan sanık Uğur Başar hakkında açılan ka 

mu davasının yapılan yargılaması sonunda -. 
Sanık hakkında mahkememizden verilen 16/12/1982 tarihli gıyabi hüküm, 

sanığın adresinin tesbit edilememesinden dolayı tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 28 29, 30. maddeleri gereğince adı geçen sanığa ilânen tebliğine, 
aynı Kanunun 31. maddesince ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayı
lacağına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 15960 

Aydın Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. N o : 1983/1053 
K. N o : 1983/1302 
Muzaffer ve Nurten'den olma 1959 D. lu, Aydın İli Nazill i İlçesi Yenlma-

halleye kayıtlı olup aynı mah. 16 sokak No: 11 de oturur. Ahmet Ok hakkmda 
Aydın Sulh Ceza Mahkemesinin 20/6/1983 gün ve 1983/1053-1302 sayılı ilamı ile 
6085 S. K. nun 24, 58/B. maddesi' uyarınca verilen 2250 lira hafif para cezasına dair 
gıyabi hüküm sanığa PTT. kanalı ile tebliğ edilememiş bulunduğundan Resmî Ga
zete'de ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün İçinde kesinleşeceği ilân 
masrafının sanıktan alınacağı İlân olunur. 15957 
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Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından •. 

Esas No : 1981/134 
Karar No : 1982/113 
Müdahil: Seracettin Toker, Sait oğlu, 1940 D. lu, Patnos Sarıca Köyünden. 
Sanık: Süleyman Palıt, M. Sıddık oğlu, 1956 D.lu, Erciş Kışla M. den. 
Suç: Şehvet için kız alıkoymak, cebir, tehdit ile reşit olmayan mağdurenin 

ırzına geçmek, livata yoluyla ırza geçmek ve bu suçlara iştirak. 
Suç Tarihi: 15/6/1981 
yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde açılan kamu dava

sının yapılan yargılaması sonunda : 
Sanıkların, müsnet sucu işlediklerine dair yeterli delil elde edilemediğinden 

beraatlerine 4/11/1982 gün ve 1982/113 sayılı kararla karar verildiği ancak karar 
müdahilin gıyabında verildiğinden bunca aramalara rağmen müdahilin gösterilen 
adreste bulunmadığı ve kendisine tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun değişik 28. maddesi gereğince sanık hakkında verilen iş bu kara
rın müdahile Resmi Gazete'de ilan yoluyla tebliğine ve ilan yapıldığı tarihten iti
baren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

15969 

Karadeniz Ereğli Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Esas No : 1983/514 
Davacı Ayşe Orhan Vekili Avukat Onay Aipago tarafından davalı Ramazan 

Orhan aleyhine nafakanın tezyidi için açılan dava sebebiyle: 
Davalı Ramazan Orhan, Ankara Gazi Mahallesi Saatçi Sokak No. 5'de ika

met ettiği anlaşıldığından bu adresine çıkarılan tebligatın yapılamadığı, tebliğe saiih 
adresininde tesbit edilemediğinden, dava basit usulü mahkemeye tabi olduğundan 
varsa delillerini duruşmadan evvel mahkemeye ibrazı veya göndermesi veya delil
leri ile birlikte duruşmanın atıldığı 15/11/1983 günü saat ıo'da mahkemede hazır bu
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde dava gıyabında cer-
yan edeceği H. U . M. K. nunun 409 ve 410 ncu maddeleri gereğince tebligat ve gı-
yab yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur., 15928 

Karaburun Tapulama Hâkimliğinden : 

Esas No : 1979/70 
Davacılar Mehmet Akgüloğlu vs. tarafından davalı hazine aleyhine açılan iti

raz davasının yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince: 
Davaya dahil olunan Mehmet Keskinkıhç'm adresi tesbit edilemediğinden da

vetiyenin tebliğide mümkün olmamıştır. Davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş 
olduğundjan, duruşmanın atılı bulunduğu 13/12/1983 günü saat 11.00'de dahili davalı 
Mehmet Keskinkılıç'm varsa elindeki kanıtlan ile birlikte duruşmaya gelmediği 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği taktirde duruşmanın gıyabında biti
rileceği davetiye yerine kâim omak üzere ilânen tebliğ olunur. 15924 

Ankara İcra İflas Memurluğundan: 

Ankara Asliye 4. Ticaret Mahkemesinin 28/9/1983 tarih ve 1982/174 - 983/344 
sayıb kararı ile Ankara Yenişehir Konur Sokak No. 51/4 de ticaret sicilinin 33241 
sırasında kayıtlı Mar Yapı Limited Şirketinin iflasına ve iflasın aynı gün saat 15.00 
de açılmasına karar verilmiştir. 

1.1K. mm 166. maddesi uyarınca tebliğ ve ilân olunur. 15925 
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Gebze 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/393 
Davacı Sebahat Bulut tarafından davalılar Haydar Şimşek, Bayram Gök, 

Ennaği Aralan, Suca Şimşek aleyhine acılan tazminat davasının yapılan açık du
ruşmasında : 

Davacı vekili tarafından verilen dava dilekçesinde, davalılardan Haydar Şim
şek ve Bayram Gök, Ennaği Arslan da olduğu halde davacı müvekkiline ait 7 Adet 
Beşibirlik (Macar), (Altın), ile bir adet radyolu teybi ve 4.000 TL. nakit parayı 
çaldıklarım davalı Suca Şimşek bu çalıntı malları bilerek satın aldığından suça 
iştirak ettiğini ve Asliye Ceza Mahkemesinin 1981/51 sayılı dosyası ile bu suçtan 
dolayı hüküm giymiş olduklarını, altınlarının değerinin 162.000 TL. radyolu teyp 
16.000 TL. ve nakit para olarak 4.000 TL. nin toplamı 182.000 TL. olmakla bunu da
valılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiş, davalı 
Haydar Şimşek bir çok aramalara rağmen bulunamamış, adresi de meçhul kalmış 
olduğundan ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruşma günü 
olan 4/11/1983 günü saat 10.30 da davalı olarak mahkememizde hazır bulunması 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 15890 

1983/82 
Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalı Bekir Alpergül aleyhine 

açılan tazminat davasının yapılan açık duruşmasında verilen karar gereğince : 
Davacı vekili mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde, davalı Bekir 

Alpergüt'ün 15. Kolordu Komutanlığına bağlı Darıca'daki dinlenme kampında zim-
metindesi ıs.3783 plakalı enter vidanjör aracı İle kamp yerinden almış olduğu döküntü 
malzemelerini çöplüğe dökerek dikkat etmesi gereken hususlara dikkat etmeyerek 
aracın bir ağaç kütüğüne çarpmasına neden olduğunu ve aracın kordon milini, pom
payı ve bağlantısı ile kuşaklarım eyerek kırılmasına sebebiyet vererek Hazinenin 
53.105,70 Tl.,, zarara uğramasına neden olduğundan, Hazinenin uğradığ) bu za
rarın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, ancak davalı Bekir Alpergül'ün 
adresi meçhul kaldığından ilânen dava dilekçesinin tebliğine karar verilmiş olmakla 
duruşma günü olan 28/10/1983 günü saat 10.00 da davalı olarak mahkememizde hazır 
bulunması, davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 15891 

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden : 

E. No : 1982/613 
K. No : 1983/42 
Dolandırıclıık suçundan sanık Mehmet oğlu Hanife'den olma 1942 doğumlu De

veli Çaylıca Hane 75, Cilt 022/03 Sahife 36 sayılı yerde nüfusa kayıtlı bulunup, An
kara Necaübey Caddesi 59/7 de mukim ayrıca istanbul Beşiktaş Ortaköy Dereboyu 
caddesi numara 65/11 sayılı yerde oturur Durmuş Salman'ın, hakkında mahkeme
mizden verilen gıyabi ilâmın bütün aramalara rağmen bulunmadığı zabıtaca bildi-
ı ilrnig olmakla dosya tetkik edilip : 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 
T.C.K. nun 503/ilk 522, 647 sayılı Kanunun i. maddeleri gereğince sanığın Bir 

ay süte ile hapis 83 lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine Hapis cezasının takri
ben 20 lira hesap edilerek, 600 lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine diğer para 
cezasıda nazara alınarak sanığın neticeten 683 Lira Ağır Para Cezasıyla Mahkukl-
yetine. 170 lira mahkeme masrafının keza sanıktan alınmasına dair verilen gıyabi 
ilâmın 2701 sayılı tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen teb
liğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen teb
liğ olunur. 15899/2 
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Ankara Onbirinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden ; 

1983/238 
Davacı Mi l l i Eğitim Bakanlığı tarafından davalı Kayhan Görgün ve Nuret

tin Ozay aleyhine açılan 21.030 TL. alacaK davasının yapılan yargılaması sırasında : 
Hamidiye Köyü - Gölcük/Kocaeli adresinde mukim davalı Kayhan Görgün ve 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi A c i l Servisi Ankara adresinde mukim Nurettin 
Özay'ın belli bir adreste bulunmamaları sebebiyle adlarına dava özeti ve daveti
yenin Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiş olup duruşma 7/11/1983 gü
nü saat ll.05'e bırakılmıştır. 

