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I. EVLİVAOĞLU Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL 

•Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskan Bakanı Koy İsleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

İşkolları Tüzüğü 
A m a ç 

Madde 1 — Bu Tüzüğün amacı, 5 5/1983 günlü ve 2821. sayılı Sendikalar Ka
nununun 28 8 1983 günlü ve 2882 sayılı Kanunla değiştirilen 60 ıncı maddesinde sayı
lan işkollarına hangi işlerin gireceğini saptamaktır. 

işkollarına giren işler 
Madde 2 — Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, iktisadi faaliyetlerin sı

nıflandırılmasına ilişkin uluslararası normlar da gözönünde bulundurularak düzenle 
nen, Tüzüğe ekli listede gösterilmiştir. 

Asıl işe yardımcı işler 
Madde 3 — Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil ol 

duğu işkolundan sayılır. 
işyerinin girdiği işkolunun belirlenmesı : 
Madde 4 — Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çık 

ması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde yürütülen işin niteliğin 
göre Çalışma Bakanlığınca saptanır. Bakanlığın bu konudaki kararına karşı, ilgili 
ler, Sendikalar Kanunu'nun 4 üncü maddesine göre dava açabilirler. 

İstatistikler 
Madde 5 — Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin 

sayılarıyla bunların sendikalara dağılımı Çalışma Bakanlığınca, her yıl ocak ve tem 
muz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir; bu istatistikler Resmî Gazete'de 
yayımlanır. 

Kaldırılan hükümler 
Madde 6 — Bakanlar Kurulunun 15.6/1983 günlü ve 83/6686 sayılı kararıyla 

yürürlüğe konulmuş bulunan İşkolları Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
Madde 7 — 5/5/1983 günlü ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 28/8/1983 

günlü ve 2882 sayılı Kanunla değiştirilen 60 ıncı maddesine göre hazırlanan ve Da
nıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmî Gazete'de yayımı gününde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 8 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

İŞKOLLARINA GÎREN İŞLER 
İşkolu Bölüm Büyük 

Sıra No. No. Grup No. İşkolu - İşler 

0 01,02,03,04 T A R I M V E ORMANCILIK, AVCILIK V E B A L I K 
ÇILIK 
Tarım ve hayvan yetiştirme, ormancılık ve tomrukçu-
luk, her türlü teraslama işleri, tarım ve bahçıvanlık 
okulları hizmetleri, avcılık ve av hayvanlarının üre
tilmesi, balıkçılık, süngercilik ve benzeri su ürünleri
nin çıkarılması İşleri. 
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İşkolu Bölüm Büyük 
Sıra No. No. Grup No. İşkolu - İşler 

2 1 11,12,14,19 MADENCİLİK 
Maden arama, kömür madenciliği, metal cevherleri 
madenciliği, taş, kil, kum ocakları, tuzlalar (kaya tuz
ları dahil) ve madenlerden başka maddelerin toprak
tan çıkarılması, kömürden yapılan maddelerin yapımı 
işleri. 

3 1,2,3 13.30,31,32 PETROL, KİMYA ve LASTİK 
Petrol arama, ham petrol, sair akaryakıt ve tabii gaz 
tasfiyehaneleri ve petrol mamülleri sanayii (L. P. G. 
dahil), akaryakıt depo ve istasyonları, akaryakıt ta
şınması (pipeline dahil), satışı, ecza ve kimya sanayii 
(azot, gübre, deterjan, kozmetik, boya ve atom sanayii 
dahil), pil, batarya ve akümülatör sanayii, tabii ve 
suni lastik ve kauçuk, plastik, bakalit, linelyum, mu
şamba ve benzeri sanayii ve bu maddelerden yapı, 
elektrik, sıhhi malzeme, ev eşyası ve her türlü eşya 
yapım işleri. 

4 2 20,21,22 GIDA SANAYİİ 
Gıda maddeleri yapımı sanayii, insanların tüketimine 
mahsus gıda maddelerinin yapımı, her türlü hayvan, 
kümes ve av hayvanları kesilmesi ve temizlenmesi, pa
ketlenmesi, mezbahalar ve etten yapılan gıda madde
leri yapımı, sütten yapılan maddelerin yapımı, hayvan
sal ve bitkisel yağ sanayii (hayvansal ve bitkisel yağ
dan yapılan sabun sanayii dahil), her çeşit gıda mad
delerinin konserve yapılması ve saklanması, değirmen
de öğütülmüş maddeler yapımı, ekmekçilik ve her çe
şit un ve unlu maddelerden yiyecek yapımı, kakao, 
çikolata, şekerleme ve benzeri maddeler yapımı, kakao, 
kahve, tuz öğütülmesi ve çay yapraklan üzerinde yapı
lan işlemler ve benzeri İşler, yem sanayii, maya yapımı, 
içki ve tütün sanayii, damıtılmış alkollü içkiler, şarap
lar, likörler, malt likörleri, hafif içkiler, karbon asidi 
İle yapılmış içeceklerin yapımı, antılması karıştırılma
sı, damıtılması, mayalandırılması, bira fabrikalarında 
yapılan işler, alkolsüz içkiler (gazoz, meyva suları ve 
benzerleri), sigara, puro, pipo, enfiye, çiğnenen tütün 
ve benzerlerinin yapımı, paketlenmesi ve taşınması, tü
tün ayıklanması, kurutulması gibi tütün sanayii ile İl
gili yapım ve işleme işleri. 

5 2 20 ŞEKER 
Şeker sanayii. 

6 2 23,24 DOKUMA 
Her türlü dokuma sanayii, giyecek eşyası sanayii, ha
zır dokuma eşyası yapımı (trikotaj ve fermuar yapımı), 
her türlü iplik sanayii (sun'i ve sentetik elyaf İşleri 
dahil), çırçır sanayii (idrofil pamuk yapımı dahil), ça-
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İşkolu 
Sıra No. 

Bölüm 
No. 

Büyük 
Grup No. İşkolu - işler 

maşırhanede yapılan İşler, ütü, kola, boyama ve te
mizleme işleri. 

24,29 DEBÎ 
Kundura sanayii, deri ve deriden yapılan her türlü eş
ya (saraciye) yapımı ve debagat İşleri, kürkçülük, tut
kal sanayii ve bağırsak işleme İşleri. 

25,26 AĞAÇ 
Ağaç ve mantardan yapılan eşya, mobilya yapımı, 
doğrama ve bıçkıcılık sanayii, kereste fabrikaları, her 
türlü sun'i tahta ve benzeri yapım İşleri. 

27 KAĞIT 
Kağıt, kağıttan yapılan her türlü eşya ve selüloz sa
nayii işleri. 

28 BASIN V E YAY'IN 
Her türlü basın ve yayın işleri, basımevlerinde yapılan 
işler, klişecilik, kağıt ve madeni para basım İşleri. 

62,63 B A N K A V E SİGORTA 
Bankalar ve sigorta şirketleri, banka ve sigorta birlik
leri, para borsalarında yapılan işler. 

33 ÇİMENTO, T O P R A K V E C A M 
Metalden başka maden sanayii, çimento sanayii, her 
türlü toprak ve seramik sanayii ile çömlek, çini, fa
yans yapımı ve çimento, alçı, taş ve toprak kullanıla
rak yapılan yapı malzemesi ve diğer gereç yapımı, ateş 
tuğlası, tuğla ve kiremit sanayii, lüle taşı işlemesi İle 
bu işkoluna ait hammadde ocaklarında yapılan işler, 
cam ve camdan yapılma eşya sanayii işleri. 

M E T A L 
Metal yapımı, her türlü maden cevherlerinin ve bunla
rın alaşım ve karışımlarının ergi t ilmesi, arıtılması, 
haddelenmesi, çekilmesi, dökülmesi ve şekillendirilmesi, 
çelik sanayii, madensel eşya yapımı, makina yapımı, 
elektrik makinaları, cihazları, araç ve gereçlerinin (de
niz, demir ve hava yolları madeni taşıma araçları ha
riç) ve diğer madensel taşıtların yapımı ve onarımı ve 
başkaca madensel eşya ve gereç yapımı, kurma (mon
taj) sanayii işleri. 

38 GEMİ 
Her türlü deniz araçları yapımı, onarımı ve gemi boz
ma tezgahlarında yapılan işler. 

40 İNŞAAT 
Bina, yol, köprü, demiryolu, tünel, metro, kanalizasyon, 
liman, dalgakıran, havuz, istihkâm, hava alam, deko
vil ve tramvay yolu, spor alanları yapımı gibi her çe
şit yapıcılık işleri ile bunların etüt, proje, araştırma, 
bakım, onarım ve benzeri İşleri 

34.35,36. 
37,38.39 
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İşkolu Bölüm Büyük 
Sıra No. No. Grup No. İşkolu - İşler 

16 5 21.52 ENERJİ 
Elektrik, havagazı, su, ısı üretimi, toplanması, arıtıl
ması, kullanılır ve yararlanılır hale getirilmesi, iletim 
ve dağıtımı işleri, yukarıdaki amaçlarla tesis ve şebe
keler kurulması (baraj dahil), işletilmesi, korunması, 
bakımı, onarımı ve bunlarla ilgili etüt, proje, araştır
ma ve benzeri işler. 

17 6,8 61.62,64, 

82,83 TİCARET, BÜRO, EĞİTİM V E GÜZEL S A N A T L A R 
Hor türlü mali kuruluşlar, ticaret borsaları, ticaret ve 
sanayi odalar., birlikleri, kooperatifler, kredi esham 
ve tahvil borsaları, her türlü büro ve benzeri kuruluş
lar ile dernekler, noterler, işçi vs işveren kuruluşları, 
her türlü sınai, tarımsal, kimyasal ve hayvansal mad
delerin ve ürünlerin alımı ve satımı, eğitim kurumlan, 
sahne, perde ve benzeri gösteri sanatları, müzik, resim, 
heykel, dekorasyon, edebiyat ve benzeri güzel sanat
larla ilgili işler. 

18 7 71 K A R A TAŞIMACILIĞI 
Demiryolu dışında motorlu ve motorsuz her türlü kara 
taşıtları ile yük veya yolcu taşıma ve bununla ilgili 
depolama ve sürücülük işleri, kara taşıt araçları için 
terminal, garaj, bakım, ikmal ve onarım, park yerle
rinde yapılan işler (deniz ve demiryolu ambarlarında 
yapılan işler hariç). 

19 7 40,71 DEMİRYOLU T A Ş I M A C I L I Ğ I 
Demiryolları ve bağlı işyerlerinde görülen her türlü İş
ler (demiryolu bakım, onarım ve yenileme işleri ile 
yataklı ve yemekli vagonlarda yapılan işler dahil). 

20 7 71 DENİZ TAŞIMACILIĞI 
Gemi ve benzeri taşıtlarla denizlerde, göllerde ve akar
sularda her türlü yük ve yolcu taşınması ile bunlara 
bağlı deniz işlerinde çalışan ve Deniz İş Kanununa tabi 
gemi adamları ve gemi adamı yeterlik belgesine sa
hip kimselerin ve şehir ve körfez hatları iskelelerinde 
çalıştırılan iskele görevlilerinin yaptığı işler, deniz ta
şıtları ile yapılan liman hizmetleri 

21 7 71 H A V A TAŞIMACILIĞI 
Hava ve havacılığın yer ve yerüstü İşleri ile hava 
taşıtlarında yapılan her türlü işler ve uçakla ilaçlama 
işleri. 

22 7 72 ARDİYE V E A N T R E P O C U L U K 
Antrepolar, ardiyeler, soğuk hava depoları, umumi 
mağazalar ve buralarda yapılan her türlü ambarlama, 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5 
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İşkolu Bölüm Büyük 
Sıra No. No. Grup No. İşkolu - İşler 

depolama, yükleme ve boşaltma işleri, liman hizmet
leri, iskelelerde yapılan yükleme, boşaltma, ambarla
ma ve depolama işleri, (demiryolu taşımacılığına ait 
yükleme, boşaltma, ambarlama ve depolama işleri ha
riç). 

23 7 73 HABERLEŞME 
Haberleşme, posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, te
levizyon işleri ve hizmetleri ve bu hizmetler için kamu 
idaresince kurulan her türlü yapım, bakım ve onarım 
işleri. 

24 8 82 SAĞLIK 
Hastaneler, sanatoryumlar, bakım ve dinlenme evleri, 
doğum ve çocuk bakım evleri, kreşler, doktor muayene
haneleri klinikler gibi sağlık kuruluşları, diş klinikleri, 
röntgen muayenehaneleri ve t>enzerleri ile hayvan ba
kım evlerinde yapılan her türlü sağlık İşleri. 

25 8 83.84 K O N A K L A M A V E EĞLENCE YERLERİ 
Otel, pansiyon, lokanta, büfe, pastane, kahvehane gibi 
konaklama, dinlenme ve yemek yerleri ile sinema, mü
zikli ve müziksiz her türlü eğlence yerleri, plaj, açık 
ve kapalı spor yerleri, hipodromlar, hamamlar, kaplı
calar, içmeceler, turistik tesislerde yapılan işler. 

26 — — MİLLİ S A V U N M A 
Mill i Savunma, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutan
lığı ile ilgili her türlü askeri İşyerleri (uluslararası ve 
yabancı askeri işyerleri dahil) subay, astsubay kulüp
leri, gazinoları ve otelleri, orduevleri, askeri hastane
ler, okullar, askeri basımevleri ve Mill i Savunma Ba
kanlığınca işletilen diğer işyerlerinde yapılan işler. 

27 — — GAZETECİLİK 
212 sayılı Kanunla değişik 5953 sayılı Kanuna göre 
gazeteci sayılanların gazete ve mevkutelerle haber ve 
fotoğraf ajanslarında yaptıkları işler ile asıl İşi gazete 
ve mevkutelere bağlı olarak bunları basmak olan ba-
sımevlerinde yapılan işler. 

28 — — G E N E L İŞLER 
Belediyelerin 24 sıra numaralı sağlık işkoluna giren 
işleri dışındaki belediye hizmetlerine ilişkin işlerle bu 
Tüzükte yer almayan işlerde, Sendikalar Kanununa 
göre işçi niteliği taşıyanlarca yapılan işler. 

NOT : Bu listede yer alan bölüm ve büyük grup numaraları iktisadi faaliyetlerin 
uluslararası tasnifine göre belirlenmiştir. 
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Yönetmelikler 
İçişleri Bakanlığından: 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 36 ncı 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Madde 1 — Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği nin 36 
ncı maddesinin (B) fıkrasının, 6 Temmuz 1983 tarih ve 18099 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan yönetmelikle değişik (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«3) Emniyet Amiri Sınıfında: Ceket ve parkada, sol üst cep kapağı üze
rinde beyaz madeni döküm polis arması-, sağ üst cep kapağı üzerinde, siyah ku
maştan yapılmış ve çapı 5.5 cm. olan zemin üzerine konulmuş beyaz madeni ve 
üstünde kabartma üç yapraklı defne dalı bulunan, kenarları 4.5 cm. olan üçgen
den oluşan rütbe işareti bulunur. (Şekil : 42) 

Apoletler: Siyah kumaştan imal edilir ve çevresine 5 mm. eninde gri sim 
şerit çevrilir. 

Spolet-. Ceketin üst yakalarında, zemini siyah, uçları sivri 7x3 cm. ebadında 
ve çevresi üç milimetre eninde gri sırma şeritle kaplı spolet vardır. Spoletin orta
sında beyaz madeni küçük bir defne yaprağı bulunur. (Şekil : 43). 

Parka ve yazlık kıyafette gömlek üstüne Spolet takılmaz.» 
Madde 2 — Aynı yönetmeliğe ekli tablodaki (Şekil -. 42) ve (Şekil: 43) tablo 

dan kaldırılmış ve tabloya bu yönetmeliğe ekli (Şekil : 42) ve (Şekil: 43) eklen
miştir. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete ile yayımı tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

Madde 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür, 
EMNİYET AMİRİ RÜTBE İŞARETİ 

Şeki l : 43 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Yetiştirme Yurtlarındaki hizmetin tür ve 

niteliğini, işleyişine ilişkin esasları, kuruluş ve personelin görev, yetki ve sorumluluk
larım belirlemektedir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları 

korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi yapmak ve topluma yararlı kişiler ola
rak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Yetiştirme Yurtlarım kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Kanununun 15. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Başlıklar 
Madde 4 — Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları sadece ilgili oldukları 

maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup, 
Yönetmelik metnine dahil değildir. 

Tanımlar 
Madde 5 — Bu Yönetmelikte kullanılan -. 
a) «Korunmaya Muhtaç Çocuk», «Yetiştirme Yurtları», <İl Sosyal Hizmetler 

Müdürlüğü» terimleri 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ka
nununda belirtildiği şekildedir. 

b) «öğrenim Gören Çocuklar» ilkokulu bitirip öğrenimde başarılı, daha ileri 
bir öğrenime yetenekli ve istekli olan çocuklardan orta, lise ve yüksek okula giden 
çocukları ifade eder. 

«İş Grubu Çocuklar» İlkokulu bitirip, öğrenimde başarısız, ileri öğrenime yete
neği ve istemi olmayıp bir iş ve meslek sahibi edilmek üzere kamu ve özel işyerlerinde 
çalıştırılan çocukları ifade eder. 

c) Bu Yönetmelikte kullanılan «Genel Müdürlük» Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü, «11 Müdürlüğü» 11 Sosyal Hizmetler Müdür
lüğünü, «Yurd» Yetiştirme Yurdunu, «Okul» Orta, Lise ve Yüksek öğrenim kurumu
nu, «İşyeri» Kamu veya özel İşyerlerini, «Çocuk» korunmaya muhtaç çocuğu ifade 
eder, 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevleri 

Kuruluş 
Madde 6 — Yurdlarda «Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu», Sosyal ve 

Eğitsel Servis ile ilgili yasalar gereği mali işlerin gerekli kıldığı komisyon ve kurul
lar bulunur. Her Kuruluşta ihtiyaca göre Genel Müdürlükçe hazırlanacak standart 
kadro yönetmeliğinde belirtilen sayı ve niteliklere uygun olarak Müdür, Müdür Yar
dımcısı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, öğretmen, Tabib, Diyetisyen, Hemşire, 
Hemşire Yardımcısı, Büro Elemanları, Teknik Personel, Çocuk Bakıcısı ve Yardımcı 
Hizmetliler olmak üzere çeşitli personel İstihdam edilir. 
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Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu 
Madde 7 — Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu Müdür, Müdür Yardımcısı, 

Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Öğretmen, Tabii», Diyetisyen, Hemşireden oluşur. 
Kurulun Başkam Müdür, bulunmadığı zaman vekilidir. Kurul her ay toplanır. Kurulun 
her toplantısında alacağı kararlar bir raporla Yurd Müdürlüğüne verilir. 

Kurulun Görevleri : 
1 — Yurdun yıllık çalışma programını hazırlayarak, Yurd Müdürlüğüne ver

mek, 6 ayda bir uygulamadan alınan sonuçları değerlendirerek, 11 Müdürlüğüne bildir
mek, 

2 — Her ay yapılan toplantılarda o ay içerisindeki faaliyetleri gözden geçir
mek, çocukların Yurd, okul ve iş hayatındaki ihtiyaç ve sorunlarını tartışmak konuya 
ilişkin önerileri incelemek ve karara bağlamak, 

3 — Yurd hizmetlerinin daha iyi duruma gelebilmesi ve personelin eğitimi ile 
çocuklara daha iyi bir hizmet verilebilmesine ilişkin çalışmaları belirlemek, 

4 — Mesleklerarası koordinasyon ve ekip çalışmalarım sağlayacak nitelikte 
işbirliği ve bölümü esaslarını görüşmek ve Müdürlüğe öneri şeklinde vermek, 

5 — Çocukların kamu ve özel iş yerlerinde, hangi iş ve mesleklerde çalışabile
cekleri konusunda yaş, yetenek ve ilgileriyle çalışacakları iş ve mesleğin durumunu 
da gözönünde bulundurarak değerlendirmeler yapmak. 

Madde 8 — Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu toplantı raporları yazıla
rak hertürlü denetimde görülmek üzere saklanır. 

Sosyal ve Eğitsel Servis 
Madde 9 — Yurdlarda mesleki çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmek üze

re Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, öğretinen'den oluşan bir Sosyal ve Eğitsel 
Servis kurulur. Ser visin Başkanı Müdür ya da yardımcısıdır. 

Servisin Görevleri : 
1 — Çocuğun Yurda kabulü ile gerekli bakım ve yetiştirme hizmetlerini yürüt

mek, 
2 — Toplumla ilişkilerin ve gönüllü çalışmaların yurd amaçları doğrultusunda 

oluşmasını sağlamak, 
3 — Temel esasları Genel Müdürlükçe belirlenen psiko-sosyal gelişim prog

ramlarını, yurd ve çevre koşullarını dikkate alarak hazırlamak ve Müdürün onayından 
sonra uygulamak ve değerlendirmek, 

4 — İl Müdürlüklerince yürütülen Koruyucu Aile hizmetlerine yardımcı olmak, 
5 — Çocukların okul ve işyerlerindeki eğitim ve öğretim işleriyle ilgili hizmet

leri yürütmek ve konuya ilişkin kayıtları düzenlemek, 
6 — Yurttan ayrılan çocuğun yurdla ilişkisinin sürdürülmesi hususunda gerekli 

çalışmalarda bulunmak. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Personelin Görev ve Yetkileri 
Yönetim Hizmeti Görevlileri 
Madde 10 — Müdürün Görev ve Yetkileri : 
a) Yurdun yönetsel ve teknik tüm işlerini ilgili Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve 

Genel Müdürlük genelgelerine göre yürütmek, 
b) Yurttaki çocuklara en iyi biçimde hizmet verilebilmesi için gerekli önlem

leri almak, görevliler arasındaki iş bölümünü sağlamak ve denetlemek, 
c) Yurdun amacına uygun olarak Genci Müdürlükçe geliştirilen kayıt ve stan

dart formların uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve bunlara İlişkin istatistiki bil
gileri ilgili mercilere belli zaman aralıklarıyla göndermek. 
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d) Yurdun çalışma programlarım ve nöbet çizelgelerini düzenlemek, onayla
mak ve uygulatmak, 

e) Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde yurdun yıllık bütçe 
önerisini hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere. 11 Müdürlüğüne zamanında 
göndermek, 

f) Yurdun çeşitli ödeneklerinin amacına uygun harcanmasını alım, satım iş
lerini yurdun ihtiyaç ve özelliklerini, konuya ilişkin esasları da gözönünde bulundura
rak düzenlemek, 

g) Yurd personelinin özlük dosyalarının tutulmasını ve buna ilişkin hertürlü 
işlerin günü gününe yürütülmesini sağlamak, 

h) Ambar, ayniyat, depo ve yazı iğlerinin yürütülmesini sağlamak, yurd gö
revlilerinin süreli veya süresiz ayrılması veya görevinin değişmesi halinde ayniyat, 
sayım ve devir teslim işlerini genel hükümler içinde tamamlatmak, 

ı) Her yıl sonunda yurdun çalışması, ihtiyaçları ve karşılaşılan sorunları 
kapsayan bir rapor hazırlayarak, Genel Müdürlüğe göndermek, 

i) Hizmet-içi eğitim programlarının Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar çer
çevesinde uygulanmasını sağlamak, 

j) Yurdun tahakkuk memuru, satınalma komisyonu başkam olarak ilgili iş
lemlerin yürütülmesini sağlamak, 

k) Kamu ve özel işyerlerinde çalışan çocukların İşverenleri ile hertürlü ilişki
lerini düzenlemek ve bu konudaki yönetmelikle belirlenen görevlerini yerine getirmek, 

1) Yurd personelinin Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler uyarınca Devlet 
Memurlarından istenilen tutum, davranış, kılık, kıyafet vb. özellikleri izleyerek gerekli 
denetimleri yapmak. 

— Madde 11 — Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkileri : 
Yurdun hizmet ve görevlerinin yerine getirilmesinde Müdüre yardım eder. Mü

dürün verdiği işleri yapar. Müdür bulunmadığı zamanlarda onun vekilidir. Birden 
fazla Müdür Yardımcısı olduğunda aralarında iş bölümü yapılır. 

Sosyal ve Eğitsel Servis Görevlileri 
Madde 12 — Sosyal Hizmet Uzmanının Görev ve Yetkiler i : 
a) Yurda çeşitli yollardan gelen her çocuk hakkında sosyal inceleme yap

mak veya yaptırılması için gerekli girişimleri başlatmak, 
b) Çocuğun yurda alışmasını ve uyumunu sağlamak, sürekli olarak psiko -

sosyal gelişimini izlemek, psiko - sosyal uyumsuzluğu olan çocukların sorunlarının 
saptanması ve çözümü için diğer ilgili elemanlar ile ekip çalışması anlayışı içinde 
uygulamaları yapmak ve gerekiyorsa gönüllü kaynakları bu işlere kanalize etmek, 

c) Çocukların topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin sağlanmasında 
ve sorunlarının giderilmesinde yardımcı olmak amacıyla «Sosyal Kişisel Çalışma» ve 
«Sosyal Grup Çalışması» yöntemleri aracılığı ile gerekli mesleki uygulamaları ger
çekleştirmek ve bunlarla ilgili gerekli raporları düzenlemek, 

d) Çocuk yurda girdikten sonra varsa, çocuğun ailesinin sosyo - ekonomik 
durumlarını sürekli olarak izleyerek elde edeceği bilgilere göre çocuğun ailesine geri 
verilmesi, korunma kararının kaldırılması konularında karara esas teşkil eden ra
poru düzenlemek ve Müdüre vermek, 

e) Çocuğun ailesi ve yakınlarıyla ilişki kurarak çocuk hakkında sözlü ve ya
zılı bilgi vermek, gerekiyorsa ailesi ve yakınlarıyla mesleki çalışmalar yapmak, 

f) Çeşitli nedenlerle yurttan ayrılan çocuğu yeni yaşantısına, hazırlamak ve 
onun yeni ortamında İzlenmesinde görev almak, 

g) Yurdun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla resmi ve 
gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, gönüllülerin çalışmasını programlayıp izlemek 
ve gerekli uyarılarda bulunmak, 
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h) Yurdun amacına uygun konularda araştırma ve incelemeler yapmak, 
ı) Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde hazırlanan çocuklara yönelik psiko-

sosyal gelişim programlarına katkıda bulunmak, 
i) Hizmet-İçi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev 

almak. 
Sosyal Hizmet Uzmanı yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla 

birlikte Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde yürütür. 
Madde 13 — Psikologun Görev ve Yetkileri : 
a) Çocuğun yurda kabulü ve yurtta kalış süresi içerisinde zekâ, ruhsal du

rumu, yeteneği ile mesleki yönelimi ve ilgi alanlarını çeşitli test, yöntem ve teknik
lerle belirlemek, 

b) Çocuğun yetiştirilmesi, meslek sahibi edilmesi ve sağlıklı bir kişilik ka
zanması için mesleği ile ilgili uygulamaları yerine getirmek, 

c) Bedensel, ruhsal ve akli yönden güçlüğü olupta, normal yaşam şartlarına 
uymada güçlüğü bulunan çocuklara özel eğitim programları dahilinde çalışmalarda 
bulunmak, 

d) Yurdun amacına uygun nitelikte araştırma ve incelemeler yapmak, 
e) Sosyal ve eğitsel servis bünyesinde hazırlanan çocuklara yönelik psiko-

sosyal gelişim programlarına katkıda bulunmak, 
f) Hizmet - içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında gö

rev almak. 
Psikolog yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla birlikte Sos

yal ve Eğitsel Servis bünyesinde yürütür. 

Madde 14 — öğretmenin Görev ve Yetkileri : 
a) Çocukların okuldaki eğitim ve öğretimine ilişkin sorunların çözümüne yar

dımcı olmak, 
b) Çocukların dersleriyle yakından ilgilenerek, derslerinde başarılı olmalarını 

sağlamak üzere gerekli öğretim faaliyetlerini yürütmek, 
c) Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde hazırlanan çocuklara yönelik, psiko-

sosyal gelişim programlarına katkıda bulunmak ve uygulamak, 
d) Yurdun amacına uygun konularda araştırma ve inceleme yapmak, 
e) Hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev 

almak, 
f) Yurdun çevreye, topluma tanıtılması ve resmi-gönüllü kuruluşlarla işbir

liği çalışmalarına diğer meslek elemanlarıyla birlikte katkıda bulunmak, 
öğretmenler yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanları ile birlikte 

Sosyal ve Eğitsel. Servis bünyesinde yürütür. 

Grup Sorumlusu : 
Madde 15 — Yurtta bulunan çocuklar yaş, cinsiyet, öğrenim, iş ve meslek 

durumlarına göre en fazla 20 kişilik gruplara ayrılır ve her grup, yurtta görevli öğ
retmen, Sosyal Hizmet Uzmanı veya Psikologlardan birinin sorumluluğuna verilir. 

Grup Sorumlusunun Görevleri : 
a) Yurtta abla, ağabey, ana, baba yaklaşımı içerisinde çocukların gelişimi 

ve iyi alışkanlıkların kazandırılması hususlarıyla yakından ilgilenmek, 
b) Çocukları, yeteneklerine göre müzik, spor, el sanatları, resim, folklor gibi 

faaliyetlere teşvik etmek ve bu konularda resmi ve gönüllü kaynaklarının kullanımını 
sağlamak üzere çalışmalarda bulunmak, 

c) Çocukların yeteneklerine göre okul ve meslek seçimi konularında yönlen
dirmek, 
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d) Çocukların yatak, temizlik, giyim-kuşam, yemek yemeleri, iş ve oyun meş
guliyetleri gibi her türlü faaliyet ve hareketler ile yakından ana-baba yaklaşımıyla 
ilgilenmek. 

Sağlık Hizmetleri Görevlileri : 
Madde 16 — Tabibin Görev ve Yetkileri 
a) Yurdun sağlık hizmetlerini yürütmek, sağlık ekibinin görevlerini yapmasını 

sağlamak ve denetlemek, 
b) Çocukların dönemsel sağlık kontrollerini yapmak ve her çocuk için sağlık 

dosyası hazırlamak, 
c) Hasta çocuklar ve personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 

muayenelerini yapmak, hastaneye yatırılması gerekenlerin sevkini sağlamak ve iz
lemek, 

d) Yurt personelinin genel hijyen kurallarına uyup uymadığı ve diğer sağ
lık personelinin görevlerini yapıp yapmadığını kontrol etmek, 

e) Kendi alanında idarenin uygun göreceği konularda ve zamanlarda seminer
ler hazırlayıp, diğer personele ve çocuklara sunmak, 

f) Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelerle verilen diğer görevleri yapmak, 
Madde 17 — Diyetisyenin Görev ve Yetkileri 
a) Çocukların beslenmeleri ile ilgili cetvellerin hazırlanması ve uygulanma

sında yurt müdürlüğüne yardımcı olmak, 
b) Hasta çocukların beslenmesinde tabibin öğütlerine göre yemek listesini ha

zırlamak, 
c) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kaliteleri ve ısıları bozulmadan servise 

gelmesi ve çocuklara dağıtılmasını sağlamak, 
d) Yemek servis bölgesinin ve mutfağın hijyen şartlarına göre işletilmesi; 

mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ye eğitimini sağlamak, 
e) Yurda satın alman yiyecek malzemelerinin cins ve miktarlarının belirlen

mesinde, teslim alınan yiyecek maddelerinin şartnamelerine uygun olup olmadıkları
nın denetlenmesinde idareye yardımcı olmak depo ve kilerin hijyen ve beslenme ko
şullarına göre hazırlanmasını sağlamak, yiyeceklerin saklanması ve muhafazasında 
uygulanacak beslenme kurallarını görevlilerle birlikte yürütmek, 

f) Mutfak görevlilerinin çalışma gün ve saatleri ile, çalışma yöntem ve tek
niklerinin . belirlenmesinde idareye yardımcı olmak, 

g) Beslenme programı hazırlayarak, uygulan masını sağlamak. 
Madde 18 — Hemşirenin Görev ve Yetkileri 
a) Yurt tabibinin yardımcısı olup, revirin idaresinden, ilâçların korunma ve 

kullanılmasından sorumlu olmak, 
b) Hasta çocukların tesbiti ve tabib kontrolünden geçmesini sağlamak ve dok

torun verdiği tedaviyi uygulamak, 
c) Aci l vakalarda ilk yardımı yapmak ve tabib veya hastane ile ilişki kur

mak, 
d) Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı durumlarda çocuğu derhal tecrit 

etmek, tabib veya yurt idaresine haber vermek, 
e) Revir ve tecrit yeriyle ilişkili işleri yürütmek, 
f) Çocuklara sağlıklı aile ortamının hazırlanmasında yardımcı olmak, abla, 

anne yaklaşımı içerisinde çocukların sağlık ve temizlikleriyle yakından ilgilenmek, 
g) Yurtta tüm yaşam alanlarının hijyen koşullarına uygun olması yönünden 

çalışmalar yapmak. 
Madde 19 — Hemşire Yardımcısının Görevleri 
Hemşire Yardımcıları hemşerilerin bilfiil yardımcısı olarak çalışırlar. Ge

rektiğinde doğrudan doğruya hemşirenin görevlerinide yürütürler. 
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Madde 20 — Satınalma ve Hesap Memurunun Görevleri 
a) Yurdun hesap işlerini yürütmek, 
b) Yurt idaresince satın alınacak ve satılacak araç, gereç erzak ve malze

melerin artırma, eksiltme, pazarlık ve emanet şartlarını, mukavele projelerini ha
zırlamak, 

c) Aylık ve diğer bordroları düzenliyerek zamanında saymanlığa gönder
mek, istihkakları sahibine ödemek, aylıkları ve diğer ödemeleri ilgili defterlere za
manında işlemek, 

d) ödenek ve sarfiyat hesaplarını ödenek defterine işlemek, buna ait yazış
maları zamanında yapmak, 

e) Mutemet sıfatı ile kendisine verilen avansla Müdürden alacağı emirlere, 
kanun ve yönetmeliklere uygun olarak harcama yapmak ve hesapları zamanında 
kapatarak avans defterine işlemek, 

f) Sarf evraklarını kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak buna 
ait belgelerle satma ve satınalma tomarlarını dosyasında saklamak, 

g) Çocukların adına gelen paralarla, harçlıklarının hesabını tutmak, 
h) İdareden alacağı mevcuda göre kalori ve gramaj esaslarını gözönünde tu

tarak iki nüsha halinde iaşe tabelâsını hazırlamak. Müdürün onayından sonra bir 
nüshasını ambar memuruna teslim etmek, 

ı) Her ay sonunda ambar kontrol defteri yek ünlerini tamamlamak, aylık ve 
yıllık depo devir cetvellerini hazırlamak, 

i) Mali yıl sonunda ayniyat hesaplarını Genel Müdürlük Merkez Ayniyat 
Saymanlığına göndermek. 

Madde 21 — Ambar ve Depo Memurunun Görevleri : 
a) Satın alman erzak ve eşyanın muayene ve tesliminde hazır bulunmak, 

kabul edilen erzak ve eşyayı tesellüm ederek ambar ve depoda itina ile saklamak, 
b) Tanzim edilen iaşe tabelâsına göre erzakı nöbetçi aşçı ve diğer ilgililer 

huzurunda tartarak aşçıya teslim etmek ve imzalatmak, 
c) Teslim ve tesellüm ettiği evrak ve eşyayı günü gününe defterine kaydet

mek, giriş ve çıkış vesikalarının işlemlerini tamamlayarak çıkış vesikası ve faturayı 
ayniyat mutemetine vermek, 

d) Ambar ve deponun her zaman temiz, tertipli ve düzenli olmasını temin 
etmek ve bu amaçla deponun her açılışında temizlik ve düzeni üzerinde titizlikle 
durmak, 

e) Ambar ve depo ilâç defterini tutmak, 
f) Alınan mallar için üç nüsha tesellüm makbuzu kesmek, bunlardan ikisini 

satınalma memuruna vermek birinide dip koçanında saklamak, 
g) Depodan çıkan malzemeler için dip koçanı ile beraber iki nüsha çıkış 

pusulası düzenleyip birini ayniyat mutemetine vererek diğerini de koçanında sakla
mak, 

h) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılan ayni yardımları usulüne uygun olarak 
değerlendirerek belgelendirmek, 

ı) Eşya ve malzemelerin, depolanmış besinlerin iyi bir şekilde korunmasını 
sağlamak, bunlardan bozulmaya müsait olanların diğerlerine bir zarar vermemesi 
için bir an önce sarf etmeye veya çeşitli şekilde elden çıkarılması ile ilgili işlemlerin 
yapılması için yönetime zamanında haber vermek, 

i) Ambar ve depoya giren hertürlü malzeme, yiyecek ilâç ve giyeceği düzenli 
bir şekilde tasnif ederek yerleştirmek, haşarat ve yangına karşı her türlü tedbiri 
almak. 
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Madde 22 — Ayniyat Mutemetinin Görevleri 
a) Yurda alınan demirbaşlarla ilgili demirbaş defterini tutmak, demirbaşla 

rın numaralandırılması ile odalarda bulunan demirbaş listelerini tanzim etmek, çer
çeve halinde asarak takip etmek, 

b) Malzemesi ambar veya depodan verilerek imal ettirilen eşya ve malze
melerin maliyet hesabını ve gerekli işlemleri yapmak, 

c) Terazi ve kantarları her sene başında mahalli belediyeye ayarlatmak ve 
damgalatmak, 

d) Kaza, kasıt ve dikkatsizlikle kırılan, kaybolma eşya için günügününe tuta
nakları düzenlemek, kasıtlı olanları ödetmek, diğer eşyalar için kayıttan düşme iş
lemini yapmak, 

e) Ambar ve depo memurunca ilgililere verilen müstehlik eşyanın kullanıl
masını miad cetvelini gözönüne alarak takip etmek. 

Diğer Hizmet Görevlileri : 
Madde 23 — Yurtta görevli Terzi, Su Tesisatçısı, Elektrik Tesisatçısı, Kalori

ferci, Usta, Şoför, Aşçı, Bahçevan, Çocuk Bakıcı, Odacı, Çamaşırcı, Ütücü ve diğer 
personel yurt idaresinin verdiği herçeşit işi görür ve sorumluluğunu taşırlar. Bu 
personele ilişkin görev bölümü, iş şartları ve esasları yurt müdürlüğünce tesbit 
edilir ve yerine getirilmesi sağlanır. 

Personelin Çalışma Gün ve Saatleri : 
Madde 24 — Grup sorumluları ile gerekli görülen diğer personelin çalışma 

gün ve saatleri, çocukların okul veya İşe gidiş saatleri dikkate alınarak, çocukların 
yurtta bulundukları süreye göre yurt müdürlüğünce her ay düzenlenir. İl Müdür
lüğünün onayından sonra uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kuruluş Bölümleri 

Bölümler : 
Madde 25 — Her Yurtta binanın fiziksel şartlarına ve imkânlarına uygun 

olarak yatakhane, yemekhane, dinlenme, çalışma ve sosyal amaçlı salonlar, spor 
salonu, revir ve tecrit yeri, banyo, çamaşırhane, mutfak, ambar ve depo ile diğer 
bölümler bulunur. 

Bu bölümler yurdun fiziksel şartları ve imkânları gözönünde tutularak bu 
Yönetmelikte belirtilen standartlar çerçevesinde döşenir. 

Yurtlarda kurulacak atölye işletmelerinin standartları Genel Müdürlükçe 
belirlenecek esaslara göre düzenlenir. 

Madde 26 — Revir ve Tecrit Yeri 
a — Her yurtta bir revir ve revride gerekli araç ve gereçler ile tabibin du

ruma göre saptayacağı diğer araç ve gereçler bulunur. 
b — Hastalanan çocuklar revire alınır, imkânlar ölçüsünde tedavileri bura

da sağlanır. 
c — Revirin sağlık hizmetleri ve kayıt işleri tabibin direktifleri doğrultusun

da hemşire tarafından yürütülür. 
d — Revirin sağlık gereçleri hemşire tarafından teslim alınarak korunur, 

her zaman hizmete hazır halde bulundurulur. 
e — Revirde ilaç kullanım, revir protokol ve hasta tedavi defteri tutulur. 
f — Revirde kalanlar için konulan teşhisi ve yattığı günden çıktığı güne ka

dar hastalığın seyrini, yapılan tedavi biçimlerini, verilen ilâçları gösteren bir mü-
şahade kağıdı tutulur. 

g — Revir yeteri kadar ışık ve hava almalı, duvar ve yerleri temizlenebilir 
nitelikte olmalı ve yeterli ısıtma sağlanmalıdır. 
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h — Yurtta bulaşıcı hastalıkların çıkması halinde, hasta çocukları tecrit et
mek üzere bir tecrit yeri bulunur. 

ı — Tecrit yerinde tabibin uygun gördüğü araç ve gereçler bulundurulur. 
i — Yurtta tabibin sorumluluğu altında kullanılmak üzere revirde veya 

gerekli görülen yerlerde ilâç ve ilk yardım dolabı bulunur. 
j — İlaç dolabında bulunacak ilâçlar; kazalar, zehirlenme, böcek sokması, 

acil durumlarda dikkate alınarak tabib tarafından ihtiyaca göre saptanır ve mu
hafaza edilir. 

Madde 27 — Yatakhane : 
a — Yatakhane halı ile döşenir, pencerelerde tül ve perde bulunur. 
b — İmkânlar ölçüsünde her çocuğa tek kişilik karyola, bir etejer ve soyun

ma dolabı verilmesi esastır. 
c — İmkânlar ölçüsünde ve çevre koşulları gözönüne alınarak karyola, ete

jer ve soyunma dolaplarının ahşap malzemeden olması tercih edilir. 
d — Yatakhane yeteri kadar ısıtılır, havalandırılır, her zaman temiz ve 

düzenli olması sağlanır. 
e — Yatakhanelerin ev ortamı şartlarına sahip bir şekilde düzenlenmesine 

özen gösterilir, geceleri hafif şekilde aydınlatma sağlanır. 
f — Yatakhanelerin imkânlar ölçüsünde az sayıda çocuk guruplarının ya

rarlanabileceği biçimde düzenlenmesi sağlanır. 
Madde 28 — Yemekhane 
a — Yemekhanede yemeklerin ısısını muhafaza edecek, görevlilerin nezare

tinde çocukların kendi kendilerine servis yapabilmelerini sağlayacak biçimde ye
mek dağıtım düzeni kurulur. 

b — Yemekhanede altı kişilik yemek masaları ve yeterli sayıda sandalye 
bulundurulur 

c — Servis tepsileri, çatal, kaşık ve diğer malzemeler yemekhanede bulu
nan kapalı dolaplarda temiz ve düzenli bir şekilde muhafaza edilir. 

d — Yemekhane pencerelerinde tül ve perde bulunur ve genel olarak rahat 
ve huzurlu yemek ortamı hazırlanır. 

e — Çocukların yemekhaneye temiz, düzgün giyimli girmeleri, yemek son
rası temizliklerini yapabilmeleri için gerekli imkânlar sağlanır, bu yöndeki çalış
malar titizlikle yürütülür. 

Madde 29 — Dinlenme ve Çalışma Salonları •. 
a — Dinlenme ve çalışma salonları amacına uygun olarak çocukların ilgi 

ve zevklerinden de yararlanmak suretiyle ev ortamı esasları çerçevesinde imkân
ların elverdiği ölçüde düzenlenir. 

b — Çocukların ders çalışabilmeleri ve dinlenebilmeleri için yeteri kadar 
çalışma masası, divan, koltuk, televizyon ve benzerleri bulunur. 

c — Dinlenme ve çalışma salonları çocukların küçük gruplar halinde ya
rarlanabilecekleri biçimde birden fazla bulunabilir. 

d — Her dinlenme ve çalışma salonunda oradan yararlanan çocukların yaş 
ve öğrenim durumlarına uygun kitapların bulunduğu bir kitaplık yeri bulunur. 

Madde 30 — Sosyal Amaçlı Salonlar : 
a) Yurtlarda çocukların müzik, tiyatro, resim, el sanatları, vb. faaliyetle

rinde müştereken yararlanabilecekleri salonlara imkânlar ölçüsünde yer verile
bilir. 

b) Bu salonlar gerektiğinde çocukların gruplar halinde oturup tartışabile
cekleri gazete ve dergi okuyabilecekleri, santraç, dama vb. zeka geliştirici oyunlar 
oynayabilecekleri biçimde düzenlenir. 
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Madde 31 — Spor Alanları : 
Yurt binasının fiziki şartları elverdiği ölçüde çocukların sportif faaliyetle

rini yürütebilecekleri yerlerin düzenlenebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır. 
Madde 32 — Banyo : 
a) Banyo Yurt binalarının şartlarına göre sağlık koşullarına uygun olarak 

klasik hamam veya duş, küvet gibi araçlarla donatılmak sureti ile düzenlenir. 
b) Her çocuğun banyo için gerekli şahsi malzemesi bu bölümde her çocuk 

için mevcut banyo dolaplarında muhafaza edilir. 
c) Banyo sonrasında çocukların soyunup - giyinip dinlenebilecekleri bö

lümler düzenlenebilir. 
d) Banyonun sürekli olarak temiz ve düzenli tutulması sağlanır. 
Madde 33 — Çamaşırhane : 
a) Kirli ve temiz çamaşırlar ile temizlik malzemeleri ayrı ayrı dolaplarda 

düzenli bir biçimde muhafaza edilir. 
b) Yıkanan çamaşırlar ütülendikten sonra ayrılır ve ait oldukları çocuğa 

verilmek üzere görevlilere teslim edilir. 
c) Çamaşırların sağlık kurallarına uygun ve temiz bir biçimde yıkanması, 

koku yapmadan kurutulup ütülenmesi ve kaliteli temizlik malzemesi kullanılması 
sağlanır. 

d) Çamaşırhanede iş kazalarına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır ve 
bu konuda çamaşırhane görevlilerinin eğitimi sağlanır. 

e) Çamaşırhane yeteri kadar havalandırılır ve her zaman temiz ve düzenli 
olması sağlanır. 