Belirtilen gün ve saatte adı geçenler duruşmaya katılmadıkları veya kendile
rini bir vekillede temsil ettirmedikleri takdirde gıyap hükümlerinin uygulanacağı 
dava özeti ve davetiye yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

15950 

Bursa - Yenişehir Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. N o : 1982/153 
K. No: 1983/14 
Dolandırıcılık suçundan sanık Alucra İlçesi Merkez Suyurdu Köyü nüfusun

da kayıtlı Adem oğlu, Hatice'den olma 1942 doğumlu Dursun Yaraç hakkındaki 
müsnet suçu sabit olmakla eylemine uyan TCK. nun 503/llk, 2248 S. K. 23, 522, 81/2, 
40. maddeleri gereğince 3 ay 15 gün müddetle hapis ve 1750 lira ağır para cezası 
ile tecziyesine karar verilmiş olup bugüne kadar tüm aramalara rağmen açık ad
resi tesbit edilemediğinden tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri uyarınca işbu kararın teb
liğinden itibaren 15 gün içersinde kanun yoluna başvurmadığı taktirde hükmün 
kesinleşeceği mahkeme masrafı ile birlikte ilân ücretinin kendisinden tahsil oluna
cağı tebliğ olunur. 15954 

Borçka Asliye Hukuk İş Mahkemesi Hâkimliğinden .-

1983/110 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Etibank 

Murgul Bakır İşletmesi ve Nureitin Çiçek, Sikoç tipi kazan imalatçısı aleyhlerine 
açılan rücuan tazminat davasının yapılan açık duruşmasında davalılardan 15. P. 
S. 1. Sikoç tipi kazan imalatçısının Sirkeci - İstanbul adresine tebligat yapılama
mış ve tebligata yarar adresi de tespit edilemediğinden ilânen duruşma günü ve 
dava dilekçesi tebliğine karar verildiğinden davalı Sikoç tipi kazan imalatçısı, da
vanın bu defa ertelenen 11/11/1983 günü saat 9.00'daki duruşmasında bulunması 
veya temsilen vekil göndermesi dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üze
re ilânen tebliğ olunur. 15940 

Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1982/720 
Davacı Tarım ve Orman Bakanlığı vekili tarafından davalı Süleyman Gürel 

aleyhine açılan alacak davasının duruşmasına davalı Süleyman Gürele ilânen teb
ligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediği anlaşıldığından, 10/11/1983 günü saat 
9.30'da Mahkememizde hazır bulunması, aksi halde gıyabında davanın devam ede
ceği gıyap karan yerinla kaim olmak üzere ilân olunur. 15047 
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Elazığ 2. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliğinden-. 

Karşılıklı bıçakla darp suçundan sanık Elazığ Kavaktepe Köyü nüfusuna 
kayıtlı Ahmet oğlu, 1866 doğumlu Mustafa Hayta hakkında Mahkememizin 
10/5/1883 tarihli ve 1982/287 esas, 1983/211 sayılı karar ile CK. 456/4 457/1 55/3. 
647 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca neticeten 3600 TL. para ile hükümlendiril-
miş ve sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından gıyabi hüküm kendi
sine tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi hükmün tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
13562 

Kızıltepe Asliye Ceza Hakimliğinden: 

E. No: 1980/124 
K. No : 1982/205 
18/8/1980 tarihinde hırsızlık suçundan sanık Lokman Kaya ve suç arkadaşı 

hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda sanık Lokman Kaya
nın müsnet suçtan dolayı eylemine uyan TCK. nun 493/2. 61. 55/3. ve 647 sayıh 
Kanunun 4. maddesi gereğince neticeten lö.ooo lira ağır para cezası ile cezalandı
rılmasına karar verilmiş işbu karar bunca aramalara rağmen kendisine tebliği 
mümkün olmadığından ilânen yapılmasına karar verildiğinden, ilânın gazetede 
yayımlanmasında 15 gün sonra kendisine tebliğ yapılmış sayılacağı ilân olunur. 

15559 

Turgutlu 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Davacı Arif Tütüncü vekili Av. Merih Ünver tarafından Turgutlu Tapusunun 
783 ada 35 parsel ve 783 ada 36 parsel sayılı taşınmazların tapusunun iptalini talep 
etmiş ancak 35 parselin tapu maliki Hacı Hüseyin oğlu Mehmet ve 36 parselin 3/4 
hisse maliki Ali Molla oğlu Hüseyin'in yaptırılan zabıta tahkikatına rağmen kişi
lerin kimler ve mirasçılarının kimler olduğu tespit edilemediğinden 35 parsel maliki 
Hacı Hüseyin oğlu Mehmet vereselerinin ve 36 parsel maliki 3/4 hisse sahibi Ali 
Molla oğlu Hüseyin vereselerine duruşmanın bırakıldığı 1/11/1983 günü saat 11 de 
Turgutlu 2. Asliye Hukuk Hakimliğinin 980/312 esas sayılı davanın duruşmasında 
hazır bulunmaları veya kendilerini temsilen vekil göndermeleri dava dilekçesi ve 
tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 15549 

Kadıköy 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

E. No: 1980/232 
K. No-. 1982/288 
C. Savcılık No: 1980/2969 
Hırsızlık suçundan sanık Ahmet Sim oğlu, Nazireden olma, 10/10/1951 Of 

doğumlu, Trabzon ili Of kazası Yaylaören köyü hane 93 de nüfusa kayıtlı olup 
İstanbul Fener, Mürselpaşa Cad. No: 115 de ikamet eden Abdullah Gözaydın hak 
kında verilen TCK. nun 493/2 522/1 525. maddeleri gereğince dört sene müddetle 
hapis ve dört sene genel güvenlik gözetim cezası ile cezalandırılmasına dair veri
len 10/9/1982 gün 1980/232 esas 1982/288 karar sayılı gıyabi hüküm sanığın bunca 
aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. 
30. ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilân olunur. 

15567 
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Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E . No : 1982/391 
K . No : 1983/119 
Öğrenim özgürlüğünü engellemek suçundan sanıklar Kâzım oğlu 1958 doğumlu 

Şabanözü İlçesi Kalfat Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Selçuk Oktay ve suç arkadaş
ları haklarında Mahkememizin işbu 1982/391 esas sayılı dava dosyası ile Diyarbakır 
Sıkıyönetim 1 Nolu Askeri Mahkemesinin 1981/260 esas sayılı dava dosyası arasında 
fii l i ve hukuki irtibat bulunduğundan, dava dosyamızın Diyarbakır Sıkıyönetim Ko
mutanlığı '1 Nolu Askeri Mahkemesinin 1981/260 esas sayılı dava dosyası ile birleş
tirilmek üzere Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş olup, görevsizlik kararı 
sanıklardan Kâzım oğlu Cahide'den olma 1958 doğumlu Şabanözü İlçesi Kalfat Köyü 
nüfusuna kayıtlı Mehmet Selçuk Oktay'a bütün aramalara rağmen karar örneği teb
liğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmî Gazete ile 
ilânen tebliğine, ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, aynı Kanu
nun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış 
sayılacağına karar verildi. 

İlânen tebliğ olunur. 15965 

Mersin Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/587 
Davacı Mehmet Karataş tarafından davalı Ayşe Karataş aleyhine açılmış olan 

boşanma davasının yapılan duruşmasında : 
Davalı Ayşe Karataş adına yapılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş olup, 

zabıtaca da yapılan tahkikatta adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilâ
nına karar verilmiş olup, davalı Ayşe Karataş'ın duruşmanın talik edildiği 3/11/1983 
tarih saat 9.00'da Mahkemede hazır bulunması veya bir vekille temsil edilmesi da
vetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 15945 

1983/684 
Davacı İsa Yanç vekili Av. Ekrem Gök tarafından davalı Neslihan Yanç (Süt-

Kal) aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında: 
Davalı Neslihan Yanç (SütkaU adına çıkarılan davetiye bila tebliğ iade edil

miş olup, zabıtaca da yapılan tahkikatta adresi tespit edilemediğinden Resmi Gaze
te ile ilânına karar verilmiş olup, davalı Neslihan Yanç (Sütkal)'ın duruşmanın ta
lik edildiği 10/11/1983 günü saat 9.00'da Mahkemede hazır bulunması veya bir vekil
le temsil edilmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

15946 

Karaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1982/40 
Davacı Yeşilada Mahallesinden, Fatma Tosun tarafından, davalı yine İlçemiz 

Yeşilada Mahallesinde ikamet eden Hasan Hüseyin Tosun aleyhine açılan boşan
ma davasında davalıya bu adreste tebligat yapılamamış, 30/6/1983 günlü duruşma 
için adına Resmî Gazete ile ilânen davetiye çıkarılmış olup, gelmediğinden gıyap 
davetiyesi çıkarılmasına karar verilmiş olmakla; 29/11/1983 günü saat 8.50'de mah
kememizde hazır bulunmanız aksi halde gıyabınızda karar verileceği ilan olunur. 