Madde 34 — Mutfak : 
a) Mutfak duvarları ve yerleri her zaman temizlenebilecek nitelikteki in

şaat malzemeleri ile düzenlenir. 
b) Mutfakta yemek pişirmede kullanılan araç ve gereçlerin düzenli bir bi

çimde muhafazası için dolaplar bulundurulur. 
c) Yemek pişirmede kullanılan araç ve gereçler sağlığa zarar vermiyecek 

malzemelerden seçilir, bakır araç ve gereçlerin belirli aralıklarla kalaylanması 
sağlanır. 

d) Sebze ve meyvalar ile bulaşıkların yıkanması için ayrı ayrı yerler dü
zenlenir. 

e) Mutfakta günlük kuru erzak, sebze ve meyva, ekmek, temizlik malze
mesi, et vb. malzemelerin muhafazası için malzemelerin cinsine uygun nitelikte 
ayrı dolaplar bulundurulur. 

f) Etlerin doğrandığı et tezgâhı işin bitiminden sonra temizlenip, tuzlana
rak üstü kapatılır. 

g) Mutfak hergün belirli aralıklarla yıkanır, sürekli temiz ve düzenli ol
ması sağlanır, haşarelere karşı belirli zamanlarda ilaçlama yapılır. 

h) Yemek kokularının bina içine dağılmasını önlemek için gerekli hava
landırma düzeni sağlanır. 

ı) Mutfak personelinin sağlık kontrolü uygun aralıklarla yaptırılır. 
i) Mutfak personelinin görevlerine uygun biçimde her zaman temiz ve 

düzenli giyinmeleri sağlanır. 
Madde 35 — Ambar ve Depo : 
Ambar Kuruluş Müdürlüğünce saptanan belirli bir saatte günlük erzakı ta

belaya uygun çıkartmak üzere her gün açılır. Depo ise Müdürün iznine göre ih
tiyaç halinde açılır. Ambar ve depo çift anahtarlı olup, anahtarlardan biri Mü
dürce görevlendirilecek bir sorumluda bulunur. Ambar aybaşlarında, depo ise, 
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gerek görüldükçe tartı ve sayıma tabi tutulur. Bunun dışında yapılacak kontrol
lerde şüphe uyandıracak farklar görüldüğü takdirde durum incelenir ve üst maka
ma arz edilir. 

Ambar ve dapodaki malzemelerin giriş ve çıkışları günlük olarak malzeme
nin bulunduğu raflardaki kartlara işlenir. Yiyecek ve temizlik malzemelerinin ay
rı ayrı yerlerde sağlık koşullarına uygun bir şekilde bulundurulması ve korunması 
sağlanır. 

Madde 36 — İlk Kabul ve Gözlem : 
Yurtlarda Sosyal ve Eğitsel Servisin sorumluluğu altında ilk kabul ve göz

lem, ayırım bölümü açılır. Bu bölümde yurda yeni giren çocukların yurt olanak
ları ölçüsünde sağlık durumları, psiko - sosyal özellikleri, eğitim durumu incele
nerek bir gruba yerleştirilmeleri için gerekli ön hazırlıklar tamamlanır. Çocuklar 
bu bölümde idarece uygun görülecek süre kalırlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Nöbet Hizmetleri 
Madde 37 — Yurtlarda Milli ve Dinî Bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve 

geceleri hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla Sosyal Hizmet Uzmanı, öğret
men, Diyetisyen, Psikologların nöbet tutması esastır. 

a — Nöbet tutmakla yükümlü olan personelin sayısı ve Kuruluşun özelliği 
dikkate alınarak nöbet sistemi Yurt Müdürlüklerince düzenlenir. 

b — Gece nöbeti tutanlar nöbet ertesi izinli sayılırlar. Cumartesi ve diğer 
tatil günleri nöbet tutanlara idarenin uygun göreceği günde izin verilir. 

c — Nöbetle ilgili hususlar Genel Müdürlük genelgeleri ile ayrıca saptanır. 
Madde 38 — Nöbet tutmakla yükümlü olan personelin nöbet çizelgeleri ida

re tarafından hazırlanır. Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. 

Nöbetçinin Görev ve Yetkileri Şunlardır: 
a — Nöbetçi mesai bitiminden sonra Müdür adına iş görmesi nedeni ile Yur

dun tüm yönetim sorumluluğunu taşır. 
b — Yurdun disiplini, temizlik ve düzeni ile yakından ilgilenir. Çocukların ve 

diğer görevlilerin çalışmalarım denetler ve görülen aksaklıkları önleyici tedbirler 
alır. 

c — Yurtta günlük çalışma programının uygulanmasını sağlar. 
d — Nöbet bitiminden sonra nöbet raporunu düzenleyerek idareye teslim 

eder. 
Madde 39 — Nöbetçi bütün gece çocuklarla ilgilenerek nöbet mahallini ter-

ketmeden ve başka işlerle uğraşmadan nöbet hizmetini yerine getirir. 
Malî Hükümler 
Madde 40 — Yurtların giderleri Genel Müdürlük tarafından gönderilen öde

neklerden karşılanır. 
Madde 41 — Yurtlarda harcamalar ilgili mevzuata ve Genel Müdürlük ta

rafından belirlenen genel esaslara uyularak yapılır. 
Madde 42 — Muhasebe İşleri Devlet Muhasebe usullerine göre yürütülür. 
Madde 43 — Her Yurt mevcuduna ihtiyaçlarına göre kendi bütçesini Genel 

Müdürlükçe belirlenen esaslara göre hazırlayarak her yıl Haziran ayında Genel 
Müdürlüğe gönderir. 
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Yemek Çeşitleri, Miktarı ve Zamanı 
Madde 44 — Yurtlarda günlük yemek çeşidi, miktarı ve zamanı aşağıdaki 

esaslara göre düzenlenir. 
a — Yemekler mevcut çocuk sayısına, çocukların özel durumlarına ve düzen

lenecek sosyal faaliyetlerin gerektirdiği miktarlarda Genel Müdürlükçe yayınlana
cak genelgelerdeki esas ve miktarlara uygun olarak verilir. 

b> Yurt müdürlüklerince uygun görülecek faaliyetler için gerekli olan be
sin maddelerinin sağlanması ve yaptırılması için ek tabela hazırlanır. 

c) Yurt personeline öğle yemeği, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre 
sürekli olarak yurtta kalan nöbetçilere üç öğün yemek ve vardiya uygulanan yurt
larda da personelin çalışma süresine isabet eden öğünlerde yemek verilir. Daimi 
iaşeye tabi personelden izin, hastalık veya diğer sebeplerle bir günden fazla yurt
tan ayrılmış bulunanların bu günlere ait istihkakları tabeladan çıkarılır. 

Personelin Giyimi 
Madde 45 — Yurt personelinin hizmet süresince Devlet Memurları Kıyafet 

Yönetmenliği esas alınarak hizmetin gereklerine uygun olarak giyinmeleri sağ
lanır. 

Lojmanda Oturma Şekli 
Madde 46 — Yurtlarda gündüz ve gece hizmetlerinin aksamadan yürütülme

sini sağlamak için lojmanı olan yurtların Müdür ve Müdür Yardımcısı İle Genel 
Müdürlükçe uygun görülecek diğer personeli lojmanlarda oturur. Lojmanda otur
ma koşulları, suresi ve alınacak kiraya ilişkin işlemler Genel Müdürlükçe hazırla
nacak esaslara uygun olarak yürütülür. 

Vak'a Tartışma ve Değerlendirme 
Madde 47 — Yurtlarda ayda bir veya ihtiyaç duyulan zamanlarda «Vak'a* 

Tartışma ve Değerlendirme» toplantılara yapılır. Müdür, Müdürün olmadığı zaman 
larda Müdür Yardımcısının yönetiminde yapılacak bu toplantılara Sosyal Hizmet 
Uzmanı, Psikolog, öğretmen, Tabip, Diyetisyen, Hemşire ve Müdürlükçe uygun 
görülecek diğer personel katılır. Toplantılarda çeşitli davranış bozuklukları göste
rip psiko - sosyal sorunları nedeniyle yurda uyum gösteremeyen çocuklar, çok yön
lü olarak ele alınarak sorunların çözümüne ilişkin tartışmalar yapılır. Tartışılan 
vak'alar rapor haline getirilerek Sosyal ve Eğitsel Serviste saklanır. 

Seminer Hazırlama 
Madde 48 — Sosyal ve Eğitsel Servis elemanları meslekleri ile ilgili olarak 

İdarece belirlenen konularda ve zamanlarda seminerler hazırlayıp diğer personele 
sunarlar. 

Çocukların Misafirleri 
Madde 49 — Çocukların yurt dışında bulundukları çevreden arkadaşlarını 

yurt içinde ağırlamalarına olanak sağlanır. Bu toplantıların düzeni, hazırlıkları 
ilgili sorumluluk çocuklara verilir. Gerekli araç ve gereç yurt idaresi tarafından 
sağlanır. Toplantıların amaca uygunluğu yönünden denetim Sosyal ve Eğitsel Ser
vis tarafından düzenlenir. 

İzin 
Madde 50 — Çocuk anne veya babasına ve yakınlarına yıl içinde en çok bir 

ay izinli verilebilir. Çocuğun yurda teslimi sırasında kimlere izinli verilebileceği 
tespit edilerek bu kişiler ve aile hakkında hazırlanacak sosyal inceleme raporuna 
göre Yurt Müdürünün teklifi İl Müdürünün onayı ile izin verilir. 

Okula giden veya meslek kurslarına katılan çocuklara bayram ve yaz tatili 
dışında izin verilmez. Meslek kolunda çalışan çocukların izinlerinde işverenin de 
düşüncesi alınır. 
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Ziyaretçi 
Madde 51 — Yurtlara çocukların yemek, uyku ve ders çalışma saatlerinde 

ziyaretçi kabul edilmez. Personel ziyaretçisini idare tarafından tahsis edilen yerde 
kabul eder ve grup odalarına götüremez. 

Bağış 
Madde 52 — Yurtlara yapılacak bağışlardan ayni olanlar ayniyat karşılığın

da Yurt Müdürlüğünce kabul edilir. 
Çocukların sosyal gelişim ve psikolojik özellikleri dikkate alınarak, gelişim 

bozukluğuna yol açacak şekilde bağışların bağışçılar tarafından dağıtılmasına izin 
verilmez. 

Kamp 
Madde 53 — Çocukların orman, deniz, güneş ve kumdan yararlanmalarını 

sağlamak üzere en az 15'er günlük kamplara katılmalarının sağlanması için top
lumda mevcut kaynakların kullanımı yönünde gerekli çalışmalar Yurt Müdürlü
ğünce yerine getirilir. 

Kurs 
Madde 54 — Çocukların öğrenimlerine yardımcı olmak üzere Kamu ve Özel 

Kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurslara katılmaları sağlanabilir. 
Çeşitli Etkinlikler 
Madde 55 — Yurtlarda çocukların folklor, müzik, resim, tiyatro ve plastik 

sanatlara yöneltilmeleri ve bu alanlarda faaliyetlerini sürdürmeleri ve izlemeleri 
için imkânların yaratılması yönünde çalışmalar yapılır. 

Hizmete Katkı 
Madde 56 — Çocuklarda sorumluluk duygusunu geliştirecek, yurdu benim

semelerine yardımcı olacak ve kendi işlerini kendilerinin yapabilmelerini mümkün 
kılacak bir ortamın hazırlanmasına çalışılır. 

Harçlık 
Madde 57 — 
a) Öğrenim gören çocuklarla, çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmeyen 

(ücretli olarak bir işyerinde çalışanlar hariç) çocuklara her yıl, Maliye Bakanlığı
nın görüşü alınmak suretiyle, Genel Müdürlükçe tespit edilen miktarlarda aylık 
harçlık verilir. 

b) Harçlıklar, Yurt mutemedince hazırlanacak bordroya göre saymanlıktan 
alınarak, grup sorumlularına teslim edilir. 

c) Harçlıklar çocukların ihtiyaç ve özelliklerine göre günlük, haftalık veya 
aylık olarak, imza karşılığında grup sorumlularınca dağıtılır. 

Giyim Yardımı 
Madde 58 — Çocukların giyecek ihtiyaçları Maliye Bakanlığının görüşü alın

mak suretiyle, Genel Müdürlükçe tespit edilen parasal değerlere göre, katma büt
çeden tahsil edilecek ödeneklerden karşılanır. 

Ulaştırma Giderleri 
Madde 59 — Öğrenime devam eden çocukların okullarına gidişlerindeki ulaş

tırma masrafları ile çeşitli nedenlerle başka yurtlara, tedavi amacıyla başka il'e 
gönderilen çocukların ulaştırma giderleri katma bütçeden tahsis edilecek ödenek
lerle karşılanır. 

Madde 60 — Çocukların, Devlet Hastanelerinde ücretsiz bakımları esastır. 
Acil durumlarda diğer hastanelerde de bakım sağlanabilir. 
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Çocukların ilâç masrafları ile doktorların gerekli gördüğü protez, gözlük vb. 
sağlık araç ve gereç masrafları katma bütçeden gönderilecek ödeneklerle karşı
lanır. 

Bahçe Düzenlemesi 
Madde 61 — Yurt bahçeleri, çocukların oyun, açık havadan yararlanması ve 

spor ihtiyaçları gözönüne alınarak düzenlenir. 
İlaçlama 
Madde 62— Yurttaki bölümler haşerelere karşı, düzenli olarak, çocuk ve yi

yeceklere zarar vermeyecek biçimde ilaçlanır. 
Standart Formlar 
Madde 63 — Yurtlarda, esasları Genel Müdürlük tarafından geliştirilen hiz

mete ilişkin standart formlar uygulanır. Düzenli istatistiki bilgiler toplanır ve Ge
nel Müdürlüğe belirtilen zamanlarda gönderilir. 

Yürürlükten Kaldırma 
Madde 64 — Millî Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulunun 1/4/1953 tarih 

ve 54 sayılı karan ile yayınlanan «Yetiştirme Yurtları İç Yönetmeliği» yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
Madde 65 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 66 — Bu Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürü tarafından yürütülür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Çocuk Yuvalan Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç : 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Çocuk Yuvalarındaki hizmetin tür ve nite

liğini, işleyişine ilişkin esasları, Kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını 
belirlemektir. 

Kapsam : 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklarla ge

rektiğinde 12 yaşım dolduran kız çocuklarının bedensel, eğitsel, psiko - sosyal geli
şimlerini sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarım sağlamakla yükümlü 
olan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Çocuk 
Yuvalarım kapsar. 

Dayanak: 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Kanununun 15. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Başlıklar : 
Madde 4 — Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları sadece ilgili oldukları 

maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup. 
Yönetmelik metnine bağlı değildir. 
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Tanımlar: 
Madde 5 — Bu Yönetmelikte kullanılan; 
a — Korunmaya Muhtaç Çocuk, Çocuk Yuvaları, îl Sosyal Hizmetler Müdür-

lüğü tanımları 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda 
belirtildiği şekildedir. 

b — «Süt Çocuğu» 0-2 yaş grubunda (doğumdan ikinci yaş sonuna kadar) 
olan çocukları, 

«Oyun Çocuğu» 3-5 yaş grubunda (3. yaş başından ilköğretim yaşına kadar) 
olan çocukları, 

«öğrenim Gören Çocuklar» 6-12 yaş grubunda İlköğretim gören çocuklarla 
gerekli durumlarda yuva bünyesinde barınıp korunmakta olan 12 yaşından büyük kız 
çocukları ifade eder. 

c — Bu Yönetmelikte kullanılan, «Genel Müdürlük» sözünden Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, «Yuva» sözünden Çocuk Yuvalan, 
«11 Müdürlüğü» sözünden il Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, «Okul» sözünden İlk, Orta, 
Lise öğrenimi veren Kurum, «Çocuk» sözünden ise Korunmaya Muhtaç Çocuk 
kaydedilmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevleri 

Kuruluş : 
Madde 6 — Yuvalarda, «Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu,» «Sosyal ve 

Eğitsel Servis» ve ilgili yasalar gereği mali işlerin gerekli kıldığı komisyon ve ku
rullar bulunur. Her kuruluşta ihtiyaca göre, Genel Müdürlükçe hazırlanacak standart 
kadro yönetmeliklerinde belirtilen sayı ve niteliklere uygun olarak Müdür, Müdür 
Yardımcısı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Eğiticisi, öğretmen, Tabip, Di 
yetisyen, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Çocuk Bakıcı, Büro Elemanları, Teknik Per
sonel ve Yardımcı Hizmetliler vb. olmak üzere çeşitli personel istihdam edilir. 

Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu : 
Madde 7 — Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı, 

Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Eğiticisi, öğretmen, Tabip, Diyetisyen ve 
Hemşirelerden oluşur. Kurul Başkam Müdür, bulunmadığı zaman vekilidir. Kurul 
normal olarak ayda bir defa toplanır. Bu Kurulun her taplantısında alacağı kararlar 
bir raporla Yuva Müdürlüğüne verilir. 

Kurulun Görevleri : 
1 — Yuvanın yıllık çalışma programını hazırlayarak Yuva Müdürlüğüne ver

mek, 6 ayda bir uygulamada alınan sonuçları değerlendirerek il Müdürlüğüne bil
dirmek, 

2 — Her ay yapılan toplantılarda o ay içerisindeki faaliyetleri gözden ge
çirmek, çocukların ihtiyaç ve sorunlarını tartışmak, konuya İlişkin önerileri İncele
mek ve karara bağlamak, 

3 — Yuva hizmetlerinin daha iyi duruma gelebilmesi ve personelin eğitimi 
İle çocuklara daha iyi bir hizmet verebilmesine ilişkin çalışmaları belirlemek. 

4 — Mesleklerarası koordinasyon ve ekip çalışmalarını sağlayacak nitelikte 
işbirliği ve bölümü esaslarını görüşmek ve Müdürlüğe öneri şeklinde vermek. 

Madde 8 — Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu toplantı raporları yazı
larak, hertürlü denetimde görülmek üzere dosyalanır ve saklanır. 

Sosyal ve Eğitsel Servis : 
Madde 9 — Yuvalarda mesleki çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmek 

üzere Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Eğiticisi ve öğretmenden oluşan bir 
Sosyal ve Eğitsel Servis kurulur. Servisin başkanı Müdür yada yardımcısıdır. 
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Servisin Görevleri : 
1 — Çocuğun Yuvaya kabulü İle gerekli bakım ve yetiştirme hizmetlerini yü

rütmek, 
2 — Toplumla ilişkilerin ve gönüllü çalışmaların Yuva amaçlan doğrultusun

da oluşmasını sağlamak, 
3 — Temel esasları Genel Müdürlükçe belirlenen psiko-sosyal gelişim prog

ramlarını Yuva ve çevre koşullarını dikkate alarak hazırlamak ve müdürün onayın
dan sonra uygulamak ve değerlendirmek, 

4 — 11 Müdürlüklerince yürütülen koruyucu aile hizmetlerine yardımcı olmak, 
5 — Çocukları,n okul ve Yuvadaki eğitim ve öğretim işleri ile ilgili hizmetleri 

yürütmek ve konuya ilişkin kayıtlan düzenlemek, 
6 — Yuvadan ayrılan çocuğun Yuva ile İlişkisinin sürdürülmesi hususunda 

gerekli çalışmalarda bulunmak. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Personelin Görev ve Yetkileri 
Yönetim Hizmetleri Görevlileri : 
Madde 10 — Müdürün Görev ve Yetkileri 
a) Yuvanın yönetsel ve teknik tüm işlerim ilgili Yasa, Tüzük, Yönetmelik 

ve Genel Müdürlük Genelgelerine göre yürütmek, 
b) Yuvadaki çocuklara en iyi biçimde hizmet verilebilmesi için gereken ön

lemleri almak, görevliler arasında iş bölümünü sağlamak ve denetlemek, 
c) Yuvanın amacına uygun olarak. Genel Müdürlükçe geliştirilen kayıt ve 

standart formların uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve bunlara ilişkin istatistiki 
bilgileri ilgili mercilere belli zaman aralıkları ile göndermek, 

d) Y u v a n ı n hertürlü çalışma programlarını ve nöbet çizelgelerim düzenle
mek, onaylamak ve uygulatmak, 

e) Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde Yuvanın yıllık bütçe 
önerisini hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere 11 Müdürlüğüne zamanın
da göndermek, 

f) Yuvanın çeşitli ödeneklerinin amaca uygun harcanmasını, alım satım işle
rini, Y u v a n ı n ihtiyaç ve özellikleri ile konuya ilişkin esasları gözönünde bulundura
rak düzenlemek, 

g) Yuva personelinin özlük d o s y a l a r ı n ı n tutulması ve buna ilişkin hertürlü 
işlerin günü gününe yürütülmesini sağlamak, 

h) Ambar, ayniyat, depo ve yazı işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak, 
Yuva görevlilerinin süreli veya süresiz ayrılması veya görevinin değişmesi halinde 
ayniyat sayım ve devir teslim işlerini genel hükümler içinde tamamlatmak, 

i) Her yıl sonunda Y u v a n ı n çalışması, ihtiyaçları ve karşılaşılan sorunları 
kapsayan bir rapor hazırlayarak Genel Müdürlüğe göndermek, 

j) Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar çerçevesinde hizmet-içi eğitim prog
ramlarının uygulanmasını sağlamak, 

k) Y u v a n ı n tahakkuk memuru ve satınalma komisyonu başkam olarak İlgili 
İşlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

1) Yuva personelinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler uyarınca Dev
let Memurlarından istenilen tutum, davranış, kılık, kıyafet vb. özellikleri izleyerek 
gerekli denetimleri yapmak. 

Madde 11 — Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkileri 
Yuvanın hizmet ve görevlerinin yerine getirilmesinde Müdüre yardım eder, 

Müdürün verdiği işleri yapar, Müdür bulunmadığı zamanlarda onun vekilidir. Birden 
fazla Müdür Yardımcısı olduğunda aralarında işbölümü yapılır. 
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Sosyal ve Eğitsel Servis Görevleri 
Madde 12 — Sosyal Hizmet Uzmanının Görev ve Yetkileri 
a) Kuruluşa çeşitli yollardan gelen her çocuk hakkında sosyal inceleme yap

mak veya yaptırılması için gerekli girişimleri başlatmak, 
b) Çocuğun Yuvaya alışmasını sağlamak, uyumsuzluğu olan çocukların sorun

larının saptanması ve çözümü için diğer ilgili elemanlar ile ekip çalışması anlayışı 
içinde uygulamalar yapmak ve gerekiyorsa gönüllü kaynakları bu işlere kanalize et
mek, 

c) Çocukların topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin sağlanmasında ve 
sorunların giderilmesinde yardımcı olmak amacıyla «Sosyal Kişisel Çalışma» ve «Sos
yal Grup Çalışması» yöntemleri aracılığı ile gerekli mesleki uygulamaları gerçekleş
tirme ve bunlarla ilgili gerekli raporları düzenlemek, 

d) Çocuk yuvaya girdikten sonra varsa, çocuğun ailesinin sosyo-ekonomik 
durumlarım sürekli olarak izlemek, elde edeceği bilgilere göre çocuğun ailesine geri 
verilmesi, korunma kararının kaldırılması konularında karara esas teşkil eden ra
poru düzenlemek ve Müdüre vermek, 

e) Çocuğun ailesi veya yakınları ile ilişki kurarak çocuk hakkında sözlü ve 
yazılı bilgi vermek, gerekirse ailesi ve yakınlarıyla mesleki çalışmalar yapmak, 

f) Y u v a n ı n çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla resmî ve 
gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, gönüllülerin çalışmasını programlayıp izlemek 
ve gerekli uyarılarda bulunmak, 

g) Yuvanın amacına uygun konularda araştırma ve inceleme yapmak, 
h) Sosyal ve eğitsel servis bünyesinde hazırlanan çocuklara yönelik psiko -

sosyal gelişim programlarına katkıda bulunmak, 
ı) Hizmet-içî eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev 

almak, 
i) Çeşitli nedenlerle yuvadan ayrılan çocuğu yeni yaşantısına hazırlamak ve 

onun yeni ortamında izlenmesinde görev almak, 
Sosyal Hizmet Uzmanı yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla 

birlikte Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde yürütür. 
Madde 13 — Psikologun Görev ve Yetkileri 
a) Çocuğun yuvaya kabulü ve yuvada kalış süresi içerisinde zekâ, ruhsal du

rumu, yeteneği ile mesleki yönelimi ve ilgi alanlarım çeşitli test, yöntem ve teknik
lerle belirlemek, 

b) Çocuğun yetiştirilmesi, meslek sahibi edilmesi ve sağlıklı bir kişilik ka
zanması için mesleği ile ilgili uygulamaları yerine getirmek, 

c) Bedensel, ruhsal ve aklî yönden güçlüğü olunda, normal yaşam şartlarına 
uymada güçlüğü bulunan çocuklarla özel eğitim programları dahilinde çalışmalarda 
bulunmak, 

d) Yurdun amacına uygun nitelikte araştırma ve incelemeler yapmak, 
e) Sosyal ve eğitsel servis bünyesinde hazırlanan, çocuklara yönelik eğitim 

programlarına katkıda bulunmak, 
f) Hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev 

almak, 
Psikolog yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla birlikte 

Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde yürütür. 
Madde 14 — Çocuk Eğiticisinin Görev ve Yetkileri 
a) Temel esasları Genel Müdürlükçe belirlenen ve sosyal ve eğitsel servis bün

yesinde hazırlanarak idarenin onayından geçen psiko-sosyal gelişim programlarının 
uygulanmasında görev almak, 
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b) Programların uygulanabilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında araç 
ve gerecin sağlanmasında idareye yardımcı olmak ve mevcut araç ve gerecin iyi 
kullanılması ve muhafazasını sağlamak, 

c) Korunmaya muhtaç çocukların psiko - sosyal özelliklerini gözönünde tuta
rak aile yoksunluğunun olumsuz etkilerini azaltıcı yönde faaliyetlerde bulunmak, 

d) Çocuklara iyi alışkanlıkların kazandırılması, toplumda yaşama kurallarının 
öğretilmesi hususlarında faaliyetlerde bulunmak, izlemek, 

e) Okul öncesi eğitim çalışmaları ile çocukları okula hazırlamak, 
f) Çocuk gelişimine ilişkin standart testleri uygulamak ve sonuçları rapor ha

linde dosyalamak, 
Çocuk Eğiticisi yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanları İle bir

likte Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde yürütür. 
Madde 15 — Öğretmenin Görev ve Yetkileri 
a) Çocukların okuldaki eğitim ve öğretimine ilişkin sorunlarının çözümüne 

yardımcı olmak, 
b) Çocukların dersleriyle yakından ilgilenerek, derslerinde başarılı olma

larını sağlamak üzere gerekli öğretim faaliyetlerini yürütmek, 
c) Sosyal ve eğitsel servis bünyesinde hazırlanan çocuklara yönelik, psiko-

sosyal gelişim programlarına katkıda bulunmak ve uygulamak, 
d) Yuvanın amacına uygun konularda araştırma ve inceleme yapmak, 
e) Hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında gö

rev almak, 
f) Yuvanın çevreye, topluma tanıtılması ve resmi-göüllü kuruluşlarla iş

birliği çalışmalarına diğer meslek elemanlarıyla birlikte katkıda bulunmak, 
Öğretmenler yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanları ile bir

likte Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde yürütür. 
Grup Sorumlusu 
Madde 16 — Yuvada bulunan çocuklar yaş, cinsiyet, öğrenim durumlarına 

göre en fazla 20 kişilik gruplara ayrılır ve her grup yuvada görevli Sosyal Hizmet 
Uzmanı, Öğretmen, Psikolog, Çocuk Eğiticisi veya Hemşirelerden birinin sorumlu
luğuna verilir. 

Grup Sorumlusunun Görevleri 
a) Yuvada abla, ağabey, ana, baba yaklaşımı içerisinde çocukların eğitimi 

iyi alışkanlıkların kazandırılması hususlarıyla yakından ilgilenmek, 
b) Çocukların yeteneklerine göre müzik, spor, el sanatları, resim, folklor 

gibi faaliyetlere teşvik etmek ve bu konularda yetiştirilmek üzere resmi ve gö
nüllü kaynaklan kullanmak, 

c) Çocukların yeteneklerine göre okul ve meslek seçimi konusunda yönlen
dirmek, 

d) Çocukların yatak, temizlik, giyim - kuşam, yemek yemeleri, iş ve oyun 
meşguliyetleri gibi hertürlü faaliyet ve hareketleri ile yakından ana, baba yakla-
şımıyle ilgilenmek, 

e) Çocukların devam ettiği okuldaki öğretmenleriyle görüşerek ders du
rumlarını yakından izlemek, programlı çalışma alışkanlığını kazandırmak, 

f) Çocuğun okulu, sınıf öğretmeni, okul ve yuva arkadaşlarıyla olan ilişki
lerinde çıkan sorunların çözümlenmesine yardımcı olmak, 

g) Çocuğun okula devamı, okuldaki uyumu, öğrenim konularını izlemek, 
çocuğun sosyal ve mesleki yaşantısında meydana gelebilecek değişme ve gelişme
leri psiko - sosyal gelişim dosyasına işlemek, 
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Sağlık Hizmetleri Görevlileri 
Madde 17 — Tabibin Görev ve Yetkileri 
a) Yuvanın sağlık hizmetlerini yürütmek, sağlık ekibinin görevlerini yap

masını sağlamak ve denetlemek, 
b) Çocukların dönemsel sağlık kontrollerini yapmak ve her çocuk için bir 

sağlık dosyası hazırlamak, 
c) Koruyucu sağlık önlemlerinin alınması ve çocukların zamanında aşılan

ması hizmetlerini yürütmek, 
d) Hasta çocukların ve personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 

muayenelerini yapmak, hastaneye yatırılması gerekenlerin sevkini sağlamak ve 
izlemek, 

e) Süt ve oyun çocuklarının yaş gruplarına göre en iyi şekilde beslenmele
rini sağlamak, hastalık halinde diyet yemekleriyle zamanlarım düzenlemek, 

f) Yuva personelinin genel hijyen kurallarına uyup uymadığını ve diğer 
sağlık personelinin görevlerini yapıp yapmadığını kontrol etmek, 

g) Kendi alanında idarenin uygun göreceği konularda ve zamanlarda se
minerler hazırlayıp diğer personele ve çocuklara sunmak, 

h) Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelerle verilen diğer görevleri yapmak. 
Madde 18 — Diyetisyenin Görev ve Yetkileri 
a) Çocukların beslenmeleri ile ilgili cetvellerin hazırlanması uygulanma

sında Kuruluş Müdürlüğüne yardımcı olmak, 
b) Hasta çocukların beslenmesinde tabibin öğütlerine göre yemek listesi 

hazırlamak, 
c) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kaliteleri ve ısıları bozulmadan servise 

gelmesini ve çocuklara dağıtılmasını sağlamak, 
d) Yemek servis bölgesinin ve mutfağın hijyen şartlarına göre işletilmesi, 

mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak, 
e) Yuvaya satın alınan yiyecek malzemelerinin cins ve miktarlarının belir

lenmesinde idareye yardımcı olmak, depo ve kilerin hijyen ve beslenme koşulları
na göre hazırlanmasını sağlamak, yiyeceklerin saklanması ve muhafazasında uyu
lacak beslenme kurallarım ilgili görevlilerle birlikte yürütmek, 

f) Mutfak görevlilerinin çalışma gün ve saatleri ile çalışma yöntem ve tek
niklerinin belirlenmesinde idareye yardımcı olmak, 

d) Süt çocuklarının beslenmesiyle bizzat ilgilenmek, beslenme programını 
hazırlayarak uygulanmasını sağlamak, 

Madde 19 — Hemşirenin Görev ve Yetkileri 
a) Çocuklara sağlıklı aile ortamının hazırlanmasında yardımcı olmak, abla -

anne yaklaşımı içerisinde çocukların sağlık, temizlik, yemek yeme ve alt temizliği 
ile yakından ilgilenmek, 

b) Çocuklara bakıcıların sağlık yönünden iyi bakıp bakmadıklarım izlemek, 
davranış biçimlerini denetlemek, 

c) Oyun çocuklarının sabah, akşam temizliği ve süt çocuklarının altlarının 
temizliğinin zamanında ve yeteri kadar olup olmadığını kontrol etmek, 

d) Sorumlu olduğu bölümlerin, hijyen koşullarına uygun olması yönünden 
çalışmalar yapmak, 

e) Çocukların idarece tespit edilecek banyo gününde banyolarının yapılıp 
yapılmadığım kontrol etmek, gerektiğinde çocukların banyolarına yardımcı olmaK, 
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f) Çocukların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol etmek, çocukların ye
mek yemeleri ile ilgilenmek ve yemek yemekte zorluk çeken çocuklara yardımcı 
olmak, 

g) Muayene, tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerinde tabibe yardım 
etmek, çocukların aşılarını zamanında yapmak veya ilgili kurumlarda yaptırmak, 

h) Çocukları dönemsel sağlık kontrol ve muayenelerine hazırlamak, kilola
rını, boylarım, dişlerinin çıkış tarihlerini izlemek ve bu bilgileri sağlık fişine iş
lemek, 

i) Bebeklerin mamalarını hazırlamak, 
j) Acil vakalarda ilgili tabip veya hastane ile ilişki kurmak, 
k) Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı hallerde çocuğu derhal tecrit ede

rek tabibe ve Yuva yönetimine haber vermek, 
1) Revir ve tecrit yeriyle ilişkili işleri yürütmek, 
m) Çocukları sürekli olarak gözetmek, güneş ve temiz havadan yararlanma

larını sağlamak, beden hareketleri, emekleme, yürüme, çalışmalarım yaptırmak, 
büyüme ve gelişmelerini izlemek. 

Madde 20 — Hemşire Yardımcısının Görevleri 
Hemşire Yardımcıları, Hemşirelerin bilfiil yardımcısı olarak çalışırlar. Ge

rektiğinde doğrudan doğruya Hemşirelerin görevlerini de yaparlar. 
Madde 21 — Satın alma ve Hesap Memurunun Görevleri 
a) Y u v a n ı n hesap işlerini yürütmek, 
b) Yuva idaresince satın alınacak ve satılacak araç ve gereç, erzak ve mal

zemelerin artırma, eksiltme, pazarlık ve emanet şartlarını, mukavele projelerini ha
zırlamak, 

c) Aylık bordro ve diğer bordroları düzenleyerek zamanında saymanlığa 
göndermek, istihkakları sahiplerine ödemek, aylıkları ve diğer ödemeleri ilgili def
terlere zamanında işlemek, 

d) ödenek ve sarfiyat hesaplarını ödenek defterine işlemek, buna ait yazış
maları zamanında yapmak, 

e) Mutemet sıfatı ile kendine verilen avansla Müdürden alacağı emirlere 
Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak harcama yapmak ve hesapları zamanında 
kapatarak avans defterine işlemek, 

f) Sarf evraklarını Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak, bu
na ait belgelerle satma ve satınalma tomarlarım dosyasında saklamak, 

g) Çocukların adına gelen paralarla harçlıklarının hesabım tutmak, 
h) İdareden alacağı mevcuda göre kalori ve gramaj esaslarım gözönünde 

tutarak iki nüsha halinde iaşe tabelasını hazırlamak, Müdürün onayından sonra 
bir nüshasını ambar memuruna teslim etmek, 

i) Her ay sonunda ambar kontrol defteri yekünlerini tamamlamak, aylık ve 
yıllık ambar depo devir cetvelini hazırlamak, 

j) Mali yıl sonunda ayniyat hesaplarım, Genel Müdürlük Merkez Ayniyat 
Saymanlığına göndermek, 

Madde 22 — Ambar ve Depo Memurunun Görevleri 
a — Satın alınan erzak ve eşyanın muayene ve tesliminde hazır bulunmak, 

kabul edilen erzak ve eşyayı tesellüm ederek ambar ve depoda itinayla saklamak, 
b — Tanzim edilen iaşe tabelâsına göre erzakı nöbetçi görevli aşçı ve diğer il

gililer huzurunda tartarak aşçıya teslim etmek ve imzalatmak, 
c — Teslim ve tesellüm ettiği evrak ve eşyayı günügününe deftere kaydet

mek, giriş ve çıkış vesikalarının işlemlerini tamamlamak, çıkış vesikası ve fatura
ları ayniyat mutemetine vermek, 
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d — Ambar ve depo ilâç defterini tutmak, 
e — Ambar ve deponun herzaman düzenli, temiz, tertipli olmasını temin 

etmek, 
f — Alınan mallar için üç nüsha tesellüm makbuzu keserek bunlardan iki

sini satmalına memuruna vermek, birini de dip koçanında saklamak, 
g — Depodan çıkan malzemeler için dip koçanı ile birlikte iki nüsha çıkış 

pusulası düzenleyip birini ayniyat mutemedine vererek diğerini de dip koçanında 
saklamak, 

h — Gerçek ve Tüzel kişilerce yapılan ayni yardımları usulüne uygun ola
rak değerlendirerek belgelendirmek, 

i — Eşya ve malzemelerin depolanmış besinlerin iyi bir şekilde korunma
sını sağlamak, bunlardan bozulmaya müsait olanların diğerlerine bir zarar ver
memesi için bir an önce sarf veya çeşitli şekilde elden çıkarılması ile ilgili işlem
lerin yapılması için yönetime zamanında haber vermek, 

i — Ambar ve depoya giren hertürlü malzeme, yiyecek, ilâç ve giyeceği dü
zenli bir şekilde tasnif ederek yerleştirmek, haşarat ve yangına karşı hertürlü ted
biri almak. 

Madde 23 — Ayniyat Mutemedinin Görevleri 
a — Yuvaya alınan demirbaşlarla ilgili demirbaş defterini tutmak, demir

başların numaralandırılması ile odalarda bulunan demirbaş listelerini tanzim et
mek, çerçeve halinde asarak takip etmek, 

b — Malzemesi ambar ve depodan verilerek ikmal ettirilen maddelerin ma
liyet hesabını ve gerekli işlemleri yapmak, 

c — Terazi ve kantarları her sene başında mahalli Belediyeye ayarlatmak, 
damgalatmak, 

d — Kaza, kasıt ve dikkatsizlikle kınlan ve kaybolan eşya için günü gününe 
tutanakları düzenlemek, kasıtlı olanları ödetmek, diğer eşyalar için kayıttan düş
me işlemlerini yapmak, 

e — Ambar ve depo memurunca ilgililere verilen müstehlik eşyanın kulla
nılmasını miad cetvelini gözönüne alarak takip etmek, 

Diğer Hizmet Görevlileri 
Madde 24 — Yurtta görevli Terzi, Su Tesisatçısı, Elektrik Tesisatçısı, Kalo

riferci, Şoför, Aşçı, Bahçevan, Çocuk Bakıcı, Odacı, Çamaşırcı - ütücü ve diğer 
personel Yuva idaresinin verdiği herçeşit işi görür ve sorumluluğunu taşırlar. Bu 
personele ilişkin görev bölümü, iş şartlan ve esasları Yuva Müdürlüğünce tesbit 
edilir ve yerine getirilmesi sağlanır. 

Personel Çalışma Gün ve Saatleri 
Madde 25 — Grup sorumluları ile gerekli görülen diğer personelin çalışma 

gün ve saatleri, çocukların okul veya işe gidiş saatleri dikkate alınarak, yuvada 
bulundukları süreye göre Yuva Müdürlüğünce her ay düzenlenir. İl Müdürlüğünün 
onayından sonra uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kuruluş Bölümleri 

Bölümler 
Madde 26 — Her Yuvada binanın fiziksel şartlarına ve imkânlarına uygun 

olarak yatakhane, yemekhane, dinlenme, çalışma ve sosyal amaçlı salonlar, spor 
salonu, revir ve tecrit yeri, banyo çamaşırhane, mutfak, mama mutfağı, ambar ve 
depo ile diğer bölümler bulunur. 

Bu bölümler yuvanın fiziksel şartları ve imkânları gözönünde tutularak bu 
Yönetmelikle belirlenen standartlar çerçevesinde döşenir. 
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Madde 27 — Revir ve Tecrit Yeri 
a) Her yuvada bir revir ve revirde gerekli araç ve gereçler ile Tabibin du

ruma göre saptayacağı araç ve gereçler bulunur. 
b) Hastalanan çocuklar revire alınır, imkânlar ölçüsünde tedavileri burada 

sağlanır. 
c) Revirin sağlık hizmetleri ve kayıt işleri tabibin direktifleri doğrultusunda 

hemşire tarafından yürütülür. 
d) Revirin sağlık gereçleri hemşire tarafından teslim alınarak korunur, her 

zaman hizmete hazır halde bulundurulur. 
e) Revirde, ilâç kullanım, revir protokol ve hasta tedavi defteri tutulur. 
f) Revirde kalanlar için konulan teşhisi ve yattığı günden çıktığı güne ka

dar hastalığın seyrini, yapılan tedavi biçimlerini, verilen ilaçlan gösteren bir mü-
şahade kâğıdı tutulur. 

g) Revir yeteri kadar ışık ve hava almalı, duvar ve yerleri temizlenebilir 
nitelikte olmalı ve yeterli ısıtma sağlanmalıdır. 

h) Yuvada bulaşıcı hastalıkların çıkması halinde hasta çocukları tecrit et
mek üzere bir tecrit yeri bulunur. 

ı) Tecrit yerinde tabibin uygun gördüğü araç ve gereçler bulundurulur. 
i) Yuvada tabibin sorumluluğu altında kullanılmak üzere revirde veya ge

rekli görülen yerlerde ilâç ve İlk Yardım Dolabı bulunur. 
j) İlâç dolabında kullanılacak ilâçlar kazalar, zehirlenme, böcek sokması, 

acil durumlarda dikkate alınarak tabip tarafından ihtiyaca göre saptanır ve muha
faza edilir. 

Madde 28 — Yatakhane 
a) Yatakhane halı ile döşenir, pencerelerde tül ve perde bulunur. 
b) İmkanlar ölçüsünde her çocuğa tek kişilik karyola, bir etejer ve elbise 

dolabı verilmesi esastır. 
c) İmkânlar dahilinde ve çevre koşulları gözönüne alınarak karyola, etejer 

ve elbise dolaplarının ahşap malzemeden olması tercih edilir. 
d) Yatakhane yeteri kadar ısıtılır, havalandırılır ve her zaman temiz ve 

düzenli olması sağlanır. 
e) Yatakhanelerin ev ortamı şartlarına sahip bir şekilde düzenlenmesine 

özen gösterilir, geceleri hafif bir şekilde aydınlatma sağlanır. 
f) Yatakhanelerin imkânlar ölçüsünde az sayıda çocuk gruplarının yarar

lanabileceği biçimde düzenlenmesi sağlanır. 
Madde 29 — Yemekhane 
a) Yemekhanede yemeklerin ısısını muhafaza edecek, çocukların yaş grup

larına göre görevliler nezaretinde kendi kendilerine servis yapabilecekleri veya ser
visin görevliler tarafından yapılabilmesini sağlayacak biçimde yemek dağıtım dü
zeni kurulur. 

b) Yemekhanede altı kişilik yemek masaları ve yeterli sayıda sandalye 
bulundurulur. Yemek esnasında küçük yaş grubu çocuklarına görevliler tarafın
dan yardım edilir. 

c) Tabaklar, çatal, kaşık ve diğer malzemeler yemekhanede bulunan kapa
lı dolaplarda temiz ve düzenli bir şekilde muhafaza edilir. 

d) Yemekhane pencerelerinde tül ve perde bulunur ve genel olarak rahat 
ve huzurlu yemek ortamı hazırlanır. 

e) Çocukların yemekhaneye temiz, düzgün giyimli girmeleri, yemek sonra
sı temizliklerini yapabilmeleri için gerekli imkânlar ve bu konuda görevlilerin 
yardımı çalışmaları titizlikle yürütülür. 
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Madde 30 — Dinlenme ve Çalışma Salonları 
a) Dinlenme ve çalışma salonları amacına uygun olarak çocukların ilgi ve 

zevklerinden de yararlanmak suretiyle ev ortamı esasları çerçevesinde imkânların 
elverdiği ölçüde düzenlenir. 

b) Çocukların ders çalışabilmeleri ve dinlenebilmeleri için yeteri kadar 
çalışma masası, divan, koltuk, televizyon vb. bulunur. 

c) Dinlenme ve çalışma salonları çocukların küçük gruplar halinde yarar
lanabilecekleri biçimde birden fazla bulunabilir. 

d) Her dinlenme ve çalışma salonunda oradan yararlanan çocukların yaş 
ve öğrenim durumlarına uygun kitapların bulunduğu bir kitaplık yeri bulunur. 

Madde 31 — Sosyal Amaçlı Salonlar 
a) Yuvalarda çocukların müzik, tiyatro, resim, el sanatları vb. faaliyet

lerinde müştereken yararlanabilecekleri salonlara imkânlar ölçüsünde yer verile
bilir. 

b) Bu salonlar gerektiğinde çocukların gruplar halinde oturup tartışabile
cekleri gazete ve dergi okuyabilecekleri, satranç, dama vb. zekâ geliştirici oyunlar 
oynayabilecekleri biçimde düzenlenir. 