15943 
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Gebze Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1981/494 
Mahkememizde davacı Melahat Seyhun'un açmış olduğu veraset davasının 

verilen 3/10/1983 tarihli ara kararı gereğince: 
Muris Hayri Seyhun'un 11/1/1948 tarihinde vukuu vefatiyle geriye mirasçı 

olarak kalan çocuklarından Mustafa BenU'nin eşi Hayriye kaldığını Hayriye'nin 
ise yapılan adres tahkikine rağmen bulunamadığından murisin mirasında mülki
yet veya intifa hakkını mı seçtiği anlaşılamamış bulunmasına binaen muris Hay
r i evladı Mustafa Benli eşi Hayriye Seyhun'un mahkememizde yapılacak 7/11/1983 
tarihli celsede hazır bulunması aksi taktirde murisden intikal edecek mirasta mül
kiyet hakkını tercih etmiş sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 15929 

Burdur Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/17 
Burdur Gazi Caddesinde manifaturacı Hüseyin Düdük tarafından Nevruz 

Sümer aleyhine açılan istirdat davasının yapılan açık duruşması sonunda: 
Davacı, davalıya satmış olduğu 30 metre pol yerde bedelinin davalıdan tahsil 

edemediğinden perdelerin geri alınmasını talep ve dava eylemiş olup, «3/5/1983 ta
rih 1983/17 - 405 sayılı davacının davalıya vermiş olduğu perdelerin yeddıemin 
Mehmet Türkmen'den alınıp davacıya verilmesine karar verilmiş ve davalının ad
resi meçhul olduğundan kararın ilânen tebliği gerekli bulunmakla, karar davalı 
tarafından sekiz gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği, 23/5/1983 ta
r ih ve 1983/17 - 405 sayılı ilâm yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

15930 

Ankara 9, Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1983/434 
Davacı Alinza Türk vekili Avukat Melit Hanef tarafından davalı Fevzi Taşlı 

aleyhine açılan tahliye davasınnı yapılan açık duruşması sırasında davalıya Resmî 
Gazete'de ilânen birinci isticvap davetiyesi çıkarılmasına karar verilmiş olduğun
dan : 

Duruşma günü bulunan 14/11/1983 günü saat 9.30 da davalı Fevzi Taçlı du
ruşmaya gelip aksine beyanda bulunmadığı takdirde davacı vekili tarafından dos
yaya ibraz edilen sözleşmedeki imzanın davalıya ait olacağı ve yıllık kiranın da 
324.000 l i ra olacağı hususu kabul etmiş sayılacağı hususu ilânen 1. isticvap daveti
yesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 15932 

Feke Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Telli Erol tarafından davalı Mehmet Erol aleyhine açmış olduğu şiddet
li geçimsizlik nedeni ile boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yargıla
ması sırasında verilen ara kararı gereğince: 

Davalının bütün aramalara rağmen sarih adresi tespit edilememiş dava diiek-
çeside duruşma günü tebliğ edilmediğinden ilânen tebliğine karar verilmekle; 

Davacı Telli Erol tarafından davalı Mehmet Erol aleyhine açılan iş bu şid
detli geçimsizlik nedni ile boşanma davasının 3/11/1983 günü saat 9.10 da yapı
lacak duruşmasına davalı Mehmet Erol'un gelmesi, gelmediği takdirde hakkında 
gıyap kararı davetiyesi çıkarılacağının duruşma günü ve dava dilekçesi yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 15939 



18 Ekim 1983 — Sayı : 18195 RESMİ G A Z E T E Sayfa : 79 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
tiler Bankasından: 

1 — Baıkamızca 100 adet 0 100 mm. lik yangın musluğu iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler br.ııhamız merkezinden ve istanbul Kartal Mal
tepe depo ve ikmal müdürlüğünden 780,— TL. bedelle temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 3/11/1983 günü saat 12.00'ye kadar bankamızda bulun
durulacak ve aynı gün saat 15.30'da satınalma komisyonunda açılacaktır. 

4 — Bankamız 2490 sayılı yasaya bağlı bulunmadığından, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 16220/1-1 

Kumluca/Antalya Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

% 7,5 

Deposu 

Kumi uca 

Parti M İ K T A R I M . Bed. Teminatı 
Cins ve Nev'i Adedi Adet M s TL. TL. 

3. S. U . B. Çz. Tomruk 22 582 346.907 13.750 358.000 
2. S. N . B. Çz. Tomruk 6 91 29.780 14 500 32.000 
3. S. N . B. Sd. Tomruk 50 5923 1121.347 13.200 1.110.000 
3. S. N . B. Ar. Tomruk 4 240 66.871 11.000 55.000 
3. S. K. B. Çz. Tomruk 3 144 59274 7.700 34.000 
3. S. K. B. Sd. Tomruk 13 1638 216.283 9.500 154.000 
3. S. K. B. Ar . Tomruk 1 53 9.340 8.250 7.000 
Sd. Maden Direk 32 9538 449.499 7.700 260.000 
Çz. Sanayi Odunu 43 10652 1061.016 8.000 481.000 
Sedir Sanayi odunu 18 4218 237.961 6.600 118.000 
1b. Lif Yonga odunu 4 — 400.000 Ster 3.300 100.000 
Sd. Yar. Sanayi Od. 5 — 247.000 » 4.600 85.000 
Ar. Yar. Sanayi Od. 2 — 84.000 > 4.600 30.000 

TEMİNAT TOPLAMI 2.324.000 

1 — İşletmemiz Kumluca deposunda bulunan yukarda cins ve miktarları 
yazılı 203 Parti çeşitli cins orman ürünlerinin % 50'sl ile % 16 faizi peşin, % 50si 
6 ay vadesiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler 
uyarınca açık arttırmak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t t ı rma 27/10/1983 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00 
de işletme satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel 
Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü ve buna bağlı orman işletme 
müdürlüklerinde ve işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını işletmemiz veznesine yatır
maları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme 
adım ve satış tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzu ile birlikte 
komisyona başvurmaları şarttır. 16152/8-2 
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Nazilli Devtel Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

Parti M. Bed. Teminatı 
D e p o s u Cins ve Nev'l Adedi Adet M» Dm1 TL. TL 

Karacasu-Yenice Çk. 3. Sf. Nor. Tom. 49 6351 1798.803 11.200 618.000 
Karacasu-Yenice Çz. 3. Sf. Nar. Tom. 4 743 150.535 9.000 54.500 
Yenice-K. Su-Boz.-
Kuyu. Çk. 3. Sf. Kısa Tom. 30 3356 829.210 6.200 218.000 
Yenice-Y. Pazar Çz. 3. Sf. Kısa Tom 12 1993 303.329 6.600 74.000 
Yenice Çk. Maden Direk 1 714 29.028 6.300 10.500 
Yenice-K. Çz. Maden Direk 4 2865 117.660 6.300 33.500 
Su-Y. Pazar 
Yenice Çk. Sanayi Odunu e 1372 152.349 5.100 40.000 
Yen. - K. Su - Boz -
Y. Paz. Çz. Sanayi Odunu 27 13661 835.177 5.100 141.500 

TOMRUK GENEL YEKÛNU . . 
Nazilli-K. Su-
S. Ova Lif-Yonga 
K . Dag-Kuyu-Yeni« Lif-Yonga 

133 31055 4216.091 

8 
13 

1180 Ster 
1833 Ster 

1.190.000 

2.400 
2.400 

98.500 
146.000 

LÎF-YONGA YEKUNU . . 
SATIŞ GENEL YEKÜNÜ. 

21 3013 

154 Parti 

244.500 

1.434.500 

1 — İşletmemizin muhtelif depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 
154 parti çeşitli cins orman ürünleri % 50 si peşin. % 50'si 6 ay vadeli süresiz te
minat mektubu karşılığında olmak üzere Ek: 1 ve Ek: 34 model şartnameler uya
rınca açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 26 Ekim 1983 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 
14 00 de Karacasu Bölge şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

3 — Sanayi odunu ve Lif-Yonga odununa iştirak edeceklerin son sene vizeli 
kapasite belgelerini satış komisyonuna göstererek iştirak edebilirler. 

4 — Lif ve Yonga Levha sanayicilerin talepleri halinde Lif-Yonga odunu satış
larında % 25 peşin (Vergiler dahil), % 75'i 9 ay vadeli süresiz teminat mektubu 
karşılığında yapılacaktır. 

5 —- Satışa ait ilan, şartname, tevhit cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Muğla 
orman Bölge Başmüdürlüğü ve civar işletmelerle bölge şefliklerimizde görülebilir. 

6 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte satış ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. 15779 /2-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden -

Bölgemizin 4i . şube şefliği (Bolu)'nun kar mücadelesinde kullanılmak üzere 
5000 m, 0-3 yıkanmış kum 5539 sayılı yasanın 26 . maddesine göre 2/11/1983 günü 
teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

ihaleye katılmak isteyenlerin kum ocağı ruhsatı ve 195.000.— Tl geçici te
minat ile hazırlıyacakları teklif mektuplarını en geç 2/11/1983 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 16160/1-1 
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Eskere Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

% 7,5 
Teminat 

D E P O S U N UN Cins Nev'i Parti M İ K T A R I M. Bed Tutan 
Adı Yol Duru. Boy ve Sınıfı Adedi Adet Ma Dm1 TL. TL. 