Madde 32 — Spor Alanları 
Yuva binasının fiziki şartları elverişli ölçüde çocukların sportif faaliyetle

rini yürütebilecekleri yerlerin düzenlenebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır. 
Madde 33 — Banyo 
a) Banyo yuva binalarının şartlarına göre sağlık koşullarına uygun olarak 

klasik hamam veya duş, küvet gibi araçlarla donatılmak sureti ile düzenlenir. 
b) Her çocuğun banyo için gerekli şahsi malzemesi bu bölümde her çocuk 

için mevcut banyo dolaplarında muhafaza edilir. 
c) Banyo sonrasında çocukların soyunup - giyinip dinlenebilecekleri bölüm

ler düzenlenebilir. 
d) Banyonun sürekli olarak temiz ve düzenli tutulması sağlanır. 
Madde 34 — Alt Değiştirme Odası 
a) Her yuvada 0-2 yaş grubu çocukların bulunduğu bölümlerde bir alt de

ğiştirme odası düzenlenir. 
b) Alt değiştirme odasının duvarları ve yerleri kolayca temizlenebilecek 

inşaat malzemeleriyle döşenir. 
c) Alt değiştirme odasında, bebeklerin altlarının değiştirilmesi için hazır

lanmış bir masa ile k i r l i bezlerin konabileceği yeterli sayıda kapaklı kovalar ve 
alt değiştirme esnasında gerekecek malzemelerin yerleştirileceği dolaplar bulun
durulur. 

d) Alt değiştirme odası yeteri kadar ısıtılır ve havalandırılır. 
e) Alt değiştirme odası belirli gün ve aralıklarla temizlenir, dezenfekte edi

lir, sürekli olarak temiz ve düzenli olması sağlanır. 

Madde 35 — Çamaşırhane 
a) K i r l i ve temiz çamaşırlar ile temizlik malzemeleri ayrı ayrı dolaplarda 

düzenli bir biçimde muhafaza edilir. 
b) Yıkanan çamaşırlar ütülendikten sonra ayrılır ve ait oldukları çocuğa 

verilmek üzere görevlilere teslim edilir. 
c) Çamaşırların sağlık kurallarına uygun ve temiz bir biçimde yıkanması, 

koku yapmadan kurutulup, ütülenmesi ve kaliteli temizlik malzemesi kullanılması 
sağlanır. 
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d) Çamaşırhanede iş kazalarına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır ve 
bu konuda çamaşırhane görevlilerinin eğitimi sağlanır. 

e) Çamaşırhanenin yeteri kadar havalandırılması ve her zaman temiz ve 
düzenli olması sağlanır. 

Madde 36 — Mutfak 
a) Mutfak duvarları ve yerleri her zaman temizlenebilecek nitelikteki inşaat 

malzemeleri ile düzenlenir. 
b) Mutfakta yemek pişirmede kullanılan araç ve gereçlerin düzenli bir bi

çimde muhafazası için dolaplar bulundurulur. 
c) Yemek pişirmede kullanılan araç ve gereçler sağlığa zarar vermiyecek 

malzemelerden seçilir. Bakır araç ve gereçlerin belirli aralıklarla kalaylanması 
sağlanır. 

d) Sebze ve meyveler ile bulaşıkların yıkanması için ayrı ayrı yerler dü
zenlenir. 

e) Mutfakta günlük kuru erzak, sebze ve meyve, ekmek, temizlik malzeme
si, et vb. malzemelerin muhafazası için malzemelerin cinsine uygun nitelikte ayrı 
dolaplar bulundurulur. 

f) Etlerin doğrandığı et tezgâhı işin bitiminden sonra temizlenip, tuzlana
rak üstü kapatılır. 

g) Mutfak hergün belirli aralıklarla yıkanır, sürekli temiz ve düzenli ol
ması sağlanır, haşerelere karşı periyodik ilaçlam yapılır. 

h) Yemek kokularının bina içine dağılmasını önlemek için gerekli hava
landırma düzeni sağlanır. 

ı) Mutfak personelinin sağlık kontrolü uygun aralıklarda yaptırılır. 
i) Mutfak personelinin görevlerine uygun biçimde her zaman temiz ve 

düzenli giyinmeleri sağlanır. 
Madde 37 — Mama Mutfağı 
a) Her yuvada 0-2 yaş grubunda bebeklerin mamalarının ve yemeklerinin 

hazırlandığı ve pişirildiği bir mama mutfağı ve bu mutfakta bebek mama ve ye
meklerinin hazırlanmasında ve pişirilmesinde kullanılacak hertürlü araç ve gereç 
bulunur. 

b) Mama m u t f a ğ ı n ı n duvarları ve yerleri her zaman temizlenebilecek nite
likteki inşaat malzemeleri ile düzenlenir. 

c) Mutfakta kullanılan araç ve gereçlerin temiz ve düzenli bir biçimde 
muhafazası için dolaplar bulundurulur. 

d) Mama ve yemek pişirmede ve hazırlamada kullanılan araç ve gereçler, 
sağlığa zarar vermiyecek malzemelerden seçilir. Bakır araç ve gereçlerin belirli 
aralıklarla kalaylanması, sağlanır, tüm araç ve gereçler düzenli bir biçimde steri
lize edilir. 

e) Mutfak hergün belirli aralıklarla temizlenir, her zaman temiz ve düzenli 
olması sağlanı,r, haşerelere karşı periyodik ilaçlama yapılır. 

f) Mutfak personelinin her zaman temiz ve düzenli giyinmeleri sağlanır. 
Madde 38 — Ambar ve Depo 
Ambar, yuva Müdürlüğünce saptanan belirli bir saatte günlük erzakı tabe

laya uygun çıkartmak üzere hergün açılır. Depo ise Müdürün iznine göre ihtiyaç 
halinde açılır. Ambar ve depo çift anahtarl ı olup, anahtarlardan biri Müdürün 
görevlendireceği bir sorumluda bulunur. 

Ambar aybaşlarında, depo ise gerek görüldükçe tartı ve sayıma tabi tutulur. 
Bunun dışında yapılacak kontrollerde şüphe uyandıracak farklar görüldüğü tak
dirde durum incelenir ve üst makama arzedilir. 
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Ambar ve depodaki malzemelerin giriş ve çıkışları, günlük olarak malzeme
lerin bulunduğu raflardaki kartlara işlenir, yiyecek ve temizlik malzemelerinin 
ayrı ayrı yerlerde sağlık koşullarına uygun bir şekilde bulundurulması ve korun
ması sağlanır. 

İlk Kabul ve Gözlem 
Madde 39 — Yuvada Sosyal ve Eğitsel Servisin sorumluluğu altında kabul, 

gözlem ve ayırım bolümü açılır. Bu bölümde yuvaya yeni giren çocuklar yuva ola
nakları ölçüsünde sağlık durumları ve psiko-sosyal özellikleri, eğitim durumu incele
nerek bir gruba yerleştirilmeleri için gerekli ön hazırlıklar tamamlanır. Çocuklar 
bu bölümde idarece uygun görülecek sürece kalırlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Nöbet Hizmetleri 
Madde 40 — Yuvalarda Milli ve Dini Bayramlarda, diğer tatil günlerince 

ve geceleri hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla Sosyal Hizmet Uzmanı, öğ
retmen, diyetisyen, psikolog, hemşire ve çocuk eğiticilerinin nöbet tutması esastır. 

a) Nöbet tutmakla yükümlü olan personelin sayısı ve yuvanın özelliği dik
kate alınarak nöbet sistemi Yuva Müdürlüklerince düzenlenir. 

b) Gece nöbeti tutanlar nöbet ertesi izinli sayılırlar. Cumartesi ve diğer 
tatil günleri nöbet tutanlara idarenin uygun göreceği günde izin verilir. 

c) Nöbetle ilgili hususlar Genel Müdürlük Genelgeleri ile ayrıca saptanır. 
d) Kuruluşlarda görevli hemşireler kendi aralarında sağlık nöbeti tutarlar. 
e) Nöbetçi hemşire, nöbeti sırasında sağlık işlerinin düzenli yürütülmesin

den sorumlu olduğu gibi gerektiğinde diğer nöbet sorumluluklarını da taşır. 
Madde 41 — Nöbet tutmakla yükümlü olan personelin nöbet çizelgeleri ida

re tarafından hazırlanır, Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. 
Nöbetçinin Görev ve Yetkileri şunlardır: 
a) Nöbetçi mesai bitiminden sonra Müdür adına iş görmesi nedeni ile yuva

nın tüm yönetim sorumluluğunu taşır. 
b) Yuvanın disiplini, temizlik ve düzeni ile yakından ilgilenir. Çocukların 

ve diğer görevlilerin çalışmalarını denetler ve görülen aksaklıkları önleyici tedbir
ler alır. 

c) Yuvanın günlük çalışma programının uygulanmasını sağlar. 
d) Nöbet bitiminden sonra nöbet raporunu düzenliyerek idareye teslim 

eder. 
Madde 42 — Nöbetçi bütün gece çocuklarla ilgilenerek nöbet mahallinin ter-

ketmeden ve başka işlerle uğraşmadan nöbet hizmetini yerine getirir. 
Mali Hükümler 
Madde 43 — Yuvaların giderleri Genel Müdürlük tarafından gönderilen öde

neklerden karşılanır. 
Madde 44 — Yuvalarda harcamalar ilgili mevzuata ve Genel Müdürlük tara

fından belirlenen genel esaslara uyularak yapılır. 
Madde 45 — Muhasebe işleri Devlet Muhasebe Usullerine göre yürütülür. 
Madde 46 — Her yuva mevcuduna, ihtiyaçlarına göre kendi bütçesini Genel 

Müdürlükçe belirlenen esaslara göre hazırlayarak her yıl Haziran ayında Genel 
Müdürlüğe gönderir. 

Yemek Çeşitleri, Miktarları ve Zamanı 
Madde 47 — Yuvalarda günlük yemek çeşidi, miktarı ve zamanı aşağıdaki 

esaslara göre düzenlenir. 
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a) Yemekler mevcut sayısına, çocukların özel durumlarına ve düzen
lenecek sosyal faaliyetlerin gerektirdiği miktarlarda Genel Müdürlükçe yayınlana
cak genelgelerdeki esas ve miktarlara uygun olarak verilir. 

b) Yuva Müdürlüklerince uygun görülecek faaliyetler için gerekli olan be
sin maddelerinin sağlanması ve yaptırılması için ek tabelâ hazırlanır. 

c) Yuva personeline öğle yemeği bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre 
sürekli olarak yuvada kalan nöbetçilere üç öğün yemek ve vardiye uygulanan 
yurtlarda da personelin çalışma süresine isabet eden öğünlerde yemek verilir. 
Daimi iaşeye tabi personelden izin, hastalık veya diğer sebeblerle birgünden fazla 
yurttan ayrılmış bulunanların bu günlere ait istihkakları tabelâdan çıkarılır. 

Personelin Giyimi 
Madde 48 — Yuva personelinin hizmet süresince Devlet Memurları Kıyafet 

Yönetmeliği esas alınarak hizmetin gereklerine uygun olarak giyinmeleri sağlanır. 
Lojmanda Oturma Şekli 
Madde 49 — Yuvalarda gündüz ve gece hizmetlerinin aksamadan yürütül

mesini sağlamak için lojmanı olan yuvaların Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Ge
nel Müdürlükçe uygun görülecek diğer personeli lojmanlarda oturur. Lojmanda 
oturma koşullan, süresi ve alınacak kiraya ilişkin işlemler Genel Müdürlükçe ha
zırlanacak esaslara uygun olarak yürütülür. 

Vak'a Tartışma ve Değerlendirme 
Madde 50 — Yuvalarda ayda bir veya ihtiyaç duyulan zamanlarda «Vak'a 

Tartışma ve Değerlendirme» toplantıları yapılır. Müdür, Müdürün olmadığı za
manlarda Müdür Yardımcısının yönetiminde yapılacak bu toplantılara Sosyal Hiz
met Uzmanı, Psikolog, Öğretmen, Tabip, Diyetisyen, Hemşire ve Müdürlükçe uy
gun görülecek diğer personel katılır. Toplantılarda çeşitli davranış bozuklukları 
gösterip pisiko-sosyal sorunları nedeniyle yuvaya uyum gösteremiyen çocuklar 
çok yönlü olarak ele alınarak sorunlarının çözümüne ilişkin tartışmalar yapılır. 
Tartışılan vakalar rapor haline getirilerek Sosyal ve Eğitsel Serviste saklanır. 

Seminer Hazırlama 
Madde 51 — Sosyal ve Eğitsel Servis elemanları meslekleri ile ilgili olarak 

idarece belirlenen konularda ve zamanlarda seminerler hazırlayıp diğer personele 
sunarlar. 

Çocukların Misafirleri 
Madde 52 — Çocukların yuva dışında bulundukları çevreden arkadaşları-

nı yuva içinde ağırlamalarına olanak sağlanır. Bu toplantıların düzeni, hazırlıkla-
rı ile ilgili sorumluluk çocuklara verilir. Gerekli araç ve gereç yuva idaresi tara
fından sağlanır. Toplantıların amaca uygunluğu yönünden denetimi Sosyal ve 
Eğitsel servis tarafından düzenlenir. 

İzin 
Madde 53 — Çocuk anne veya babasına ve yakınlarına yıl içinde en çok 

bir ay izinli verilebilir. Çocuğun yuvaya teslimi sırasında kimlere izinli verilebile
ceği tesbit edilerek bu kişiler ve aile hakkında hazırlanacak sosyal inceleme ra
poruna göre yuva müdürünün teklifi İl müdürünün onayı ile izin verilir. 

Okula giden veya meslek kurslarına katılan çocuklara bayram ve yaz tati
li dışında izin verilmez. 

Ziyaretçi 
Madde 54 — Yuvalara çocukların yemek, uyku ve ders çalışma saatlerin

de ziyaretçi kabul edilmez. Personel ziyaretçisini idare tarafından tahsis edilen 
yerde kabul eder servis ve grup odalarına götüremez. 
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Bağış 
Madde 55 — Yuvalara yapılacak bağışlardan aynî olanlar ayniyat karşılı

ğında yuva müdürlüğünce kabul edilir. 
Çocukların sosyal gelişim ve psikolojik özellikleri dikkate alınarak gelişim bo

zukluğuna yol açacak şekilde bağışların bağışçılar tarafından dağıtılmasına izin 
verilmez. 

Kamp 
Madde 56 — Çocukların orman, deniz, güneş ve kumdan yararlanmalarım 

sağlamak üzere en az 15'er günlük kamplara katılmalarının sağlanması için top
lumda mevcut kaynakların kullanımı yönünde gerekli çalışmalar yuva müdürlü
ğünce yerine getirilir. 

Kurs 
Madde 57 — Çocukların öğrenimlerine yardımcı olmak üzere kamu ve özel 

kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurslara katılmaları sağlanabilir. 
Çeşitli Etkinlikler 
Madde 58 — Yuvalarda çocukların folklor, müzik, resim, tiyatro ve plastik 

sanatlara yöneltilmeleri ve bu alanlarda faaliyetlerini sürdürmeleri ve izlemeleri 
imkânlarının yaratılması yönünde çalışmalar yapılır. 

Hizmete Katkı 
Madde 59 — Çocuklarda sorumluluk duygusunu geliştirecek, yuvayı benim

semelerine yardımcı olacak ve kendi işlerini kendilerinin yapabilmelerini mümkün 
kılacak bir ortamın hazırlanmasına çalışılır. 

Harçlık 
Madde 60 — 
a) öğrenim gören çocuklarla, çeşitli nedenlerle öğrenimlerine devam etme

yen (ücretli olarak bir işyerinde çalışanlar hariç) çocuklara Maliye Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle her yıl Genel Müdürlükçe tesbit edilen miktarlarda ay
lık harçlık verilir. 

b) Harçlıklar yuva mutemedince hazırlanacak bordroya göre saymanlık
tan alınarak, grup sorumlularına teslim edilir. 

c) Harçlıklar çocukların ihtiyaç ve özelliklerine göre günlük haftalık ya da 
aylık olarak imza karşılığında grup sorumlularınca dağıtılır. 

Giyim Yardımı 
Madde 61 — Çocukların giyecek ihtiyaçları Maliye Bakanlığının görüşü 

alınmak suretiyle, Genel Müdürlükçe tesbit edilen parasal değerlere göre, katma 
bütçeden tahsil edilecek ödeneklerden karşılanır. 

Ulaştırma Giderleri 
Madde 62 — Öğrenime devam eden çocukların okullarına gidişlerindeki 

ulaştırma masrafları ile çeşitli nedenlerle başka yuvalara, tedavi amacıyla başka 
i l e gönderilen çocukların ulaştırma giderleri katma bütçeden tahsis edilecek öde
neklerle karşılanır. 

îlâç Masrafı 
Madde 63 —- Çocukların, Devlet hastanelerinde ücretsiz bakımları esastır. 
Aci l durumlarda diğer hastanelerde de bakım sağlanabilir. 
Çocukların ilâç masrafları ile doktorların gerekli gördüğü protez, gözlük vb. 

sağlık araç ve gereç masrafları katma bütçeden gönderilecek ödeneklerle karşı
lanır. 
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Bahçe Düzenlemesi 
Madde 64 — Yuva bahçeleri, çocukların oyun, açık havadan yararlanması 

ve spor ihtiyaçları gözönüne alınarak düzenlenir. 
İlaçlama 
Madde 65 — Yuvadaki bütün bölümler haşerelere karşı düzenli olarak ço

cuk ve yiyeceklere zarar vermiyecek biçimde ilaçlanır. 
Standart Formlar 
Madde 66 — Yuvalarda esasları Genel Müdürlük tarafından geliştilirilen 

hizmete ilişkin standart formlar uygulanır. Düzenli istatistiki bilgiler toplanır ve 
Genel Müdürlüğe belirtilen zamanlarda gönderilir. 

Yürürlükten Kaldırma 
Madde 67 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 7/9/1983 gün ve 16397 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çocuk Bakım Yurtları iç Yönetmeliği» yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
Madde 68 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 69 — Bu Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürü tarafından yürütülür. 

İmar ve İskan Bakanlığından: 

Belediyelerin İmar Yönetmeliklerindeki «İskan Hudutları Dışındaki 
Yerler» ile İlgili Maddenin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik. 

Madde I — Belediyelerin imar yönetmeliklerindeki İskan Hudutları Dışın
daki Yerler» ile ilgili maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İskân hudutları dışında kalan yerlerde bulunan arsalarda sıhhi ve estetik 
mahsur bulunmadığı takdirde arsa sathının (%) inden fazla yer işgal etmemek 
inşaat sahaları, toplam ( ) metrekareyi saçak seviyelerinin tabii zeminden yük
sekliği ( ) metreyi aşmamak yıla ve arsa sınırlarına ( ) metreden fazla yak
laşmamak şartıyla, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri veya zi
raat, eğlence veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müştemilat binaları yapıl
masına izin verilebilir. 

Ayrıca tarımsal üretimi korumak amacıyla üretimden pazarlamaya kadar 
tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmayan kümes, ahır, ağıl, su ve 
yem depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler gibi konut dışı yapılmaları; mah
reç aldığı yola 10 m. den parsel hudutlarına 5 m. den fazla yaklaşmamak ve ya
pım alanı kat sayısı 0.60'ı ve yapı yüksekliği 6.50 m. yi geçmemek koşuluyla yapı
labilir. 

Beton temel ve çelik çatılı seralar yapı yaklaşımı mesafelerine uyulmak şar-
tiyle yapım alanı katsayısına tabi değildir. 

Beton temel ve çelik çatı dışındaki basit örtü mahiyetindeki arsalar ise yu
karıda belirtilen ön bahçe; yan bahçe yapım alanı kat sayısına tabi değildir. 

Ayrıca bu tesisler hakında Tarım İl Kuruluş Başkanlığının bulunmadığı yer
lerde, hayvancılık tesisleri için Veteriner Müdürlüğünün, diğer tesisler için de Tek
nik Ziraat Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanıl
mayacağı konusunda tesis sahiplerince İl İmar Müdürlüğüne yazılı taahhütte bu
lunulması gerekmektedir. 

Bu maddede anılan yapılar Tarım ve. Orman Bakanlığınca hazırlanmış olan 
1/50 veya 1/100 ölçekli tip projeler üzerinden uygulanabilir». 
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Bu yönetmelikte parantez içinde boş bırakılan değerler Belediyelerin yürür
lükte olan imar yönetmeliklerindeki mevcut şekliyle geçerlidir. 

Madde 2 — Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu yönetmeliği İmar ve İskân Bakanı yürütür. 

Tebliğler 
Maliye Bakanlığından : 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 

Seri.- I No.- 15/1 
Madde 1 — Bakanlar Kurulu'nun 27/10/1983 gün ve 83/7242 sayılı Kararıyla 

faaliyetleri durdurulan ve T. C. Ziraat Bankasına devredilen Hisarbank A. Ş., is
tanbul Bankası T. A . Ş. ve Ortadoğu İktisat Bankası A . Ş. Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Seri : I No : 2 ve Ser i ; I No : 4/9 Teb
liğlere ilişik Bankalar listesinden çıkarılmıştır. 

Madde 2 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişki.1 
Seri : I N o : 15 Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

imar ve Iskan Bakanlığından: 

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu 22/11/1983 gün ve 18229 sayılı Resmî Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Anılan Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince, Boğaziçi alanında Kanunun 
yayım tarihinden önce imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapıların durumu 2805 
sayılı Kanuna göre incelenecek ve Boğaziçi alanında imar ve gecekondu mevzuatına 
aykırı yapı yapan yapı sahipleri 45 gün içinde İstanbul Belediyesine başvuruda bulu
nacaktır. 

Bu nedenle, Boğaziçi alanında imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak 
inşaat yapan yapı sahiplerinin, bu kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 22/11/1983 ta
rihinden itibaren 45 gün içinde, yani 6 Ocak 1934 tarihine kadar, istanbul Belediyesin
den temin edecekleri başvuru formuna Belediyenin göstereceği Banka hesabına yatıra
cakları 2.000 TL. lık banka makbuzunuda ekleyerek, istanbul Belediyesine başvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. 

Bu süre içerisinde, başvuruları yapılmayan yapı ve gecekondular, Boğaziçi İmar 
Müdürlüğünce tesbit edilecek ve 2805 sayılı Kanunun öngördüğü başvuru masrafı, ruh
sat harcı ve para cezası bir kat fazla tahakkuk ettirilerek Boğaziçi Kanunu hüküm
lerine göre alınacaktır. 

Bu süre uzatılmayacağından, imar ve gecekondu mevzuatına aykırı inşaat ya
pan yapı sahiplerinin yapılarının, cezalı işitme tabi tutulmaması İçin 6 Ocak 1984 tari
hine kadar müracaat etmeleri kendi menfaatleri açısından önem taşımaktadır. 

Yine Kanun, Boğaziçi alanında kalıpda 2805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 3 ay içinde yapılan başvurulan, geçerli saydığından bu süre içerisin
de istanbul Belediyesine usulüne uygun olarak daha önce başvuruda bulunmuş olan 
vatandaşların 2 nci kez müracaat etmesine gerek bulunmamaktadır. 

Tebliğ olunur. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

SAYI: 1983/229 
6 Aralık I983 T a r i h i n d e Uygulanacaktır. 

Dövizin Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Al ı ş Efektif S a t ı ş 

1 ABD dolar ı 268,85 274,23 268,85 276 92 
1 Avustralya do lar ı 244,60 249,49 232,37 251',94 
1 Avusturya ş i l i n i 14,00 14,26 14,00 

98,60 
14,42 

101,56 1 Batı Alman markı 98,60 100,57 
14,00 
98,60 

14,42 
101,56 

1 Belç ika frangı 4,86 4,95 
27,83 

4,61 5,00 
1 Danimarka kronu 27,28 

4,95 
27,83 27,28 28,10 

33,39 1 Fransız frangı 32,42 33,06 32,42 
28,10 
33,39 

1 Hollanda f lorini 88,06 89,82 
34,27 

88,06 90,70 
1 İsveç kronu 33,59 

89,82 
34,27 33,59 

123,41 
34,60 

1 İ s v i ç r e frangı 123,41 125,88 
33,59 

123,41 127,11 
100 İ ta lyan l i r e t i 16,30 16,62 15,48 16,79 
100 Japon yeni 114,84 

215,98 
117,14 109,10 118,29 

1 Kanada do lar ı 
114,84 
215,98 220,30 

941,20 
205,18 
876,6 i 

222,46 
950,43 1 Kuveyt d inar ı 922,75 

220,30 
941,20 

205,18 
876,6 i 

222,46 
950,43 

1 Norveç kronu 35,62 36,34 33,84 36,69 
1 Sterlin 390,77 398,59 390,77 402,50 
1 Suudi Arabistan r iya l i 77,26 78,80 73,39 79,57 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD dolar ı 

1 Avustralya dolara 
1 Kuveyt dinarı 
1 Sterlin 

19.2035 
2,7266 

55,3189 
9,8552 
8,2927 
3,0530 
8,0038 
2,1785 

1649,38 
234,10 

1,2448 
7,5477 
3,4798 
0,9098 
3,4322 
1,4535 

A v u s t u r y a şilini 
Batı Alman markı 
Belçika frangı 
Danimarka kronu 
Fransız frangı 
H o l l a n d a f l o r i n i 
İsveç kronu 
İsviçre frangı 
İtalyan l i r e t i 
Japon y e n i 
Kanada doları 
Norveç kronu 
Suudi A r a b i s t a n r i y a l i 
ABD doları 
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T.C. 
Resmi Gazete 

Kurulu* Tarihi ı (T Taarlnıevvai 1196) - 7 Bdm «M 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Manisa Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E . No : 1983/556 
K. No : 1983/775 
Davacı : K . H . 
Samk : Abdullah Essiz, Mehmet ve Cemile'den olma 1949 D. lu Elazığ İli Maden 

Kazası Hatunköyü H . 23 de nüfusa kayıtlı olup halen Manisa Gül Otelinde kalır, sa
bıkasız türk ve islam, 

Suç : Alkollü vasıta kullanmak. 
Suç tarihi : 7/5/1983 
Karar tarihi : 8/6/1983 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Abdullah Eşsiz hakkında yapılan yargılama

da 6085, 232, 31, 58/C 2787, 2, 647/4. madde ve fıkraları gereğince 6750 T L . Hf. P. 
Cezası verilmiş olup işbu hüküm sanığın yokluğunda verildiğinden kararın sanığa 
tebliği için samk tüm aramalara rağmen bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğine. 

Tebliğin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşeceği ilân olunur. 

Bakırköy 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/149 
K. No : 1983/195 
23/1/1982 suç tarihi itibariyle vazifeli memurlara vazifeleri sırasında telefonla 

hakaret ve tehdit suçundan sanık Talip ve Hanıfe oğlu 1962 D. lu, Sürt Kurtalan Ka-
rabağ Köyü H . 29, C. 014, S. 29 da nüfusa kayıtlı Sedik Bitkay hakkında Mahkeme
mizde yapılan duruşmada sanığın hareketine uyan TCK. 266/2, 266/2, 71. maddeleri 
gereğince neticeten 6 ay hapis ve 3000 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine mü
tedair Mahkememizden verilen 2/5/1983 tarihli gıyabi hüküm bulunup kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmî 
Gazete'de ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş 
sayılmasına ilân masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 
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İstanbul 2 Numaralı Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

GAYRIMENKULLERİN SATIŞ İLÂNI 
Banker Vasili Prokkopo mülkiyetindeki aşağıdaki taşımnazların satışına karar 

verilmiştir. 

NİTELİKLERİ : 
1 — Beykoz, Anadoluhisarı, Kavacık mevkiinde 14 pafta, 604 ada, 50 parsel 

numaralarında kayıtlı 468 m' olup bilirkişi raporuna göre ayrık inşaat nizamında 6,5 
metre irtifa % 15 bina sahası emsalli 

2 — Bakırköy, 5 nci bölge tapu sicil muhafızlığında E : 2/1 K : 1358-1371 par
selde maliki adına kayıtlı 13768/10024910 hissesi satılacaktır. Ulaşım sorunu olmayan 
taşınmazın kuru tarla arazisi olduğu, kente bağlanan asfalt yolun kenarında bulun
duğu bilirkişi raporunda anlaşılmıştır. 

M U H A M M E N DEĞERLERİ : 
a) 1 nci sıradaki 468 m 2 lik arsanın ntf si 1250,— TL.'dan 585.000,— TL. 
b) 2 nci sıradaki tarlanın 13768/10024910 hissesi için 2.070.000,— TL. değer 

tahmin ve taktir edUmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI : 
1 — Taşınmazların birinci satışları 23/12/İ983 tarihinde yapılacak olup 1 nci 

taşınmaz saat 11 - 11,30 arasında 2 nci taşınmaz saat 14 -14,30 arasında kurulumuz 
Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 5 deki adresinde açık arttırma yolu ile 
yapılacak, muhammen değerin % 75 inden fazlasına teklif olmadığı takdirde en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 2/1/1984 günü aynı yer ve saatte ikinci açık 
arttırma yapılacaktır. 

2 — Satıştan sonraki yadi gün içinde satış bedelinden en az % 15 yüksek be
delle teklifte bulunulur ve teklif edilen bedel nakit veya banka teminat mektubu yahut 
devlet tahvili olarak Emlâk Kredi Bahçekapı şubesindeki 8 no. lu hesaba yatınlırsa 
ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında 12/1/1983 günü aynı saat ve yerde 
açık arttırma yapılarak en çok arttırana ihale olunur. 

3 — a) isteklilerin muhammen değerin % 10'u kadar pay akçesini 2. madde
de belirtilen hesaba yatırarak makbuzunu veya aynı miktardaki teminat mektubu ve
ya devlet tahvilini Kurulumuza vermeleri gereklidir. Satış peşin para iledir. Alıcı 
istediğinde 20 günü geçmemek üzere özel verilebilir. Dellaliye resmi, tapu harç ve mas
rafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 

b) Bakanlıklar kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları teminat 
göstermeksizin arttırmaya katılabilirler. 

4 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (irtifak hakkı sahipleri dahil) 
taşınmaz üzerindeki haklarına özellikle faiz ve masrafa ilişkin iddialarını dayanağı 
belgeler ile onbeş gün içinde Kurulumuza bildirilmeleri gereklidir. Aksi takdirde hak
ları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 

5 — Satış bedeli hemen veya verilen önel içinde ödenmezse ihale feshedilir, 
i k i ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak ve 
hiçbir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

6 — Tasfiye Kurulları başkan ve üyeleriyle diğer görevliler ile bunların 2. dere
ceye kadar kan ve sihri hısımları arttırmaya katılamazlar. 

7 — ikinci satış günü teklif edilen bedel yeterli görülmediği takdirde tasfiye 
kurulu satışı yapmamakta serbesttir. 
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UJKJÜU ASLİYE 3.TİCAREÎ MAHKEMESİ 11 HO'LU 
TASFİYE KURULU BASKAKLIuISDA» -İL-tRİLMİSTİR. ı 

İCRA VE İFLAS İCAHUHÜHU. 286.TO 2%1.HADDELERİ GEREĞİNCE DÜZEKLEEEK VE AYBI KASUHUK 2J2.VE 235« 
MADDELERİ İLE 35 SAYILI KANUN HÜKMÜMDE KARARHAMEHİK DEĞİŞİK 15. MADDESİKİH 1.FIKRASI UYARIHCA İLASI ! 

GEREKEN EK SIRA CETVELİDİR. 

BAN İÇERİN ADI VE SOYADI VEYA ÜHVAN1 1 TUHÇ TİCARET - CELİL SÜER 
İKAMETÛAH - İŞYERİ ADRESİ » SAKARYA CAD. ALİ »ASKİ EAlî HOı l /33 ASKARA | 

KAYIT 
r , TALEP BDILEH KASUL EDILEJf RED EBILEK . . SİSA ALACAKLISIN z.» ^ nav ______ TAS.KUK. I.I.K. 

-Ot ADI - SOYADI ASAPARA FAİZ MASRAF AJ APAKA FAİZ MAS KAT ASAP ARA FAİZ MASRAF KARARI 286 Mü. SIRA 

92 Cebeci Ealkk. Vergi 
Dairesi Müdürlüğa 4.494,- - - - - - 4.494,- - - Red S «o I 

93 Ankara Telefe» ' 
Başmüdürlüğü 14.366,71 - - 14.366,71 - - - - Kabul 6 

94 Ankara Telefen 
Jaş«ü*ürlü|ü 4.396,- - - 4-396,- - - - Kabul 6 

95 Çankaya Vergi Dairaal 
Müdürlüğü 2 v . « M , - _ _ _ _ _ 2» . 908,- - - Rai San 

96 Ankara Telefon j 
Başmüdürlüğü lt . _ 4 7 , 4 « - - H .847,4- - - Kabul 6 

97 Aakara Belediyesi 1 . 5 * « , - - - 1 .5-* , - - - - Kabul 6 
98 Bursa Yeşil Vergi 

Dairesi Müdürlüğü 447.125,- l.#6MJr - 447.1-5,- - l . _86 .«_7- - - V.Cesası ve 3.a 
Geoikfte s a m 

AÇIKLAMA VE EBP O—RBKCELKBİ » B e i 

t 
92.sıradaki alacak ödenaiş olduğundan} 95.sırada ki alacak bankeri» tasfiyesinden senraki ; 

dbneae tekabül et t iğ inden; 98.sırada ki Y e r g i alaoağının 1.366.-67,-1-. tutarında cee* ve gecikae 
zmtmz 35 Say ı l ı K.H.K.nin değiş ik lS.aaddesi kapsa-ına girmediğinden reddedi lmişt ir . 

İ l g i l i l e r d e n bu s ı r a cetveline itir-zda bulun_a|fe isteyenleri 35 Say ı l ı K.H.K.ni» değişik IŞ.Baddeeinın 
1. f ıkras ı uyarınca bu ilSn tari_ini izleyen 15 gün içinde Ankara Asliye 3«_i*3_~»t Mahke-esine başvurabi l ir ler . 

İ l t n eluıtur. 
i 



T.EMLAK KREDİ BANKASI A.Ş.TASARRUFLARI KORUMA FONU 
ANKARA 6 NOLU BANKER TASFİYE KURULU BAŞKANLIĞIMDAN 

îcra i f l a s Kanununun 206-207.maddeleri gereğince JCımnlenen ve aynı 
Kanunun 232-235.maddeleri i l e 35 Sayılı K.H.K,nin defiişik 15.maddesinin 
1 nolu fıkrası uyarınca İlânı gereken EK SIRA CETVELİ 

BANKER ADI VE SOYADI(UNVANI):(MUHARREM ERTEKİN-MECİT KORKMAZ) İŞ-TUR TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİC.LTD.ŞTİ. 

İKAMETGAH-İŞYERÎ ADRESİ : Necatibey Cad. Sezenler Sok. No: 4/7-8 ANKARA 

TALEP EDİLEN KABUL EDİLEN REDDEDİLEN 
î.l.K. 
206 KAYIT ALACAKLININ ANAPARA FAİZ MASRAF ANAPARA FAtZ MASRAF ANAPARA FAÎZ MASRAF 
î.l.K. 
206 

Ta s f i y e 
Kurulu 

Ş.N0 ? . ADI SOYADI : TL. : TL. % TL. î TL? TL. : TL. : TL TL. TL. M.S. KARARI 
168 A l i MECİT 600.000.- 238.985.- - 600.000,- 238.985.- - 6 KABUL 
212 S a l l h a EĞİLMEZER 155.000.- 11.000.- - 155.000.- 6.600.- - 4.400.- - ti II 
315 Ahmet SIRMACI 1.210.000.- 261.095.- - 1.210.000.- 158.259.- - - 102.836.- - ff fl 316 H a l i s YILMAZ 775.000.- 186.500.- - 775.000.- 115.450.- - 71.050.- II tt 318 Senlye MALKOÇOĞLU 200.000.- 38.000.- - 200.000.- 29.633.- - 8.367.- - It İt 
327 Mahmut AYKUT 200,000.- 36.000.- - 200 .000 . - 31.800.- - 4.200.- - II II 350 Haşim VAROL 670.000.- 88.332.- - 670.000.- 88.332.- - n İt 380 Saadet DIİZER 200.000.- 60.000.- - 200.000.- 32.000." - 28.000.- It İt 
382 Mustafa SERİNYEL 500.000.- 100.000.- - 500.000.- 90.333.- - 9.667.- II tl 
402 Kasım ÖZTÜRK 450.000.- 90.000.- - 450.000.- 82.3)0.- - 7.500.- - » » 
410 Ahmet S.YILDIRIM 250.000.- 80.000.- - 250.000.- 34.929.- - - 45.071.- - II II 557 Zehra UZBAŞ 4.287.500.- 416.500.- - 4.287.500.- 274.441.- - - 142.059.- - n II 596 Hayriye AYKAN 450.000.- 90.000.- - 450.000.- 70.166.- - - 19.834.- - II İt 600 Orhan GÖKMENLER 250.000,- 20.000.- - 250.000.- _ 20.000.- II İt 608 Gülten SARIPINARLI 950.000.- 190.000.- - 950.000.- 166.664.- - 23.336.- tl II 628 A.Rıza YILDIRIM ı . ı o o . o o û . - 364.000.- - 1.100.000.- 96.494.- - - 267.506.- - It II 657 M.Güler SOYLU 1.500.000.- 290.000.- - 1.500.000." 290.000.- - It II 761 Kajçım BAŞEĞMEZ 2.200.000.- 585.000.- - 2.200.000.- 414.000.- - - 171.000.- II • 1 

778 M.Asım YUCEMEN 500.000.- 5.694.- - 500.000.- 5.694.- - It II 
899 İsmail TÜLEK 100.000.- 15.000.-3131 100.000.- 15.000.- 3131 .— — - - It II 
931 Yegane-Tamer ÜNVER 100ı000.- 20.000.- - 100.000.- 9.333.- - 10.667.- It tl 
934 Şadiye GÜNDÜZ 600,000.- 147.862.- - 600.000.- 89.800.- - 58.062.- - II II 
962 Müfit ÇETİN 550.000.- 100.000.- - 550.000.- 77.996.- - - 22.004.- - II tt 979 Cevdet SIDAL 400.000.- 80.000.- - 400.000.- 48.665.- - - 31.335.- - II İt 991 Nimet BAŞEĞMEZ 635.000.- 481.500.- - 635.000.- 423.762.- - - 57.738.- It It 
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TALEP EDİLEN 
KAYIT 
S.UO : 

ALACAKLININ 
ADI SOYADI 

KABUL EDİLEN 
ANAPARA 

TL. 

1137 Şemsettin ÖZDE» 
1219 Hurşit ILIKLAR 
1220 Hanifi ULAŞ 
1224 Ahmet BENLİ 
1231 Veli GÜNDÜZ 
1275 Ayşê DEMÎRCÎ 
1362 Özgül' AKAR 
1414 Osman Nuri-Sıdıka 

OMURCALI 
1439 Seyfettin GÜNDÜZ 
1442 Oya YILDIRIM 
1462 F.Leyla ATALA 
1465 Mehmet İLERÎ 
1478 Fahiran GÜNGÖR 
1566 A.Cevdet KARAOĞUZ 
1571 Mürüvvet BAYTAH 
1571/A Mürşide USTÜH 
1582 Vural Selcen-Orhan 

KOKULU 
1635 Alaattin BALCI 
1701 Ferudun ÖZSOY 
1719 A.Rıza ALTUNAY 
1732 M.Hulusi ATAÇERİ 
1738 A.Semih APA 
1739 A.lhsan HAKIMDĞLU 
1764 Sedat GÜLER 
1855 Y.Erdal UAL 
1867 Burhan KESOGLU 
1870 Nazire SARIBAY 
1888 Adnan EMELDEN 
1929 Şükran BİNZET 
2018 A.Naci ANIT 
2035 H.Sureyya BA1JAZ 
2041 Serap KARAOGUZ-

Ulker UTKUN 
2118 Tlraje TUNCER 

1.000.000. 
2.500.000. 

700.000. 
1.400.000.. 

630.000. 
İOO.ÖOO. 
600.000.. 
675.000. 

100.000. 
100.000. 

,075.000. 
,700.000. 
392.000. 
200.000.' 
250.000. 
250.000. 
100.000. 

FAİZ 
TL. 

MASRAF 
TL. 

ANAPARA 
TL. 

REDDEDİLEN 
FAİZ 

TL. 
MASRAF 

TL. 
"ANAPAHA TKFT 

T L . TL. 

1.000.000.-
500.000.-
100.000.-
700.000.-
100.000.-
100.000.-
250.000.-
450.000.-
300.000.-
475.000.-
300.000.-
200.000.-
210.000.-
250.000.-
100.000.-

125.000.-

235.000.-
300.000.-
140.000.-
201.165.-
161.280.-
18.000.-

120.000.-
135.000.-

20.000.-
16.000.-

1.025.000.-
640.000.-
119.500.-
33.000.-
44.166.-
28.333.-
16.000.-

194.666. 
60.750. • 
22.500.-

109.200.-
18.000.' 
18.000.' 
25.000.-

137.000.-
54.000.-

151.500.-
27.000.-
40.000.-
54.582.-
40.000.-
58.208.-

1.000.000,- 163.333.-
2.500.000.- 25.000.-

700.000.- 103.832.-
3490.- 1.400.000.- 201.157.-

630.000.- 96.413.-
100.000.- 15.900.-
600.000.- 61.990.-
675.000.- 97.830.-

3490. 

100.000.- 9.333.-
100.000.- 16.000.-
,075.000.-1.015.000.-
,700.000.-

3760. 

392.000. 
200.000. 
250.000. 
250.000. 
100.000. 

1.000.000. 
500.000. 
100.000. 
700.000.-
100.000. 
100.000.' 
250.000.-
450.000.-
300.000.-
475.000.' 
300.000.' 
200.000.-
210.000.-

- 250.000.' 
100.000.-

15.000.-
33.000.-
44.166.-
28.333.-
11.800.-

114.666.-
43.200.-
22.500.-
10.164.-
12.600.-

25.000.-
65.216.-

49.275.-
14.400.-
35.333.-
54.582.-
28.666.-
58.208.-

3760.- -

MASRAF 
TL. 

71.667. 
275.000. 
36.168. 

8. 
64.867. 
2.100. 

58.010. 
37.170. 

10.667. 

10.000. 
640.000. 
104.500. 

4.200.-
80.000.-
17.550.-

99.036.-
5.400.-

18.000.-

71.784.-
54.000.-

102.225.-
12.600.-
4.667.-

11.334.-

İ.İ.K. 
206 
M . S . . 

6 

Tasf iye 
Kurulu 
K=. -r jT- l 

Kabul 

10.000.- 125.000.- 10.000.-

e A
ralık 1983 —

 
Sayı: 18243 

R
ESM

Î G
A

ZETE 
Sayfa : 41 



TALEP EDİLEN KABUL EDİLEN 

KAYIT ALACAKLININ ANAPARA FAlZ MASRAF ANAPARA FAİZ 
S. NO S ADI SOYADI 
2119 Bedriye GÜLTEKIN 300.000.- 60.000.- _ 300.000.- 41.000.-
2141 Adnan OFLAZER 250.000.- - - 250.000.- -2216 Muhtar KABAR 653,000.- - - 653.000.- -2267 A.Kamil ARGAIJ 200.000.- 40.000.- - 200.000.- 24.666.-
2289 A.Devrim ÖZDEMİR ı.ooo.ooo.- 300.000.-55.000 1.000.000.- 293.330.-
2290 M.Kemal ÇETİNSOV 628.000.- 147.000.- - 628.000.- 84 .800 . -
2390 Sakin BARAIJOK 800.000.- 160.000.- - 800.000.- 103.083. -
2400 Erol MISIRLIOÖLU 275.000.- 82.500.- - 275.000.- 3 2 . 8 3 3 . -
2406 İsmail SAHAN 55.000.- 10.153.- - 55 .000 . - 10.153.-
2451 B.Naili KOKSAL 115.000. - 20 .700." - 115.000.- 13.850. -
2466 Halide ARICAN 260.000.- 44 .200 . - - 260.000. - 44 .200 . -
2468 Yüksel AYAN 900.000.- 180.000.- 5460. - 900.000.- 144.000.-
2470 Havva DÖLCEL 50 .000 . - 15.000.- 1397.- 50 .000. - 9 . 8 3 3 . -
2541 Tülay-Î.Alper ALKAN 50.^00 . - 10 .000 . - - 50 .000 . - 6 .666 . -
2544 Azlme ERYILMAZ 700.000.- 133.000.- - 700.000 . - 65 .260 . -
2567 Tuna SEÇKİNER 250 .000 . - 4 0 . 0 0 0 . - - 250.000 . - 28.000.-
2576 A.Haluk KÜRŞAD 1.100.000.- 210 .000 . - - 1.130.000. - 72 .000 . -
2577 Orhan KURŞAD 1.400.000.- 264 .000 . - - 1.400.000.- 107.300.-
2562 :.'.ustaf a ÖKSÜZ 725.000.- 110.000. - 9152.-- 725 .000 . - 71 .958 . -
2595 E.Nuran ÖZlİK 1.400.000. - - - 1.400.000.- -2615 Ömer ATAY 100.000.- 20.000.- - 100.000.- 18.000. -
2639 Muzaffer ERSOY 500.000.- 324.000 . - - 500.000. - 324 .00C. -
2691 Ataman İYİBAK 300.000.- 27.000.- - 300.000 . - 16 .650. -
2725 V.elahat-Barbaros 

ERDB.O.I 
7O.000.- 6 .300 . - - 70 .000 . - 1.900.-

2736 Emin ÖZKAYA 620.000." 49 .600 . - - 620 .000 . - 40 .000 . -
2742 Mehmet KAİIDE.'.ÎR 450.000.- 9 0 . 0 0 0 . - - 450.000.- 64 .332 . -
2763 Oznur YAŞAR 

Adile D0OAM 
150.000.- - - 150.000. - -2767 

Oznur YAŞAR 
Adile D0OAM 100.000.- - - 100.000.- -2773 Meliha ŞAHIN 200.000.- 55.000.- - 200.000.- -2779 Mustafa ACUNER 100.000.- - - 100.000.- -2781 Sevim SABAN 150.000.- 35.000.- - 150.000.- 25.832 

2783 Fi l iz KAV-Aydan ÇİĞDEM 100.000.- 16.000.- - 100.000.- 16.000. -
2786 PTT Ankara 99.852,92 - - 99.852,92 -2789 tIhan YAKI» 38.091.- - - 38.091.- -2790 Yeni Vergi Dairesi 47.810.- - - 47 .810 . - -