Eskere Stabilize l. S. N. B. Çk. T. 6 304 148.255 22.000 244.600 
» » 2. S. N. B. Çk. T. 3 127 61.533 18.500 85.400 
» 2. S. Ks. B. Çk. T. 4 350 144.138 17.000 183.800 
• » 3. S. N. B Çk. T. 46 4633 1630.250 13.000 1.589.500 
m » 3. S. Ks. B. Çk. T. 20 2500 738.725 10.000 554.000 
» » 3. S. N. B. Sedir T. 6 393 139.891 11.500 120.700 
» » 3. S. Ks. B. Sedir. T 4 389 102.080 8.500 65.100 
m » Çk. Sanayi Odunu 24 3135 457.528 5.500 188.700 
» > Çz. Sanayi Odunu 10 2111 170.437 5.500 70.200 

2. S. Çz. M. Direk 12 8840 363.145 6.200 168.900 

YAPACAK YEKÛNU 135 22782 3955.982 3.270.900 

Eskere Stabilize Travers kapağı 5 Ster 231.000 4.000 69.300 

GENEL SATIŞ YEKÜNÜ 140 3.340.200 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazdı emvaller hizalarında gösterilen muham
men bedel üzerinden, satış bedelinin % 50 si ve vergileri peşin, bakiyesi e ay va
deli müddetsiz Limit dahili banka mektubu veya Devletçe kabul edilmiş iç istik
raz tahvili karşılığında açık arttırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 26/10/1983 Çarşamba günü saat 12.00 de Beyağaç Belediyesi satış 
salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

3 — Satışa ait ilân şartname Orman Genel Müdürlüğü, Denizli Orman Bölge 
Başmüdürlüğü, civar İşletme Müdürlükleri ve Belediye başkanlığında görütebibr. 

4 — Satış 171/A-l Modet şartnamede yazılı şartlar dahilinde yapılabilir, iş
tirakçilerin son sene vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi odaları belgeleri İle sanayi 
odunu satışına iştirak edeceklerin kapasite belgelerini İbraz etmeleri şarttır. 

5 — İsteklilerin belirtilen günde teminatlarım yatırarak Komisyona müra
caatları ilân olunur. 15853 / 2-2 

Sümerbank Yıldız Çini ve Porselen Sanayii Müessesesinden: 

1 — Müessesemiz Personelinin bir yıl süreyle Yıldız parkı giriş kapısından 
Müeseseye, Müesseseden aynı güzergâha olmak üzere taşıma işi yaptırılacaktır. 

2 — Bu işle ilgili tekliflerin 26/10/1983 günü saat 16.00'ya kadar Müessesemiz 
Muhaberat servisine verilmesi şarttır. Belirtilen tarihten sonra verilen, teklifler 
kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 

3 — İşin geçici teminatı 150.000.— TL. olup, ihale saatinden önce Müesse
semiz veznesine yatırılması şartttır. 

4 — Konuyla ilgili şartname Müesessemiz Ticaret Müdürlüğünden temin 
edilebilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, işi dilediğine verip ver
memekte serbesttir. 15784/1-1 
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Türkiye Kömür İsletmeleri Kurumu Oenel Müdürlüğünden: 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Kurumumuza bağlı A E L Müessesesinde aşağıda belirtilen inşaat işi, 8/2674 sa-

yılı Bakanlar Kurulu kararnamesi esaslarına ve İller Bankası 1983 yılı birim fiyatla
rına göre kapalı zarf yöntemiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin adı ve yer i : Doğan Maden Sitesi A G • OO Elektrik Şebekesi inşaatı Elbls-
tan/K. Maraş, 1; Keşif bedeU: 191.375.187,99 TL. , Geçici teminat: 5.741.255,03 TL. , 
Müteahhitlik karnesi: — G — 250.000.000,— TL. , Yeterlik belgesi müracaa t ' t a r ih i : 
25/10/1983. 

1 — İsteklilerin, ilanda gösterilen iş için kapalı zarf usulü ile ihaleye katılma 
şartnamesinin 5. maddesinde belirtilen belgeleri (Yeterlik belgesi almak üzere) 25/10/ 
1983 günü saat 16.00'ya kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisi'ne ver
meler] gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatı at, tel
grafla yapılacak başvurular ve eksik belge tamamlanması dikkate alınmayacaktır. 

2 — İhaleye iştirak edebilmek İçin yeterlik belgesi alınması şarttır. Yeterlik 
belgesi alan müracaat sahiplerine, yeterlik belgeleri. Kurumun Muhasebe Dairesi 
Başkanlığı'na yatıracakları geçici teminatın makbuzunu ibraz etmelerinden sonra 
verilecektir. 

3 — Teklif verme günü ve saati, İhaleye iştirake hak kazanan müteahhitlerin 
yeterlik belgelerinde belirtilecektir. Yeterlik belgelerinde belirtilen gün ve saatten 
sonra yapılacak müracaatlar, postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 — İhale konusu işe ait yerin görüldüğüne dair ilgili Müessese'den alınacak İş 
yeri görme belgesinin teklifleri ile birlikte Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat 
Servisine verilmesi gereklidir. 

5 — İhale konusuna ait dosya, Genel Müdürlüğümüz İnşaat Dairesl'nde (Hipod
rom Cad. Kömür Deposu yam kat 17 oda no : 1706) görülebilir. 

6 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı olmadığından, yeterlik belgesi verip 
vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir. 

16151 / 2-2 

Acıpayam Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemizin Merkez, Alcı, Bozdağ, Kelekçi Bölgeleri; Acıpayam, Alcı, 
Akbük, Sandalcık, Güney ve Kelekçi Orman dışı istif yerlerinde; 

55.986 ms. 1. S. N . B. Çk. Tomruk 21.000,— TL. dan; 44.305 ms. 1. S. K. B , Çk. 
Tomruk 19.500,— TL. dan; 41.728 m 3 . 2. S. K . B. Çk. Tomruk 16.000,— T U dan; 
1818.157 ms. 3. S. N . Bı Çk. Tomruk 12.000,— T L . dan; 1211.416 m?. 3. S. K. B . Çk, 
Tomruk 8.700 TL. dan; 106.663 m>. 3. S. N . B. Sedir Tomruk 11.500,— TL. dan; 38.302 
m». 3. S. K. B . Sedir Tomruk 8.500,— T U dan; 242.575 m». 3. S. N . B . Çz. Tomruk 
9.900,— TL. dan; 209.167 ma. 3. S. K B. Çz. Tomruk 7.400,— TL. dan; 100.685 ms. 
3. S. K. B. Ardıç Tomruk 6.500,— T U dan 120.688 m>. 3. S. N . B . Ardıç Tomruk 
9.000,— TL. dan; 1732 Ster Llf-Yonga odunu 3.000,— TL. dan açık artırma ile 171/A 
Ek-1 ve 34 No. lu şartnamelere göre satışı çıkarılmıştır. 

2 — Satış 26 Ekim 1983 Çarşamba günü saat 14.00 te Kelekçi Belediye satış 
salonunda yapılacaktır. 

3 — Partilerin miktarı, cins ve nev'ileri ile hesaplanmış geçici teminatları liste 
halinde ve şartnamesi dosyasında görülebilir. 

4 — İsteklilerin belirli gün ve saatte belirtilen yerde toplanacak satış komis
yonuna müracaatları ilan olunur. 16069 / 2-2 
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Trabzon Orman Tamirhane Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi miktarı ve adedi belirtilen malzemeler kapalı zarf usulü 
teklif almak sureliyte satın alınacaktır. 

2 — İhale 26/10/1983 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15.00 do Mü
dürlüğümüzde satın alma Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

3 — Teklif mektuplarında yedek parçaların cinsi markası ile T.S Belgesi 
veya TSE Kurumundan alınmış kalite belgesi bulunduğu açıkça belirtilecektir. Bu 
durum satınalmada tercih sebebi olacaktır. 

4 — İhalemiz 2490 Sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

5 — Satın alma İle ilgili her türlü vergi ve resimler, ila masraflar satıcı fir
maya aittir. 

6 — Satın almaya ait yedek parçaların listesi idari ve teknik şartname 
Trabzon, Giresun ve Ankara Tamirhane Müdürlükleri ile İstanbul yedek parça 
depo Müdürlüğünde görülebilir. 
D/6-C CATARPILLAR DOZER PARÇALARI 

Miktarı B. Fiy. Tutarı G. Temi. 
S. No. Parça No. C i n s i Adet TL. TL. TL. 

1 5S-9076 Mazot pompası (Orjinal) 1 950.000 950.000 •43.500 
2 2P-1204 Şarz dinamosu (Orjinal) 1 225.000 225.000 11.250 
3 5S-6807 Şanzıman yağ soğutucu (Orj.) 2 140.000 280.000 14.000 
4 7S-4430 Transfer pompası (Orjinal) 4 145.000 580.000 29.000 

D-57-S KOMATSU LODER PARÇALARI 
1 135-27-32220 Cer rimi 18 9.000 162.000 9.350 
2 135-32-11151 Palet pimi 74 2.500 185.000 10.600 
3 135-32-11151 Palet pimi 74 1.800 133.200 7.910 
4 135-32-11321 Palet pabucu 78 7.000 546.000 27.300 
5 131-30-00313 Taşıyıcı makara komple 4 45.000 180.000 10.250 

D-740 CHAMPION GREYDER. 6.71 GENERAL MOTOR PARÇALARI 
1 5144744 Piston pimi (Orjinal) 24 8.500 204.000 11.450 
2 5108950 Eksoz manifoltu (Orjinal) 1 140.000 140.000 8.250 

AD-20 FIAT ALUS DOZER CIVATALAR 
1 8287742 Bıçak civatası 25x70 K. Dış 1500 350 525.000 23.500 
2 8287743 Bıçak civata somunu 25 mm. 1500 125 187.500 10.625 
3 4981738 Palet civatası 20x70 I. Diş 2500 250 625.000 27.500 
4 4981731 Palet civata somunu 20 mm. 2500 95 197.500 13.750 