REODEDİLBİ 

MASRAF Al .'A PARA FAİZ MASRAF | ö | ' K - t a s f i y e 

1 9 . 0 0 C . - - 6 Kabul 
— _ _ _ " l» 
— _ _ _ '» »» 

15 .334 . - -
6 . 6 7 0 . - 55.000. " " 

6 2 . 2 0 0 . - -
5 6 . 9 1 7 . - - " » 
49.667. - - " 

— — — — •* M 

6 . 8 5 0 . - - 1 1 " — _ _ _ 11 » 
5460. - - 3 6 . 0 0 0 . - - " » 
1397. - - 5 . 167 . - - " 

3 .334 . - - » •• 
6 7 . 7 4 0 . - - " 
12 .000 . - - " " 

138.000. - - " '• 
156.700. - - " " 

9152 . - - 3 8 . 0 4 2 . - - " " 
— — — _ ^ r* 

2 . 0 0 0 . - - " " 

10 .350 . - -
4 . 4 0 0 . - - " " 
9 . 6 0 0 . - - " 

25.668. - - " " 
_ - _ „ " II 

- - _ _ 'ı » 

55 .000 . - " " 

- - - - " " 
9 . 1 6 8 . - - " — — _ _ " * 

- - - 1 " 
— — - .„ _ II 
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T A L E P EDİLEN KABUL EDİLEN REDDEDİLEN 

KAYIT ALACAKLININ ANAPARA FAİZ MASRAF ANAPARA FAİZ MASRAF ANAPARA FAİZ MASRAF 206 Kurulu 
S.NO : ADI SOYADI TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. M. S. Kararı 
2793 Ahmet ARICIOĞLU 52.673,38 _ 52T673,38 _ _ 1 Kabul 
2794 Milas Belediyesi 14.190.- - 14.190.- - - - 5 M 

2795 Selma ERTEZ 100.000.- 16.333.- 100.000.- 16.333.- - - - 6 H 

2796 Ayşe-Selahattln USTALAR 500.000.- - 500.000.- - _ tf tf 
2797 Talia-A.Cevdet 

KARAOĞUZ 
1.200.000.7 119.400.- - 1.200.000.- 119.400.- - - - - n İt 

2798 Yeni Vergi Dairesi 4.635.- - 4.635.- - - _ - - rt 

2801 Gönül Kandiyalı 7.425,000.- - - 7.425.000.- - - 6 tı 
2805 İfUmit BAYRAK 14.205.600.- - - 12.955.100.- - 1.850.500.-- II 

2807 Nevin ÇINGI 20.940.- - 20.940.- - - - _ _ II II 

2807/A Ahmet BEYAZ 20.476.- - 20.476.- - -
M tt 

2809 Cahit ÖNSOY 3.000.000.- - 316.664.- - 2.683.336.- 1 KısüKabul 
2812 Emel Matbaacılık 3.325.000.- - - 3.325.000.- 14.784.- - _ 6 Kabul 
2820 A.Necati ÖZ 175.000.- - 175.000.- - - - - M H 

2821 Süleyman T U Ğ U T L U 115.000.- - 115.000.- - - - - H M 

2822 Saadet BURGUT 100.000.- - - - - 100.000.- - Red 
2823 Fikret ALTINTAŞ 100.000.- - - - 100.000.- - m 

2824 11.İcra Memurluğu 48.320.- - 48.320.- - - 5 Kabul 
2825 Fikret YILDIRIM 250.000.- 32.000.- 250.000.- 32.000.- - - - - 6 

Kabul 

2826 M.Zihni MULUMULU 400.000.- - - - 400.000.- - Red 
2831 Mithatpaşa Vergi Dal. 564.788.- - 564.788.- - - - - - Kabul 
2832 Pamukkale Vergi Dai. 387.155.- - 387.155.- - - - - -

M 

2833 Metin YULA 20.835.- - 20.835.- - - - - 1 Kabul 
2835 P.T.T. Erdek 38.129,50 - 38.129,50 - _ _ S II 

2836 M.Sadık-GUzin-Ali-
Vellttin OöUZ 

188.842.- — 188.842.- — " - - - 5 tt 

2837 İzzet ÖZTAN 216.000.- 16.00u.- - - 216.000.- 16.000.- - Red 
2838 Erdek Belediyesi 251.050.- - 251.050.- - _ _ 5 Kabul 
2839 Milas Vergi Dairesi 54.905.- - 54.905.- - - _ - - n 
2840 Doğan Kaynak 21.296.- - 21.296.- - - - - 1 tı 

RED GEREKÇELERİ I 
- 2822-2823-2837 sırada kayıtlı alacaklar Ankara Asliye 3.Ticaret Mahkemesi kararıyla reddedilmiştir. 
- 2826 sırada kayıtlı alacak süresi İçerisinde müracaat etmediğl için reddedilmiştir. 

İlgililerden bu sıra cetveline İtirazda bulunmak İsteyenler 35 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin değişik 15.maddesinin 1 nolu 
fıkrası uyarınca bu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Ankara Asliye 3.TIcaret Mahkemesine başvurabilirler. 
İLAN OLUNUR. 
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ANKARA ASLÎYE 3.TİCARET MAHKEMESİ 
H.NO.LU TASFİYE KURULU BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR 

İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207 Maddeleri uyarınca düzenlenen ve aynı Kanunun 232 ve 235 Maddeleri i l e 35 sayılı 
K.H.K.nin değişik 15 Maddesinin 1.Fıkrası uyarınca düzenlenerek 25.10.1982 gün 17849 sayılı Resmi Gazete'de yayınla
nan Müjde Menkul Kıymetler Finansman Yatırım ve Bankerlik A.Ş.'nin Sıra Cetvelinde yapılan düzeltmeye ilişkin Ek Sı
ra c e t v e l i d i r . 

Bankerin unvanı s Müjde Menkul Kıymetler Finansman Yatırım Bankerlik A.Ş. 
İşyeri Adresi : Selanik Cad.23(5 ANKARA. 

. . . . , T , C . . . Kabul E d i l e n Red E d i l e n „ , + + „ Kayıt Alacaklı Adı Talep E d i l e n Kurul I.I.K.206 
Sıra No: . Anapara Faiz Masraf , Anapara Faiz Masraf. Anapara F a i z Masraf, Karara _ Madde Sırası 
235 Meral Kurağkurân "4ÎÖ.000- 136.500- 375Ğ5~ 410.000- Î3bT50Ö̂  İ.IOÖ^ - - 2.405- Mas.Kıs.RedT 6 
347 Kadriye Gökçe 300.000 120.000- - 300.000- 119.000- - - 1.000- - Faiz Kıs.Red. 6 

AÇIKLAMA ve RED GEREKÇESİ: 
235 Sıra No.lu Anapara ve Faiz alacakları Ankara A s l i y e 3 .Ticaret Mahkemesinin 29.11.1982 gün,E. 

1982/10627 K.1982/11484 sayılı Kararma uyarak kabul, masrat ise aynı Karar uyarınca reddedilmiştir. 

347 sıra No.lu alacak t a l e b i , daha önce Banker Müjde 1780 Sıra No.suna alınmış ve T a s f i y e Kurulu 
Kararıyla düzelttirilmiş olup, kısmi f a i z T a s f i y e tarininaen sonraya a i t oiaugunaan reaaeaiimiştir. 

İlgililerden bu Ek Sıra Cetveline i t i r a z a a bulunmak i s t e y e n l e r , 3b Sayılı K.H.K.nin değişik 15. 
Maddesinin 1.Fıkrası uyarınca bu ilân t a r i h i n i i z l e y e n 15 gün içinde Ankara A s l i y e 3,Ticaret Mahkemesine başvurabilirler. 

ilân Olunur. 
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Kayseri Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/151 
Davacı Ray Sigorta A. Ş. vekili Av. Mustafa Karslı tarafından davak Tahir 

Koçak ve A l i Yalınız aleyhine açılan alacak davasımn verilen ara kararı gereğince; 
Davalılar Tahir Koçak ve A l i Yalınız adına davetiye çıkartılmış, davetiyenin 

bila tebliğ iade edilmiş, C. Savcılğınca yapılan tahkikatta da adresi meçhul olduğun
dan 9 Ekim 1982 tarihli ve 17883 sayılı Resmî Gazete ile adına davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân yapılmış olup, ancak davalılar bu davetiyeye rağmen duruşmaya 
gelmediklerinden gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla, davalılar Tahir Ko
çak ve A l i Yalınız'm 24/1/1984 günü saat 9 da yapılacak duruşmada bizzat hazır bu
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gıyap karan yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 18364 

Gaziantep 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/101 
Davacı Aliye Telli ve arkadaşlan vekili Av. Zihni Kutlar tarafından Mehmet 

Karayol ve arkadaşlan aleyhine açılan Arıl Köyü parsel 312 de kayıtlı gayrimenkul 
hakkında açılan ortaklığın giderilmesi davasında : 

İsimleri yazılı bulunan davalılardan Hatice Gür, A l i Hoşafoğlu, Fatma Bani 
Yıldırım, Mehmet Sani Yıldırım gösterilen adreslerinde bulunamadıktan ve yeni ad-
reslerininde bilinmediğinden adı geçen davalılann duruşmanın talik edildiği 
22/12/1983 günü saat 11.30 da Mahkememizde hazır bulunmalan bulunmadıkları tak
dirde H . U M . K . nun 509 ve 510. maddelerine göre gıyaplannda karar verileceğinden 
işbu dava dilekçesine kâim olmak üzere ilân olunur. 18355 

İskenderun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/629 
Davalı : Hüseyin Çekiş, Şakirpaşa Mahallesi 1097 Sokak No. 20 Adana adre

sinde iken halen adresi meçhul, 
Davacı Hayriye Çekiş vekili Av. Ethem Urçun tarafından davalı Hüseyin 

Çekiş aleyhine açılan boşanma davası nedeniyle davalıya yapılan Resmî Gazete'de 
ilânen tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinden bu kerre ilânen gıyap tebliği ya
pılmasına karar verilmiştir. 

Duruşma günü olan 30/12/1983 günü saat 9.00 a davalının duruşmada hazır 
bulunması veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi ve gelmediği takdirde 
yokluğunda karar verileceği ilân olunur. 18371 

Kırşehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/222 
Osman Polat vekili Av. Tevfik Görkey'in davalılar Süleyman evlatları Fatma 

Beşe, Zehra Bozbağ ve Süleyman karısı Refika ve Assiye aleyhinde Kayabaşı Ma
hallesi Avgündere Sokağı imar 1266 parsel 5 de 507 m-Z. lik taşınmazın umum ara
sında satılarak şuyuun giderilmesi için açtığı davada yukandaki şahısların açık ad
resleri bulunamadığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup duruşma 
günü 22/12/1983 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunmaları veya vekil mari
fetiyle kendilerini temsil ettirmeleri aksi takdirde davanın gıyaplannda yapılacağı 
İlânen tebliğ olunur. 18352 
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Silifke Tapulama Hâkimliğinden : 

E . No : 1972/10 
K. No : 1983/70 
Silifke Kapızlı Köyündeki 24, 25 ve 26 parselle ilgili davanın yapılan duruş

ması sonunda davamn kısmen kabul ve kısmen reddine dair Mahkememizden verilen 
11/8/1983 tarihli karar Bekir kızı Meryem mirasçılarına tebliğ edilememiş ve zabı
taca da adresinin tesbiti mümkün olmadığından 7201 sayılı K. nun 29, 30 ve 31. 
maddesi hükmünce Resmi Gazete'de ve Silifke'de münteşir gazetelerden birinde ilâ-
nen tebliğine ve ilân örneğinin Mahkememiz Divanhanesine asılmasına karar veril
miştir. 

Bu nedenle kararın ilân tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayı
lacağı tebliğ yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 18350 

Manisa Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/796 
K . No : 1983/1244 
Davacı : K. H . 
Müşteki: Orhan Ünal, Ahmet oğ, 1936 D. lu Manisa Nişancıpaşa Mah. Borsa 

Cad. No. 37/1 
Sanık : Zeki Gülbay, Yaşar ve Penbe'den olma 1940 D. lu Ankara Nazımbey 

Mah. Merdivenli Sok. No. 10 da oturur, aynı yer nüfusuna kayıtlı (Gıyabi tutuklu) 
Suç : 3/8/1977 
Gıyabi tevkif tarihi : 18/10/1978 
Gündüzün binadan hırsızlık suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık Zeki 

Gülbay hakkında yapılan yargılamada Mahkememizin görevsizliğine ve dosyamn gö
revli Asliye Ceza Hâkimliğine gönderilmesine dair karar sanığın yokluğunda verilmiş 
olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğine. 

Tebliğin yayın tarihinden itibaren 15 gün soma kesinleşeceği ilân olunur. 

18242 

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1981/90 
K . No : 1983/63 
Sanık : Tuncay Şen - Sadık oğlu, Hasi'den olma, 1961 doğumlu Horasan Ak-

çataş Köyünden. 

HÜKÜM ÖZETİ : 
T.C.K. nun 416/son, 416/2, 417 40. maddeleri gereğince on üç ay on beşgün süre 

ile hapis cezası ile cezalandırılmasına 14/4/1983 tarihinde karar verilmiştir. 
Sanığın bütün aramalara rağmen adresi meçhul kaldığından adına Resmî Ga

zete ile ilânen tebligat yapılmasına ve neşri tarihinden itibaren onbeş gün sonra teb
liğin yapılmış sayılacağına dair işbu hüküm özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 18240 



6 Aralık 1983 — Sayı : 18243 RESMİ GAZETE Sayfa : 47 

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E . No : 1983/716 
K. No : 1983/676 
Hırsızlık suçundan sanık Hayri oğlu Ayten'den olma 1952 doğ. Burdur Merkez 

Sinan Mah. Nüf. kayıtlı olup halen Ankara'da Dörtyol Fidan Sok. No. 15 de ikamet 
eden Hikmet Ünal Sine hakkında Mahkememizin 12/9/1983 tarih ve 1983/716 - 676 
sayılı ilamı ile TCK. nun 491/iIk 522, 523, 647-4/1 - 647/6. maddesi gereğince teciline 
ilişkin karar bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş, olmakla; 

GEREûl DÜŞÜNÜLDÜ : 
Yukarıda hüküm fıkrasının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip mad

deleri uyarınca Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden 15 gün sonra kararın 
kesinleşmiş sayılmasına, ilân masrafının sanıktan alınmasına, evrak üzerinde karar 
verildi. 18243 

İskenderun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/525 
Davalı : Mustafa Sultan (Mehmet Ataoğlu) Gökmeydan Köyünden İskende

run Halen adresi meçhul. 
Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Metin Güvencil'in yukardaki açık adresi ya-

zııl davalı aleyhine açmış olduğu tescil davası duruşması sırasında davalıya yapılan 
Resmî Gazete'de uanen tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinden bu kerre ilânen 
gıyap tebliği yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşma günü olan 16/12/1983 günü saat 9.00'da davalının duruşmada hazır 
bulunması veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi ve gelmediği takdirde 
yokluğunda karar verileceği üan olunur. 18028 

— - — • 

İslahiyo Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/275 
Davacı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına hazine tarafından davalılar 

Şıho Demir ve Elif Demir aleyhlerine açılan men'i müdahale ve tapu iptali davasımn 
yapılan muhakemesinde : 

Davalı Şıho Demir'in adresi meçhul olduğundan daha önce davetiye ilânen teb
liğ edilmiş ol(up, duruşmaya gelmediğinden bu kez gıyap kararı tebliğine karur veril
miş olmakla; duruşmanın atılı bulunduğu 9/3/1984 günü saat 9.30'da İslahiye Asliye 
Hukuk Hâkimliğinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi 
taktirde duruşmanın gıyabında yürütüleceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 18233 » 

Sarız Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/28 
Davacı Sarız P. T. T. Müdürlüğünü izafeten Kemal Koç tarafından davalı Meh< 

met Yıldırım hakkında açılan alacak davasında, davalıya Sarız Küçük Söbeçimen 
Köyü adresine çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iade edildiği, zabıtaca yaptırılan ad
res tahkikatında bulunamadığından Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına ka
rar verilmiş olmakla, 

Davalının duruşma günü olan 16/12/1983 günü saat 9.00 da duruşmada hazır 
bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşman n gıya
bında devam edeceği H . U . M . K. nun 509 - 510. Mad. leri gereğince ilânen tebliğ olu
nur. 18227 
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2 nci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi Kd. Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/643 
K. No : 1983/259 
Sanık : Bahri Ünal, Fahri Yılmaz oğlu, Zülfürüz'den olma, 1960 doğumlu, Ada

na Karatag İlçesi, İskele Köyü cilt 001/06, sahife 93, kütük 173 de nüf. kayıtlı, Adana 
Dumlupınar Mahallesi, 800 Sokak No. 81 de oturur. 

Suç : Yasa dışı Kurtuluş adlı örgüte girmek, taammüden adam öldürmeye tam 
teşebbüs, 6136 saydı Kanuna muhalefet, ev kurşunlamak, patlayıcı madde atmak, 
patlayıcı madde bulundurmak, yazı yazmak. 

Suç tarihi : 1/10/1979 - 1979 - 1980 yılları içerisinde. 
Karar : Sanığın eylemine uyan; 
a) TCK. 264/7-8 mad. gereğince iki yü sekiz ay hapis, 6.666,— lira ağır para 

cezası ile tecziyesine, 
b) 6136 sayılı Kanunun 13/1. Md. bir yıl hapis, üç bin lira ağır para cezası ile 

cezalandırılmasına, 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararı sanığın 

bulunup tebliğ edilmesi mümkün görülmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 
ve 30 ncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine, 

İlân tarihinden itibaren 15 Un içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 
18615 /1-1 

E. No : 1983/100 
K . No : 1983/258 
Müdahil : Erkin özcan, Niyazi oğlu 1961 doğumlu, Bursa Askeri Işıklar Lise

sinde Er olarak görev yapar, halen Pınarhisar Bucağında Cumhuriyet Mahallesinde 
oturur. Bakkal. 

Suç : Birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı Kanuna muhalefet vs. 
Suç tarihi : 16/8/1980 
K A R A R : 
1 — Sanık Recep Solak : TCK. 466/2 Md. ik i ay hapis, 6136 S. K. nun 13/1 Md. 

bir sene hapis ve üçbin lira ağır para cezası ile tecziyesine. 
2 — Sanık Vedat Eren; TCK. 466/2. Md. iki ay hapis, 
3 — Sanık Muzaffer Bahar, TCK. 466/2. Md. ik i ay hapis, 
4 — Sanık ismet Göküş, TCK. 466/2. Md. iki ay hapis, 
Yukarıda adı ve açık kimliği yazılı sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet ka

rarı Müdahil Erkin özcan'a tebliği mümkün görülmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 29 ve 30 ncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine, 

İlân tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 
18614 /1-1 

Erzurum - Ağrı - Kars - Artvin illeri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askerî 
Mahkeme Kıdemli Hâkimliğinden : 

K A R A R ÖZETİ 
E. No : 1983/50 
K. No : 1983/133 
S A N I K L A R : 
Mehmet A l i Dereçiçek, Rıza oğlu 1958 yılında Besti'den olma. Kars Merkez İs

tasyon Mah. Nf. kayıtlı. İstasyon Mah. Taşlıharman Cad. No. 87 de oturur. 
2 — Zeynel özkaya, tlyas oğlu, 1954 yılında Nezo'dan doğma. Kars Arpaçay 

Kürekdere Ky. Nf. kayıtlı. Halen istanbul Şirinevler Nezba Yolu K. Sinan Cengiz Apt. 
Kat 5 Daire 10 da oturur. 
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S u ç : Ticaret özgürlüğünü engellemek. 
K A R A R ÖZETİ: 
Erzurum - Kars - Ağrı - Artvin İlleri Sıkıyönetim K . lığı 1 Nolu Askerî Mahke

mesince sanıklar Mehmet A l i Rereçiçek ve 2!eynel özkaya haklarında T.C.K. nun 201/4. 
maddesi uyarınca ayrı ayrı ikişer sene süre ile hapis cezası ile cezalandırılmalarına 
karar verilmiştir. 

Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında Erzurum - Ağrı - Kars -
Artvin İlleri Sıkıyönetim K. lığı 1 Nolu Askerî Mahkemesince verilen ve özeti yukarıda 
gösterilen karar sanıkların kendileri ve konutlarının bulunmaması nedeniyle tebliğ 
edilememiştir. 

7201 saydı Tebligat K. nun 28, 29 ncu maddeleri uyarınca gerekçeli kararın sa
nıklara ilân en tebliği, aynı K. nun 31. maddesi uyarınca ilân tarihinden onbeş gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılması ilânen tebliğ olunur. 18827 / 1-1 

> 
Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E . No : 1981/77 
K. No : 1982/110 
Kasten Adam öldürmek, Kasten Adam öldürmeye Azmettirmek ve Şartlı Teh

dit suçlarından sanıklar Hatice Aksu ve Seyfettin Aksu haklarında Mahkememizden 
verilen 8/12/1983 tarih ve 1981/77 esas, 1982/110 karar sayılı ilamı ile sanık Seyfet
tin Aksu'nun beraatine, sanık Hatice Aksu'nun ise TCK. nun 448, 59. maddeleri gere
ğince neticeten yirmi sene müddetle ağır hapis cezası ile tecziyesine ve T. C. K . nun 
31.33 ncü maddelerinin uygulanmasına, 75.000 lira manevi tazminatın sanık Hadice 
Aksu'dan almarak 50.000 lira müdahil Selfinaz Kasap'a, 25.000 lira müdahil Kezban 
Kasap'a verilmesine karar verilmiştir. 