D/6-C CATARPILLAR DOZER CIVATALARI 
1 4F-7827 Bıçak civatası 3/4x2 

İnç K. Diş 1500 220 330.000 14.300 
2 2J-3506 Bıçak civata somunu 3/4 

İnç K. Diş 1500 70 105.000 7.000 
3 7H-3597 Palet civatası 3/4x2 1/2 

İnç K. Diş 2500 220 550.000 27.500 
4 1M-1408 Palet civata somunu 3/4 

İnç I. Diş 2500 70 175.000 10000 
951-C CATARPILLAR LODER PARÇALARI 

1 4N-3474 Radyatör peteği 1 145.000 145.000 3.500 

T O P L A M : 6.425.200 357.035 
16211 /2-2 



Kastamonu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Muh. Bedeli % 7,5 Tem. 
B ö l g e s i C t e 3 ve Nev'i Ma Dttia Ura Kr. Ura Kr. Parti Adedi 

Karadere - Bostan - Kaşçılar İL S. N. B. Göknar Tomruk 214.718 17.100,— 274.000,— 9 
Karadere - Kasçılar - Bostan - Handüzü HI. s. N. B. Çam Tomruk 1859.118 12.500,— 1.745.000,— 46 
Karadere - Kasçılar - Kuzyaka - Handüzü - Bostan rXL S. N. B. Göknar Tomruk 3332.904 12.100,— 3.024.000,— 78 
Karadere OT. S. K. B. Çam Tomruk 4.689 9.500,— 3.000,— 1 
Karadere Göknar Sanayi 30.472 6.550,— 18.000,— 4 

Ms lü Emmval Toplamı : 5441.901 6.062.000,— 138 
Gelersln İbreli Lif Yonga (Yarma) 370 Ster 2.300,— 64.000,— 6 (Rampa) 
Gelersin İbreli Uf Yonga (Yuvarlak) 880 Ster 2.300,— 152.000,— (Rampa) 

Ster Emval Yekünü : 1250 Ster 216.000,— 
1 — Yukarıda cins ve nev'ileri ve miktarları yazılı orman emvalinin 27/10/1983 Perşembe günü saat 14.00 de açık artırmah 

olarak ayrı ayrı partiler halinde satışı yapılacaktır. 
2 — İhaleye iştirak edecekler aynı gün saat 14.00'e kadar % 7,5 geçici teminatlarım İşletmemiz veznesine yatırmaları ge

rekmektedir. 
3 — Satışa alt müfredatlı cetvel Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Başmüdürlüğü ve Mücavir Başmüdürlük 

İşletmelerinde görülebilir. 16092 /1-1 
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Antalya Valiliğinden : 

Yapı İsleri Genel Müdürlüğünün : 
Aşağıda adı yazılı iş 2490/31 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf 

usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
İşin Ad ı : Antalya-Manavgat Emniyet Amirliği Lojman Ins., Keşif Bedeli : 

40.000.000,— TL. , Geçici Teminat: 1.200.000,— TL., İhale Tarihi : 4/11/1983. Saat: 
15.00 de. 

1 — Eksiltme anılan gün ve saatte Antalya Bayındırlık Müdürlüğü İhale Ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görü
lebilir. 

3 — Eksiltmeye girebilecek isteklilerin; 
a) Geçici teminat 
b) Geçerli Ticaret veya Sanayi Odası belgesi. 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve yapı araçları bildirgesi, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali du
rum bildirgesi, teknik personel bildirgesi; Taahhüt bildirgesi ile Bayındırlık Bakan
lığından almış oldukları (C) Grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebi
leceklerini gösterir müteahhitlik karnesi aslını ibraz suretiyle Bayındırlık Müdür
lüğü Belge Komisyonundan alacakları) eksiltmeye girme belgesini teklif mektupla
rıyla birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

4. İstekliler teklif mektuplarını 4/11/1983 Cuma günü ihale saatinden bir 
saat önce makbuz karşılığı İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

5. Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 31/10/1983 
Pazartesi günü mesai saati sonudur. 

6. Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
7. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına alt bil

dirgeler İhale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilân olunur. 16090/1-1 

Hatay Y S E 11 Müdürlüğü Emanet Komisyon Başkanlığından : 

1. Keşif Bd. Geç. Tem. Son Mür. Y e t Bel. İhale 
İşin Adı Lira Kr. Lira Kr . Tarihi Tarihi Günü 

Hatay İskenderun Bekbele 27/10/1983 
Köyü İçmesuyu İnşaatı 2.736.300,— 95.839,90 24/10/1983 25/10/1983 Saat 9.30 
Hatay Altınözü Kozkalesi ' 27/10/1983 
Köyü İçmesuyu İnşaatı 3.550.000.— 111.250,— 24/10/1983 25/10/1983 Saat 11.00 

1 — Yukarıda keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale günü ve saati yazık 
İşlerin ihalesi Hatay Y S E II MttdürUlğü binasında toplanacak olan Emanet Komis
yonu tarafından 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince Müteahhit nam ve 
hesabına pazarbk usulü ile yapılacaktır. 

2 — Müteahhit ile İdare arasında akdedilen mukavele hükümleri aynen uygu
lanacaktır. 

3 — ihale taşanları ve ekleri hergün mesai saatleri dahilinde YSE e; Müdür
lüğü ve Hatay Y S E Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — a) İsteklilerin Bayındırbk Bakanlığından alınmış eaaz (C) grubu mil* 
teahhitlik karnesinin aslı veya tasdikli örneğini (İhaleye esas keşif bedeli 5.000.000,— 
TL-nhı altında olan işler için İşin özelliğinde bir tş bitirme belcesi), 
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b) Bu igte kullanacağı sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum 
bildirisini, 

c) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına tahhüde bağ
lanmış ve bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisini, 

d) İş yerini görüp tetkik ettiğine dair yer görme belgesini, 
5 — ihaleye girmek isteyenler yukarıda tarihi belirtilen günde çalışma saati 

sonuna kadar ekleri 3. maddede belirtilmiş olan dilekçe ile Hatay II Müdürlüğüne 
başvurup belirtilen tarihte yeterlik belgesi talep edeceklerdir. 

6 — Bu işlerin yukarıda yazılı teminatlarını Adana Defterdarlık Muhasebe 
Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığında yatıracaklardır. (Tenünat mektubu olarak 
verildiğinde son müracaat gününden sonra alınmış limit dahili olması gerekmektedir. 

7 — Eksiltmeye katılacakların yukarıda yazılı geçici teminatlarını 1983 yılı 
vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile yeterlik belgesini tekliflerine eklemeleri 
gerekmektedir. 

8 — Postadaki vaki olabilcek gecikmeler ve telgrafla olan müracatlar kabul 
edilmez. 

9 — Durum İlân olunur. 18088/1-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğünden : 

»lzmir-Alanbey Tersanesi Malzeme Anban, Elektrik Atölyesi ve Kooperatif 
satış binası ikmal inşaatı» işi birim fiyat esasına göre kapalı zarfla teklif almak 
suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

tşin ilk keşif bedeli 15.000.000,— TL. olup geçici teminatı 750.000,— TL. dır. 
Bu işe ait ihale dosyası Eminönü Banka Şubemizin üst katında bulunan 

inşaat işleri ve projeler Müdürlüğünde ve İzmir grubu kontrol baş mühendisliğin
de (Alaybey Tersanesi-tzmir) incelenebilir, ancak ihaleye teklif vereceklerin 
3000,— TL. karşılığında dosya satın almaları şarttır. 

İhaleye katılma şartları dosya içindeki eksiltme şartnamesinde belirtilmiş
tir. 

Kapalı teklif zarflan 31/Ekim/1983 günü saat 12.00*ye kadar inşaat İşleri ve 
projeler müdürlüğü yazı işleri şefliğine makbuz mukabilinde teslim edilecektir. 

Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
Bankamız 2490 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta tamemen serbesttir. 16218/1-1 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kütahya fabrikalanmızın ihtiyacı bulunan 36 • kalem muhtelif manometre 
kapalı teklif usulüyle temin edilecektir. 

İstekliler bu ihaleye ait şartname ve ihtiyaç listesini. Ankara'da Konya 
Devlet yolu Hipodrum No.- 70 deki genel Müdürlüğümüz ticaret dairesi başkanlığın
dan veya İstanbul'da Karaköy Rıhtım Cad. Denizciler Sok. No :8 Kat. 2 R. Han ad
resindeki İstanbul satınalma müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilirler. 
Şartname ve ihtiyaç listesine uygun olarak hazırlanacak olan teklifler en geç 
7/11/1983 Pazartesi günü saat 16.00'ya kadar genel müdürlüğümüz haberleşme 
müdürlüğünde bulunacak şekilde postalanmış veya elden tevdi edilmiş olacaktır. 
Zamanında verilmeyen ve müddetinden sonra gelen teklifler dikkate alınmaz 

Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta böl
mekte veya dilediği firmaya sipariş vermekte tamamen serbesttir. 

16319/1-1 
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

5 K A L E M 2.900 K G . ÇİNKO L E V H A SATIN ALINACAKTIK 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl 

Müdürlüğümüz. 
2 — İstanbul 'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4 - 5 deki Mü

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da: Dışkapı, Çankırı Caddesi No. 57 deki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarım, geçici temlnatlarıyla birlikte en geç 26 Ekim 1983 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'te Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur. 16093 / 2-1 

Ege üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 — Aşağıda durumu yazılı bulunan işin ihalesi, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu mucibince çıkarılan İhale Yönetmeliğinin 8. maddesi uyarınca kapalı zarf 
usulü ile Rektörlükte yapılacaktır. 

2 — İsteklilerin iş için düzenilyeceklerl, 
a) Kimliklerini belirtir belgeyi, 
b) 1983 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
c) Vekil ise imza sirküleri ve vekaletnamesini, 
d) Geçici teminat nakit ise Muhasebe Müdürlüğümüze yatırıldığına dair mak

buzu veya limit içi süresiz banka teminat mektubunu, 
e) Yeterlik belgesini, 
İç zarftaki teklif mektuplarıyla birlikte dış zarfa koyarak, İhale saatından en 

geç (1) saat evvel makbuz mukabilinde Rektörlüğümüz Satmalma Müdürlüğüne ver
meleri şarttır. 

3 — (2/e) maddesi ile istenen yeterlilik belgesini alabilmek İçin ihale tari
hinden tatil günleri hariç en geç (1) gün önceden Yapı ve Fen İşleri Dairesi Baş
kanlığına başvurulması gerekmektedir. 

4 — İhale dosyaları mesai saatleri dahilinde Satmalma Müdürlüğümüzde gö
rülebilir. 

5 — Postadaki gecikmeler İle telgrafla müracaatlar kabul edilmez, 
6 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yapmamakta 

ve dilediğine vermekte serbesttir. 
İşin Adı : Ege üniversitesi Fen Fakültesi Ur la Deniz Biyolojisi Yem Deposu 

ve Tamir Atölyesi İnşaatı, Keşif Bedeli : 7.000.000,— TL., Geçici Teminatı: 210.000,— 
TL., ^hale Tarihi : 25/10/1983 günü saat 15-00 de. 16094 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Ankara 5. Bölge Müdür
lüğünden : 

1 — Ankara Ticaret Bakanlığı Kat İlavesi İnşaatı İşi 2490 sayılı Kanunun 31. 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 60.000.000,— Uradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyo

nunda 4/11/1983 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Ko

misyonunda görülebilir. 
6 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin; 
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A — Tapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü namına 1.800.000 — Liralık geçici temi
natlarını. 

B — Geçerli Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, (Şirketler bu iş İçin İlk ilân 
tarihinden sonra vizeli olması.) 

C — Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be
lirtilen usulüne ve Yapı Tesis Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre 
hazırlanmış olan); 

a) Sermaye ve kredi İmkanlarım bildiren mali durum bildirisi ve bunu be
lirten banka referansım (Banka referansının usulü dahilinde belgelenmesi şarttır.) 

b) Teknik personel beyannamesini (Teknik elemanların bu işin adının mut
laka yazılması ve taahhüt edene veıilecek aylık veya yıllık ücretin belirtilmesi tevsik 
edici belgelerle birlikte.) 

c) Taahhüt beyannamesini, 
d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gurubundan keşif bedeli 

kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerinin asıllarını 
ibraz suretiyle 5. Bölge Müdürlüğü belge komisyonundan alacakları eksiltmeye girme 
belgesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 
6 — İstekliler teklif mektuplarım 4/11/1983 Cuma günü saat 14.0O'e kadar 

makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması İçin son müracaat tarihi 1/11/1983 

Sah günü mesai saati sonudur. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına alt bilgiler 

İhale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilân olunur. 16091 / 1-1 

Sümerbahk Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden Duyuru -. 

1 — Kapalı zarfla teklif almak suretiyle 30 ton mısır nişastası satın alına
caktır. 

2 — Bu işe ait şartname Müessesemizden temin edilebilir. 
3 — Teklifler 26/10/1933 günü ssat 16.00'ya kadar Müesesesemizin Beykoz' 

daki muhaberat şefliğine verilecektir. 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp ihaleyi yaıpı yapmamakta 

veya dilediğine yaptırmakta serbesttir. 16089/1-1 

İzmir Jandarma Merkezi Komutanlığı 1 No. lu Jandarma Satınalma Komisyon 
Başkanlığından : 

Marmaris İlçe J. B l . K. lığı hizmet binası ve 4 daireli lojman inşaatı ihtiyacı 
için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen Keşif bedeli ve geçici teminatı belirtilen mad
deler hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi sarf
tır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez, 

Şartnamesi Ankara-lstanbul J . Sat. A l . Kom. Bşk. aklarında ve Komisyonu
muzda mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

Cins i : Marmaris İlçe J . B l . K. lığı hizmet binası ile 4 daireli lojman İnşaatı, 
Miktarı : 1 Ad., Keşif Bedeli 48.490.000,— TL., Geçici Teminatı : 1.454.700,— TL. 
İhale tarihi ve saati : 4 Kasım 1983, Cuma saat 11.00. 

NOT : İhaleye iştirak edeceklerin 31 Ekim 1983 Pazartesi günü mesai biti
mine kadar yeterlilik belgesini almak üzere Muğla 111 Bayındırlık Md. lüğüne mü
racaat etmeleri gereklidir. 16217/1-1 
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Millî Savunma Bakanlığı Levazım Amirliği 
Başkanlığından: 

4 No. lu Satmalına Komisyon 

Aşağıda yazılı inşaat işlerinin hizalarında gösterilen gün ve saatte 2490 sayılı 
Kanunun 31 ncl maddesi kapalı zarf usulü ite ihalesi yapılacaktır. Keşif ve şart
nameleri, Komisyonda Ankara ve izmir Lv . \ Amirliklerinde görülebilir, ihaleye İşti
rak etmek İsteyenler şartnamesinde yazılı yeterlik belgesi için ı nci Ordu İnşaat 
Emlâk Başkanlığı «Selimiye* ihale gününden en az beş gün Önce (tatil günleri ha
riç) müracaatları şarttır. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
Komisyon Başkanlığına verilecek ve verilen teklif mektupları son bir saat içinde geri 
verilmeyecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Yapılacak İş 
Keş. Bed. 

Lria 
Geç. Tem. 

Lira İhale gün ve saati 

Istanbul-Sarıyer İnzibat Karakolu HAİT. 
İnşaatı 
Tuzla 1013 ncü Tek. Arç. ve Ynlş. 
Pb. Bina ve çatı büyükonarım. İnş. 

20.000.000 600.000 

48.000.000 1.440.000 

3 Kasım 1983 
Saat 11.00 

3 Kasım 1983 
Saat 15.00 

AÇIKLAMA : İhaleye katılan istekliler tarafından geçici teminat banka mek
tubu olarak verüecek ise, mektup vadesiz ve limitleri gösterilmiş olacaktır. 

16161 /1-1 

Eskişehir Hava İkmal Merkez Komutanlığından : 

Aşağıda yazılı (121) kalem ihtiyacın 1601 sayılı Yasaya göre ihalesi hizasın
da yazılı gün ve satte Satınalma Sekreterliğimizde yapılacaktır. Teklif mektupları 
ihale saatinden bir saat öncesine kadar sekreterliğimize verilecektir. İhale saatinde 
yapılan teklif değerlendirilmesi sonunda hazır bulunanlar huzurunda açık eksiltme 
yapılacaktır. İhale Komisyonu ihaU^'l yapıp yapmamakta serbesttir. Şartnameler 
sekreterliğimizde görülebilir. 

T. Tutarı ihalenin 
C i n s i Miktarı Lira K a f i T. Tarihi günü saati 

1. Grp. 1975 Mod. 18O0 Enter 
Kaporta Mlz. mesl 
2. Grp. 1975 Mod. 1800 Enter 
Dizel Motor Mlz. mesi 

(358. DM) 121 Kalem 25.920.550 % 6 
NOT : Teminat banka mektubu ise; Kati-Vadeslz-Llmltlerl gösterilmiş ola

caktır. Her grup ayrı ayrı İhale edilebilir. 
Şartnameler Ankara-Istanbul Lv. A . İlklerinde 1. Tak- Hv. Sat. AL Kom. 

Bşt. da görülebilir. 16216/1-1 

26 Kalem 1.684.250 % 6 4-Kasım-1983 Cuma 

95 Kalem 24.236.300 % 6 Saat: 15.00 de 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Divriği Madenleri Müessesesi Müdür
lüğünden : 

1 — Müessesemizin ihtiyacı olan 645B Fiat Alhs Loadere ait 45 kalem yedek 
parça kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait teklif mektuplarının 9 Kasım 1983 Çarşamba günü saat 14.00 
e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisinde bulundurulması gerekmektedir. 

3 — Geçici teminat teklif edilen meblağın % 4'ü nisbetlndatUr, 
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4 — Bu işe ait şartname, 
a) Ankara, İstanbul, Sivas İzmir, Adana ve Kayseri ticaret ve Sanayi Oda

sı başkanlıklarında 
b) Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünde. (Çankuı Cad

desi No :57 Dışkapı/Ankara) 
c) Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İstanbul Mümessilliğinde. (Yalı Köş

kü Cad. Yalı Köşkü hanı Kat 4-5 Sirkeci İstanbul) 
d) Müessesemizde görülebilir. 

,5 — Müesesesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İlan olunur. 16162/1-1 

Dz. K . K. Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden : 
Hasköy /İSTANBUL 

Genel Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen malzeme, ilgili İdari ve teknik şart
namesine göre teklif İsteme usulü ile satın alınacaktır. 

Malzemenin Cinsi : Sac Levha ST 37 6000x1500x7 mm., Miktar ı : 57597 Kg. 
1. Malzemenin maktu geçici teminatı 200.000,— TL. 
2. Teklifler idari şartnamede belirtildiği gibi verilecektir. 
3. Satın abnacak (1) kalem malzemeye alt idari ve teknik şartnameler Sa

tmalına Komisyonu Başkanlığı Ofisinden 2.000,— TL. (İkibin) lira Dz. K. K. Güç
lendirme Vakfına yardım makbuzu karşılığında temin edilir. 

4. Posta ile şartname gönderllmez, bu husustaki müracaatlar cevaplandırıl
maz. 

6. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
6. Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde muame

leye geçilmesi Genel Müdürlük ile satıcı arasında bağlantı garantisi yüklemez. 
7. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler : Tedavüldeki Türk Parası, 

Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, 
Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahvilleri verilebilir. 

8. Geçici teminat Döner Sermaye Muhasebe Müdürlüğü Veznesine makbuz 
karşılığı verilecek ve makbuz teklif zarfının içine konulacaktır. 

9. Teklifler 1 Kasım 1983 Salı günü saat 10.00'a kadar Döner Sermaye Sa
tmalına Komisyonu Ofisine kayıt ettirilerek verilecek ve aynı saatte Satınalma Ko
misyonu Başkanlığınca açılacaktır. 16163/2-1 

Konya Askeri Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Konya Garnizon birlikleri ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı 
ve muhammen bedelleri yazılı malzemeler 2490 say ıh Kanunun 31. maddesi gere
ğince satın alınacaktır. 

Bu işe ait evsaf ve şartnameler çalışma saatlerinde Ankara - İstanbul Leva
zım Amirliklerinde ve Komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin teklif mektupla
rım ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Sıra Miktarı M . bedeli G. teminatı İ h a l e 
No. C i n s i Kg. Lira Lira gün ve saati 

1 Kuru fasulye 
2 Nohut 

90.000 12.150.000 364.500 10/11/1983 
70.000 7.700.000 231.000 Saat: 12.00 de 

16222/1-1 
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Hakkari Valiliğinden: 

1 — Hakkari Merkez - C Tipi Emniyet Müdürlüğü inşaatı 1935 yılına sari ol
mak üzere 2490 sayılı yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 127.783.034.— TL. dlr. 
3 — Eksiltme Hakkari Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunca 3/11/1983 

Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar her gün mesai saatleri dahilinde 

mezkur Müdürlükte görülebilir. 
5 — Hakkari Bayındırlık Müdürlüğünde yeterlik belgesi alınması için istek

lilerin; 
a) 1933 yılı vizeli Ticaret odası belgesini, 
müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen 

ve yapı tesis onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanmış olan, 
b) Yapı Araçları Bildirisi -. Motorlu vasıtalar için gerek mülkiyetlerinde olan 

gerekse taahhütname ile birldirilecek araçlar için halen faaliyete olduklarım belir-
üyen son vizesi yapılmış Trafik ruhsatı aslı veya Noterde tastikli örneğim, diğer 
araç, Makina ve teçhizat için Fatura aslı veya noterde tastikli örneğini, açık fatu
ralar kabul edilmez envanter defteri ibraz edilmesi halinde 1983 yılı noter tastikli 
envanter defterinin sureti eklenecektir. 

c) Teknik Personel Bildirisi : Teknik elemanların bu iş adına Noterde taah
hütname vermesi, taahhütname içerisinde işin adı mutlaka yazılması, Noter tastikli 
Diploma veya kayıt belgesi örneklerinden birisini ve taahhüt edene verilecek aylık 
veya yıllık ücretin belirtilmesi, 

d) Sermaye ve Kredi Olanaklarım Açıklayan Mal i Durum Bildir isi : İlan ta
rihinden sonra alınmış ve keşif bedelinin asgari % 4 tutarında serbest mevduat, 
% 4 tutarında kullanılmamış nakit kredisi ve % 4 tutarında kullamlmamış teminat 
kredisini belirtecekler. 

e) Taahhüt Bildir is i : Son iki yılda bitirdiği ve dilekçenin veriliş tarihinde, 
adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile birlikte açıkla
yacaklardır, 

f) İkametgah İlmühaberi, 
g) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) «grubundan en az ke

şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik karnesinin 
aslı, 

6 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; Yukarıda yazılı Yeterlik belgesi, 
3.833.401.— liralık geçici teminat ile birlikte teklif mektuplarını zarfa koymaları ve 
İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz etmeleri lazımdır. 

7 — İsteklilerin usulüne göre hazırlanmış teklif mektuplarını ihale saatin-
dan bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyon Başkanlığına ver
meleri gerekmektedir. 

8 — Yeterlik belgesi alınması için son müracat tarihi 31/10/1983 Pazartesi 
günü mesai satı bitimine kadardır. 

Telgrafla müxracat lar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 16224 / 2-1 

Aydın-Dalama Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz tarafından, kamyonu şasi olarak kendimize ait BMC mar
ka kamyon üzerine bir adet itfaiye arazözü işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi ge
reğince kapalı zarf usulü ile istekliler arasında ihale edilecektir. 
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2 — ihale 4 Kasım 1983 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurun
da yapılacaktır. 

3 — Arazözün muhammen bedeli 2.800.000,— lira olup. geçici teminatı 
84.000,— liradır. 

4 — Taliplilerin mesai saatleri içersinde bu hususdaki idare ve teknik şart
nameleri Belediyemizde görebilirler. 

5 — ihaleden mütevellit her türlü masraflar yükleniciye aittir. 
6 — İhaleyi yapıp, yapmamakta encümenimiz yetkilidir. 
Keyfiyet ilâp olunur. 15785/2-1 

tiler Bankası Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ — MÜHENDİSİ A L I N A C A K T I R . 
Aşağıda görev yeri ve kadro adedi ile derecesi ve ek göstergesi belirtilmiş 

olan Teknik Hizmetler Sınıfındaki münhal kadrolara, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 48. maddesindeki şartları haiz olanlar arasında Ankara'da Genel 
Müdürlük binasında yapılacak sınavla İnşaat Yüksek MUhendisl-Mühendisl alınacak
tır. 

Sınava katılacakların halen Bankamız dışında hiçbir Kamu Kurum veya Ku
ruluşunda çalışmakta olmaması veya mecburi hizmetle yükümlü bulunmaması , ge
rekmektedir. 

Yazılı sınav 17/11/1983 günü saat 14.00'de yapılacak yazılı sınavı kazananlar 
ayrıca mülakat sınavına tabi tutulacaklardır. 

İsteklilerin en geç 15. Kasım 1983 günü saat 16.30'a kadar, 
a) öğrenim belgesi aslı veya Noterce onanmış örneği, 
b) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya yetkililerce onanmış örneği, 
c) Savcılıktan alınacak iyi hal kâğıdı (müracaat gününden en fazla bir ay 

önceden alınmış olması gerekmektedir.) 
d) İki adet vesikalık fotoğraf. 

İle birlikte şahsen Bankamız Personel Dairesi Başkanlığına (Atatürk Bulvarı No. 21 
Ankara) müracaatları gerekmekte olup, posta İle yapılan müracaatlar kabul edilme
yecektir. 

Çeşitli ilânlar 

Görev Yeri Derecesi Adedi Ek Göstergesi 

Genel Müdürlük (Ankara) 
Genel Müdürlük (Ankara) 
Genel Müdürlük (Ankara) 
6. Bölge (Samsun) Müdürlüğü 
8. Bölge (Diyarbakır) Müdürlüğü 

10. Bölge (Elazığ) Müdürlüğü 
11. Bölge (Erzurum) Müdürlüğü 
13. Bölge (Kayseri) Müdürlüğü 
15. Bölge (Eskişehir) Müdürlüğü 
15. Bölge (Eskişehir) Müdürlüğü 
17. Bölge (Sivas) Müdürlüğü 

5 
6 
7 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
6 
6 

14 
5 
1 
9 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

150 
150 
100 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

Toplam 40 
16221 /1-1 



Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden 

— SINAVLA PERSONEL A L I N A O A K L I R 
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerde 657 Sayılı Kanuna tabi olarak çalıştırılmak üzere sınavla personel alınacaktır. 
Boş kadrolar ile adaylarda aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir. 
İsteklilerin, alacakları form dilekçelere gerekli belgeleri ekleyerek 31 Ekim 1963 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar, Rektör

lük özlük İşleri Bürosuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 
İlgililere duyurulur. 
1 — Münhal Kadrolar ve Açıklamalar : 

Atanacağı Görevlendirileceği 
Görev Unvanı Kadronun unvanı Kadro 'Derecesi Sınıfı Adet Birim Ş a r t l a r 

Hemşire Kimyager 5 S. H . S. 1 Uygulama Hastanesi Yüksek Hemşire Ok. 
Hemşire Diyet Teknis. 8 » 1 » Yüksek Hemşire Ok. 
Hemşire Hemşire 9, 10 1> 3 » » Enaz Sağ. Meslek Us . 
Hemşire Laborant 11 y> 7 » » Enaz Sağ. Meslek LJs. 
Ebe Sağlık Memuru 12 D 3 » Enaz Sağ. Meslek Lis. 
Laborant Laborant 8, 9 » 3 Enaz Sağ. Meslek Lis. 
Lafcoratuıvar Tek. Laborant 8 T. H . S. 2 Kimya Müh. ve Biyokim. 
Narkoz Teknis. Laborant 10 » 3 » Enaz Sağlık Mes. Lis. 
Ameliyatha. Tek. Laborant 12 4 » Enaz Sağlık Mes. Lis. 
Diyetisyen Laborant 6 » 1 Yüksekokul 
Elektrik Teknis. Elektrik Teknis. 11 1 » Meslek Lisesi 
Asansörcü Teknisyen 11 2 > Meslek Lisesi 
Kaloriferci Teknisyen 11 2 » Meslek Lisesi 
Malzeme Mem. Memur 10 G. i. H . 1 » Lise ve dengi okul (Erkek) 
Ayniyat Say. Ayniyat Say. 9 3> 1 Yüksekokul (Erkek) 
Memur Memur 10, 11 3 T. Use ve dengi okul 
Daktilo Daktilo 7, 8, 9 3 S Yüksekokul 
Santral Memuru Santral Memuru 13 1 » Lise ve dengi okfil 
Şoför Şoför 13 2 Enaz ilkokul 
İmam Memur 10 1 X » İmam Hatip Lisesi 
Gassal Memur 10 * 1 :> D Enaz Ortaokul (Erkek) 
Gassal Memur 12 1 s> » Enaz Ortaokul (Bayan) 
Terzi Terzi 12 2 1 » Enaz Ortaokul 
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Atanacağı 
Görev tJnvanı 'Kadronun Unvanı Kadro Derecesi Sınıfı 

Aşçı Aşç* 13 Y. H_ 
Aşçı Yardımcısı Aşçı Yardımcısı 13 » 
Bırtnm»cı Garson 19 > 

Ütücü Hizmetli 13 > 

Çam ayna Hademe 1« > 

Batoçevan Bahçevan 13 > 

Bekçi Bekçi 13 » 

HbanetU Hademe, Müstah
dem, Odacı, Hiz
metli, Kaloriferci, 
Bahçevan, Sak» 
Saha Baklam, 
Tas Preparat 
Yardımcısı 11, 12, 13, 14, 16 Y . H . 

Şef Şef 8, «, 7, 9 G.1..-1 
Ayniyat <Şefl Şef 12 » 
Muhasebe Şefi Muhasebe Şefi 9 » 

Kem ur Memur 11, 12, 13, 14 » 

Memur Memur 6, 7, 8, 9 » 
Ambar Memuru Ambar Memuru 11 » 
Daktilo Daktilo 11,12, 13 > 

Mutemet Mtttttrrmt 7 > 

Sekreter Sekreter 9 » 
Sekreter Tek. Asla. Sek. 10 y 
Şoför Şoför 11, 12, 14 » 

Teknisyen Teknisyen 7,« T . H . 
Matbaa Tek. Teknisyen 10 > 

Teknisyen Laborant, Teknis. 11 > 

Marangoz Laborant, Teknis. 10 > 

Teknik Ressam Teknik Ressam 
Bilgi Islem Prag. Bügt İşlem Prog. 
Bilgi işlem Ope. Bilgi İşlem Qpe. 

10 

6 

> 

> 
» 

Görevlendirileceği 
Adet Birim Ş a r t l a r 

1 Uygulama Hastanesi «naz İlkokul (Erkek) 
3 > » Enaz İlkokul (Erkek) 
a > » Bnaz tlkokul 
2 » » Bnaz İlkokul 
2 > J> Bnaz tlkokul 
1 > » Bnaz İlkokul 
4 » » Enaz ilkokul 

30 » » Enaz İlkokul 
5 Rektörlük Yüksekokul (Erkek) 
1 » Yüksekokul (Erkek) 
1 » Yüksekokul (Erkek) 
9 * - Ortaokul ve Üstü. 
8 > Yüksekokul 
8 > Lise ve dengi okul 
8 ı Uae ve dengi okul 
1 » Yüksekokul (Erkek) 
1 » Yüksekokul 
1 * Use ve dengi okul 
5 s Ortaokul ve üstü 
2 » Yüksekokul 
2 » Meslek Lisesi 
6 » S adedi Sağlı kMsslek Lisesi 

1 adedi Meslek Lisem (Demir İşleri) 
4 » 3 adedi Sağlık Meslek Lisesi 

1 adedi Meslek Us. (Ahşap İsi.) 
1 » Meslek Lisesi 
1 > Yüksekokul 
2 » Yüksekokul 
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Atanacağı Görevlendirileceği 
Görev Haram Kadronun unvanı Kadro Derecesi Sının Adet Birim Ş a r t l a r 

Şef Şef 10 G.İ.H. 2 Demirci Wğ. T. O. Lise ve dengi okul 
Memur Memur 10, 11, 12 > 5 > » Lise ve dengi okul 
Daktilo Daktilo 10,13 > 2 » > Lise ve dengi okul 
Mutemet Mutemet 10 » 1 » > Lise ve dengi okul 
Teknisyen Teknisyen 10 T.H.8. 1 » > Meslek Lisesi (Elektrik) 
Kaloriferci Kaloriferci 15 Y. H. S. 1 > » Bnaz İlkokul 
Laborant Laborant 10, 11 T. H. S. » Denizli Müh. F. Sağlık Meslek Lisesi 
Teknisyen Teknisyen 12 » 1 İzm. Dev. Konser Meslek Lisesi 
Şoför Şoför 13 G.I.H. 1 » » » İlkokul ve üstü 
Bekçi Bekçi 13 > 1 » > > İlkokul ve üstü 
Laborant Laborant 9, 10 T. H. S. 7 Den. Bil. ve Tek. Ens. Kimya Mühendisi 
Laborant Laborant 10, 12, 13 > İt Müh. Mim. Fak. Sağlık Meslek Lisesi (Bkz. S. Mad.) 
Ivaborant Laborant 11 > 3 Buca Eğit. Fak. Sağlık Meslek Lisesi 
Teknisyen Teknisyen 12 > 1 Güzel Sanat F. Meslek Lisesi (Ağaç İsleri) 
Laborant Laborant 9,10,11 T.H.S. 4 Mediko - Sos. Mer. Sağlık Meslek Lisesi 
Tabip Tabip 3 S.H.S. 1 Mediko - Sos. Mer. Tabip 
Doktor Doktor 5,6 > 6 Mediko - Sos. Mer. (ıDahllIya, K.BJB., Göz, Asabiye. 

Çocuk.) 
2 — Adayların 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekir. 
3 — Giriş Oenel Sınavları. 
İlkokul Mezunları : 2 Kasım 1083 Çarşamba günü saat 11.00'de. 
Ortaokul Mezunları: 2 Kasım 1983 Çarşamba günü saat 16.00'da. 
Lise ve Dengi Okul Mezunları : 3 Kasım 1883 Perşembe günü saat 14.00'de. 
Yüksekokul Mezunları : 4 Kasım 1983 Cuma günü saat 14.00'de Rektörlük binasında yapılacaktır. Bu sınavı y g f H İ B " adaylar 

daha sonra mülakat veya meslek sınavlarına tabi tutulacaktır. 
4 — İstenen Belgeler : 
a) Nüfus Cüzdanı Sureti. (İki nüsr- 4 

b) Tahsil belgesi sureti. (Onaylı.) 
c) 4 adet fotoğraf. 
d) Savcılık iyi hal kağıdı 
e) Askerlik belgesi 
5 — Mühendislik • Mimarhk Fakültesinin Laborant kadrolarına Endüstri Meslke Lisesi (Metal İsleri) (3), Torna Tesfiye (3), 

Marangoz (2), Elekronikçi (2), Laborant (4) adet olmak Üzere toplam 14 eleman alınacaktır. 
Bu kadrolara Endüstri Meslek Liselerinin İlgili bölüm mezunları ve Kimya Sanat Okulu, Laborant Okulu veya Çevre Sağlığı 

Teknik Okulu mezunları başvurabilir. 1627" 1-1 
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BKSM1 GAZETE ABONELERİNİN DİKKATİNE : 
Resmi Gazete'nin yüiık abone ve satış ücretlerinde 1 Kasım 1982 tarihin-

den İtibaren aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
1 — Yıllık abone ücreti 8.000 TL. dır. 
2 — Resmi Gazete'yi posta ile alanlar için abone ücretine 6.150 TL. 

posta ücreti eklenir. 
S — İstetme Müdürlüğümüz satış bölümünde satılan gazetelerin flatı ise; 

Günündeki GunU Geçmişin 
Sayfa Fiatı (TL) Flatı (TL.) 

82 80 50 
64 50 70 
96 70 80 

112 80 90 
128 90 100 
144 100 110 

Sayfa adedi artması halinde fiatlarda değişmektedir. 
İlgililerin bilgisine sunalur. 

Resmi Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü: 

Sayfa 

Kanunlar 

2918 Karayolları Trafik Kanunu 1 
2919 T B M M Genel Sek. Teşkilat Kanunu 40 

Yürütme ve tdare Bölümü: 

Bakanlar Kurulu Karan 
83/7066 Uludağ Ün. Kadro Düzeltme Karan 51 

Tebliğ 

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 63 

Sirküler 

— tçticarete Ait 83/7 Sayılı Tebliğ 67 

— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 68 

— Hanlar 8» 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 