Müdahil Hatice ve Mustafa kızı, 1326 doğumlu, Kezban Kasap'ın ölmüş olması 
sebebiyle Mahkememizden verilen karar müdahilin mirasçılarına tebliği cihetine gi
dilmiş ancak İskender oğlu, 1947 doğumlu, Yusufeli İlçesi Morkaya Köyü nüfusuna 
kayıtlı Ahmet Kasap ile İskender oğlu, 1948 doğumlu, Yusufeli İlçesi Morkaya köyü 
nüfusuna kayıtlı Mehmet Kasap'a, tebligata sarih adreslere meçhul olduğundan karar 
tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve ilgili maddeleri gereğince ilânen tebliğin 
Uân tarihinden 15 gün sonra hükmün müdahil Kezban Kasap'ın mirasçıları Ahmet 
Kasap ve Mehmet Kasap'a tebliğ edilmiş sayılmasına, ilân masrafının haksız çıkacak 
tarafdan alınacağı ilânen tebliğ olunur. 18719 

— — « 

Sungurlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/152 
Davacı Rıfat Onuş tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü ve Duran Onuş aley

hine açılan ve davalı Duran Onusun annesi ölü îsmet'in nüfusdaki Zemzem admın ip
tali ile Zeynep olarak tashihi talebi ile hakimliğimize açılan nüfus kayıt tashihi da
vasının açık yargılama sırasında verilen ara kararı uyarınca : 

Davalı Sungurlu Bahşılı Köyünden Abdullah oğlu Duran Onuş belli adresinde 
bulunmadığından, dava dilekçesi Resmi Gazete ve ilânen tebliğ edildiğinden gıyap 
davetiyesininde Resmî Gazete ve ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan adı ge
çen davalının duruşma günü olan 24/1/1983 günü Mahkememizde hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gıyap davetiyesi yerine kaim olmak üzere 
İlânen tebliğ olunur. 18713 
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Erzurum - Ağrı - Kars - Artvin İlleri Sıkıyönetimi Komutanlığı L Nolu Askerî 
Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden : 

K A R A R ÖZETİ 
E. No : 1982/50 
K. No : 1983/103 
Suç : Devletin Askerî kuvvetlerini ve Hükümetin manevi şahsiyetini alanen 

tahkir ve tezyif etmek, duruşma savcısına hakaret etmek ve kürtçülük propoğandası 
yapmak, 

S A N I K L A R : 
1 — Mustafa Yalın, Osman oğlu, 1958 doğumlu, Adıyaman Kâhta İlçesi Narin

ce Köyü nüf. kayıtlı Kars İğdır İlçesi Zirai Araştırmada teknisyen olarak çalışır. 
2 — Musa Turan, İsa oğlu, 1964 doğumlu Kars İğdır İlçesi Hoşpbe Ky. nüf. 

kayıtlı aynı yerde oturur. 
3 — Kemal Maman, Misil oğlu, 1962 doğumlu Kars Tuzluca İlçesi Aşağı Mah. 

nüf. kayıtlı aynı yerde oturur, 
4 .— Eşref Ertuger, Zeki oğlu, 1957 doğumlu, Kars Digor İlçesi Dağpınar Ky , 

nf. kayıtlı, aynı yerde oturur, 
5 — Cemil Barik, Musa oğlu, 1963 doğ. Kars Digor Gülhayran Ky. nf. kayıtlı 

aynı yerde oturur, 
K A R A R öZETî : Sanık Eşref Artuger hakkında Erzurum, Kars, Ağrı, Artvin 

İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu As. Mahkemesince 31/5/1983 tarihinde T.C.K. 
nun 142/5 1İ02 sayılı Kanunun 17/1. maddesi uyarınca neticeten bir yıl dokuz ay on 
gün süre ile hapis cezası ile cezalandırılmasının. 

Sanıklar Mustafa Yalın, Musa Turan, Kemal Maman, Cemil Bank haklarında 
mahkumiyetlerine yeterli delil elde edilemediğinden müsnet suçtan adı geçen sanıkla
rın Beraatlerine karar verilmiştir. 

Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında Erzurum - Ağrı - Kars Sıkı
yönetim Komutanlığı 1 Nolu As. Mahkemesince verilen ve özeti yukanda gösterilen 
hüküm sanıkların kendileri ve konutlarının bulunamaması nedeniyle tebliğ edileme
miştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 maddesi uyarınca ilân tarihinden 15 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılması ilânen tebliğ olunur. 

18616/1-1 

Adana - Kahramanmaraş - Gaziantep - Adıyaman - Hatay ve İçel tileri Sıkı
yönetim K . lığı 1 Nolu Askerî Mahkemesi Kd. Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/674 
K. No : 1983/353 
Suç : «Yasadışı Acilciler örgütüne üye olmak» 
S A N I K L A R : 
1 — Dursun Sedef, Durdu Mehmet ve Hürü oğ. 1948 D. lu Bahçe llç. Haruniye 

Bucağı Hacılar Köyü nüf. kyt. olup Antakya Bağrıyanık Mah. Ulu Sok. No. 20 de 
oturur. Karadeniz Ereğli Alaph Bucağı İsa Pakılı Köyü ilkokulu öğretmeni. 

2 — Nesip Serçe, Abdulgani Naime oğ. 1958 D. lu Antakya Kuyulu Mah. si 
nüf. kyt. olup, aynı mah. Peçenekler Sok. 6 noda oturur, inşaat teknikeri. 

K A R A R ÖZETİ : 
Sanıklar Dursun Sedef ve Nesip Serçe'nin silahlı çete olarak kabul edilen Yasa 

dışı Acilciler örgütüne üye olmak suçlarına uyan TCK* nun 168/2 md. si gereğince 
beşer sene ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına. 

Suç tarihi nazara alınarak 1402 sayılı Kanunun 17/1, maddesi gereğince ceza
ları 1/3 nisbetinde arttırılarak altışar sene sekizer ay ağır hapis cezası ile cezalandı-
rılmalaruıa, 
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TCK'nun 173/3 md. si gereğince sanık Dursun Sedefin Kayseri, sanık Nesip 
Serçe'nin Konya ilinde takdiren ikişer sene altışar ay süre ile genel güvenlik gözetim 
altında bulundurulmalarına, başkaca teşdit ve taftif takdiren yer olmadığına, sanıklar 
hakkında TCK'nun 31 ve 33. md. nin uygulanmasına, 

Sanıklar hakkında Mahkememizce verilen 26/8/1981 gün ve 1981/766 - 775 esas 
ve karar sayılı kararı ile yasak yayın ve bildiri bulundurmak ve saklamak suretiyle 
Synt. K. lığı emirlerine aykırı davranışta bulunmak suçundan dolayı 1402 sayılı K a 
nunun değişik 16/1 ve 17/1 md* leri gereğince verilip, kesinleşen dörter ay hapis ceza
larının sanıkların bu eylemlerinin yasa dışı örgüt üyeliği suçunun unsuru olması ne
deniyle bu cezalarının infazına mahal olmadığına, 

353 S. K. nun 251. md' si gereğince sanıkların gözetimde ve mevkuf kaldıkları 
sürelerin mahkumiyetlerinden Mahsubuna, mevkufiyet hallerinin devamına karar ve
rilmiştir. 

Yukarıda açık kimlikleri ve suçları yazılı sanıklar hakkında As. Mahkememiz
ce tesis olunan ve özeti yukarda gösterilen gerekçeli hükmün sanıklara tebliği husu
sunda bu güne kadar aramalara rağmen sanıkların bulunamaması ve adreslerinin meç
hul olduğu, bu cihetle gaip sayıldıklarından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. 
Md. leri gereğince gerekçeli hükmün sanıklara ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31. 
md' si gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra ilânın yapılmış ola
cağı tebliğ olunur. 18611 /1-1 

3 ncü Kolordu Komutanlığı Askerî Savcılığından 
Levent - İSTANBUL 

Gereği Düşünüldü : Yoklama kaçağı suçundan samk, Mustafa oğlu 1958 D. lu 
Emin Gür hakkında 23/11/1982 tarihinde yapılan duruşma sonunda; As. C K . nun 
63/1-A ve 647 sayılı K. nun 4. ncü maddesi gereğince yüz kırk lira ağır para cezası 
ile mahkumiyetine karar verilmiş ve bu güne kadar kendisine tebliğ edilememiş ol
duğundan 7201 sayılı Tebligat K. nun 28, 29, 31 nci maddeleri gereğince Resmî Ga
zete ile ilânen tebliğine; ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılaca
ğına; oybirliği'ile karar verildi. 18826/1-1 

Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askerî Mahkemesinden ; 
E R Z U R U M 

Evrak No : 1982/141 
E . No : 1982/23 
K. No : 1983/93 

(İLÂNEN TEBLÎÛ K A R A R I ) 
S A N I K L A R : 
1 — Abdulvahap Kaya, Şemsettin oğlu, 1969 D. lu, Kamer'den doğma, Tutak 

ilçesi Akdilek K. de nüfusa kayıtlı olup Tutak İlçesi Geçimli Köyünde oturur. 
2 — Orhan Begeç, Abdurrahman oğlu, Kudret'ten doğma, 1961 doğumlu, Tu

tak İlçesi Geçimli Köyünde nüfusa kayıtlı olup Adana Yeşilyurt Mahallesi 602 nci 
Sokak 2 numaralı evde oturur. 

Suç : Bölücülük propogandası yapmak, tehdit 
Suç tarihi : 1980 yılı 
HÜKÜM F I K R A S I : 
Yukarıda isimleri yazılı her ik i sanığın kendilerine isnat edilen suçları işledik

lerine dair delil bulunmadığından beraetlerine dair karar sanıklara tebliğ edilemedi
ğinden Tebligat Kanununun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete'de İlânen 
tebliğine 18612 /1-1 
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Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askerî Mahkemesinden : 
E R Z U R U M 

Ev. No : 1981/39 
E . No : 1981/16 
K. No : 1983/115 

(ÎLANEN TEBLİĞ K A R A R I ) 
Samk : Kevorik Basmacıyan - Garbit oğlu, 1953 D. lu, Şiran'dan dogma. Hiç Sa-

ntumaç Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup İstanbul Fıstıkağacı Dündar Sokak 12/4 
numaralı evde oturur. 

Suç -. Görev sırasında tedbirsizlik, dikkatsizlik sonucu adam öldürme 
Suç tarihi : 14/5/1980 
HÜKÜM F I K R A S I 
Yukarıda hüviyeti yazılı samk 14/5/1980 tarihinde görev sırasında tedbirsizlik 

ve dikkatsizlik sonucu adam öldürme suçunu işlediğine dair delil bulunmadığından 
beraetine dair verilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanunun 28 ve 
29 ncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, 

18613 /1-1 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Sümerbank Karaman Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

F U E L - OlL NAKLİYESİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 — Mersin Ataş Rafinerisinden Müessesemize Yıllık Tahminen 2.400 Ton 

Fuel - Oil Nakliye Yaptırılacaktır. 
2 — Kapalı teklif mektuplarının 15/12/1983 günü saat 17.00 ye kadar Mües

sesemiz Haberleşme Servisine İntikal etmesi gereklidir. 
3 — İşin geçici teminatı 100.000,— TL. sı olup, ihale saatinden önce Müesse

semize nakit veya banka teminat mektubu olarak yatırılması şarttır. İşin kat'i te
minatı 800.000,— TL. dır. 

4 — Bu iş ile ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edi
lebilir. 

5 — Zamanında verilmeyen veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayaca
ğından kapalı teklif mektuplarının belirtilen gün ve saate kadar Müessesemiz Ha
berleşme Servisine verilmesi şarttır. 

6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabs değildir. 18622 /1-1 

a 

Alanya Orman işletme Müdürlüğünden : 
İşletmemizde bulunan aşağıda cins ve miktarı ile teminatı yazılı Müsaderen 

araçlar 14/12/1983 tarihine raslayan Çarşamba günü saat 14 de İşletme satış salonun
da toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır. 

Satışı yapılan araçların bedeli peşin olup satışdan doğacak vergi ve resimler 
alıcıya aittir. Satışla ilgili Şartname ve Araçlar İşletmemizde görülebilir, ilân olunur, 

Muh. bedeli Teminatı 
Aracın cins ve plakası TL. T L . 

1967 Model Skota 16 A U 068 
1960 Model Austun 03 A E 993 

112.000,— 
124.800,— 

17.000,— 
20.000,— 
18811 / M 
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Komisyonu Başkan
lığından : 

Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastahanesi'nin Ortopedi ve 
Travmatoloji Ana Bilim Dalı, üroloji Ana Bilim Dalı ve Hematoloji Ana Bilim Dalanın 
tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyacı 3 gruptan ibaret olup teklif alma usulü ile satmalı-
nacaktır. 

Dosya No. 1. Grup 822/506- 2. Grup 822/559- 3. Grup 560 

Son teklif 
Verme Tar. 

Grubu Malzemenin cinsi Miktarı Geçici teminat miktarı ve saati 

1. Grup Tıbbi cihaz 5 Kalem Teklif edilen bedelin % 3'ü 9/12/1983 
10.00 da 

2. Grup Tıbbi alet ve malzeme 16 Kalem Teklif edilen bedelin % 3'ü 9/12/1983 
11.00 de 

3. Grup Tıbbi cihaz 7 Kalem Teklif edilen bedelin % 3'ü 9/12/1983 
.15.00 de 

1 — 1. 2. ve 3. Grup malzemeler 2547 sayılı YÖK Kanunun 56. maddesinin (e) 
ve 2653 .sayılı Kanunla değişik (f) fıkraları ile 65. maddesi gereğince satınalınacak-
tır. 

2 — Yukarıdaki ihale idari ve teknik şartname esaslarına göre yapılacaktır. 
İhaleye ait idari ve teknik şartname mesai saatleri dahilinde Satınalma Şefliğinde 
görülebilir. Taliplilerin adresine gönderilir. 

3 — İhale Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı binasında toplanacak 
olan Satınalma Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

4 — ihaleye katılacakların 1983 yılı vizeli Ticaret Odası kayıt belgesi, temi
nat ve teklif mektupları ihale saatinden 1 (Bir) saat önce Komisyonumuza verme
leri gerekir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — İhale teklif alına usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin üzerine dosya ııurnara-
ralarınm yazılması gerekir. Numara yoksa teklif kabul edilmez, verilen teklifler hiç 
bir suretle geri alınmaz. 

6 — üniversitemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

18175 / 2-2 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

275 ADET GRAFİT E L E K T R O D İLE 325 ADET GRAFİT N i P E L İTHAL 
EDİLECEKTİR 

Şartnameler bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir, 
1 — Karabük'te Karabük D. Ç. Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Mü

dürlüğümüz, 
2 — İstanbul'da Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4-5 deki Mümessil

liğimiz, 
3 — Ankara'da Dışkapı, Çankırı Caddesi No. 57'deki Genel Müdürlüğümüzden, 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larını, en geç 21/12/1983 günü saat 14.00'e kadar Karabük D. Ç. Fabrikaları Mües
sesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 

18828 / 2-1 
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T E K Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1. Kurumumuz'un Bursa - Orhaneli'nde tesis etmekte olduğu 1x210 MVV'gücün-
deki Orhaneli Termik Santralı'nm : 

— Kömür Hazırlama, akaryakıt, türbo-generatör, elektrik yardımcı kazan, 
pompa ve kül-curuf atma tesislerim kapsayan 17000 ton ağırlığındaki makına-ekip-
man, çelik konstrüksiyon ve ilgili teçhizatın götürü usulü ile mekanik montajı; 

— Santralın ana ve yardımcı sınai binaları soğutma kulesi, santral bacası Ue 
kablo ve boru kanallarının inşaat işleri; 
bir arada ihale suretiyle yaptırılacaktır. 

2. İhaleye katılmak isteyen Firma veya Firma Gruplarının : 
-— Benzer termik santralın veya bir defada en az 20.000 ton mertebesinde elek

trik ve makina teçhizat montajım yaparak işletmeye almış olmaları; 
— Benzer sınai tesislerin inşaat işlerini müteahhit sıfatı ile bitirmiş olmaları; 
— Montaj ve inşaat işlerinde ihtiyaç duyulacak kalifiye personel montaj alet

leri, iş ve inşaat makinalarına sahip bulunmaları; 
— İhaleye katılmak için şartnamedeki tüm ihtiyaçlara cevap vermek suretiyle 

TEK'den «Yeterlilik Belgesi» almaları; 
gerekmektedir. 

3. Yeterlilik Belgesi müracaatında bulunmak isteyen firmaların Kurumumuz 
Muhasebe Dairesi Başkanlığına 100.000,— TL. ödemek suretiyle, 

T E K Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Necatibey Cad. No : 5 Kat : 3 
Sıhhiye/ANKARA 

adresinden bir takım «Yeterlilik Belgesi Şartnamesi» almaları ve şartnamede istenen 
bügi ve belgeleri, ik i takım halinde, kapalı ve mühürlü zarflar içinde 27/12/1983 günü 
saat 14.00'e kadar adresi verUen daireye teslim etmeleri gerekmektedir. 

4. Yeterlilik Belgesi alan firmalara «Teklif isteme Şartnameleri ve Ekleri» 
takım halinde ücretsiz verilecek ve teklif isteme tarihi bildirilecektir. 

5. Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
18750/2-2 

P.T.T. Genel Müdürlüğünden: 

1 — Teşekkülümüz 1984 yılı ihtiyacı için 30.900 çift altı tabi kösele yazlık ile 
23.090 çift alta tabi kauçuk yarım bot şeklinde kışlık ayakkabı depo teslim şartlı 
olarak kapalı yazılı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Baş
kanlığından, İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 400.— TL. 
bedelle temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 20/12/1983 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğü
müz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

4 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 18549 /%-% • 
Sümer bank Çanakkale Sentetik Deri Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamız 21 Aralık 1983 Çarşamba günü Açık Pazarlık Usulü ile Tali 
Hasılat (Sentetik Deri) ve Hurda Satışları Yapılacaktır. 

Şartnameler Fabrikamızdan temin edilir. 
Fabrikamrz Satışı Yapıp Yapmamakta Serbesttir. 18624 / 2-1 



Kutla Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün 
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatı, ihaleye esas Kanun ve maddesi, yeterlik belgesi almak için son müra

caat tarihi, karne grubu, ihale gün ve saatleri belirtilen işler kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 
2 — Bu işlerin eksiltmeleri Muğla Bayındırlık Müdürlüğü ihale Komisyonunda isimleri karşılarında gösterilen gün ve saatler

de yaptırılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkur Müdürlükte görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A. Karşısında yazılı limit dahili geçici teminatını, 
B. 1983 Yılına alt Ticaret ve Sanayi Odası vesikasını, 
C. Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen Yapı Tesis ve Onarım İsleri ihalelerine Katıl

ma Yönetmeliğine göre hazırlanmış olan; 
a) Yapı araçları bildirisi, 
b) Teknik personel beyannamesi (İşin adına), 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Sermaye ve kredi imkanlarım bildiren mali durum bildiren mali durum bildirisi ve banka referans mektubu (serbest mev

duat % 10 dan aşağı olamaz) 
e) Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonu'ndan yeterlik belgesini alarak hazırlayacakları zarfa, 
1 — Geçici teminatı, 
2 — Yeterlik belgesi, 

ile birlikte teklif mektubunu koymaları lazımdır. 
5 —. İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına 

vereceklerdir. 
6 — Noter veya Daire tastikstz fotokopiler geçersizdir. 
7 — Telgrafla müracat ve postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık taleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bügUer ihale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilan olunur. 

No. İnşaatın adı 
t. E. 

Kanun 

Keşif 
bedeli 

TL,. 

Geçici 
teminatı 
TL. 

Karne 
grubu 

Son 
müracaat 

tarihi İhale tarihi günü ve saati 

1. Muğla Bodrum 20 Daireli Polis Lojman 
inşaatı 
(1883 - 1985) 

2490 95.000.000 2.850.000 (B) 16/12/1983 21/12A983 
Çarşamba 11.00 de 

Muğla Bodrum 20 Daireli Polis Lojman 
inşaatı 
(1883 - 1985) 31 

21/12A983 
Çarşamba 11.00 de 

2. Muğla Spor Salonu ikmali 
(760 kişilik) 
(1971 - 1983) 

3530 
2490 

11.543.000 461.720 (C) 16/12/1983 21/12/1983 
Çarşamba 15.00 de 

Muğla Spor Salonu ikmali 
(760 kişilik) 
(1971 - 1983) 

31 
18617 / J-l 
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TCDD İmletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığın
dan : 

1 — İskenderun Limanında yapılacak olan takriben 60.000 mi lik yol yenileme 
ve saha betonlamaları ile vinç kirişleri inşaatı, Bayındırlık Bakanlığı 1983 yılı birim 
fiyatları ve 8/2574 sayılı Yıllık Fiyat Farkı Kararnamesi üzerinden, birim fiyat esası
na göre kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye çıkarılarak yaptırüacaktır. 

2 — İşin 1983 yılı birim fiyatlarına göre tahmini keşif bedeli; 176.093.386,30 
TL. dir. 

3 — İşin geçici teminat miktarı; 4.402.334,66 TL. dir. 
4 — Başvuracak isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için, 
4.1 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) 

grubundan en az keşif bedeli kadar yüklenicilik karnesinin aslı veya noterden tasdikli 
fotokopisi, 

4.2 — Duyuru tarihinden sonra alınmış, halen faaliyette bulunduğuna dair Ti 
caret ve Sanayi Odası belgesini, 

4.3 — Resmî Gazete'de yayınlanan «Yapı, Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine 
girme yönetmeliği»ne ekli 1, 2a, 2b, 3 ve 4 numaralı örneklere göre düzenlenmiş; 

4.3.1 — Yapı araçları bildirisini, (örnek : 1) 
Bu işte kullanılmak üzere gerekli olan; 
a) En az 25 MVsaat kapasiteli 1 adet tam otomatik beton santralının, 
b) En az 25 MVsaat kapasiteli 1 adet beton finişeri ve spreyderinin, 
c) 3 adet 3,5 nv ; kapasiteli trensmikserin veya 3 adet damperli kamyonun, 
d) 1 Adet derz kesme makinasının, 

kendi malı olduğunu kanıtlayan faturaların aslı veya noterden tasdikli suretlerini veya 
envanter kayıtlarının noterden tasdikli suretlerini, söz konusu bu araçları kiralıyacak 
ise temin edeceği yerden alacağı noterden tasdikli taahhütnameleri, (taahhütnamede 
araçların bu iş için kullanılacağı ve işin bitimine kadar kiraladıklarına dair noterden 
tasdikli kira sözleşmelerini, bu durumda fatura ve envanter kayıtları kiraya verenin 
adına olacaktır.) 

Yapı araçları bildirişme eklenecektir. 
4.3.2 — Sermaye ve kredi imkanını açıklayan mali durum bildirisi ile en az 

keşif bedelinin % 10'u kadar TL. lik Banka referans mektubunu (örnek 2a, 2b) (Ban
ka referans mektupları tarih sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini kesin ola
rak içerecektir.) 

4.3.3 — Teknik personel bildirisini, (örnek : 3) 
4.3.4 — Taahhüdü altında bulunan işleri, ilgili kuruluşlardan almış oldukları 

belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisini, (örnek : 4) 
(Taahhüt bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.) 
4.4 — En az 30.000 M?, lik bir sahanın (saha betonlaması, hava meydanı veya 

beton yol gibl> beton kaplama işini bir ihale konusu olarak yapıp bitirdiğine ve geçici 
kabulünü yaptırdığına dair iş bitirme belgelerinin aslım, 

4.5 — İstekli şirket olduğu takdirde noterden tasdikli şirket sirkülerini, 
4.6 — Kanuni ikametgah adresini, 
4.7 — Belgelerde ve teklif mektubunda bulunan imzalara ait noterden tasdikli 

imza sirkülerini, (Belgelerdeki ve teklif mektubundaki imzaların kaşeleri muhakkak 
surette bulunacaktır.) 

4.8 — Iş yerini gördüklerine dair İskenderun Liman Müdürlüğünden alacakları 
Yer görme belgesinin asimi, 

5 — istekliler 3. maddede belirtilerv teminat mektubunu. (Banka teminat mek
tupları; tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini kesin olarak içerecek, ayrı
ca teminat mektupları süresiz olacaktır.) veya TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Vez
nesine nakit olarak yatırıldığına dair makbuzunu, 4. madde ve fıkralarında istenilen 
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belgeleri, her sayfası ve parçası imzalanmış ihale dosyasının aslını eksiksiz olarak dış 
zarfta; teklif mektuplarını da iç zarfta olmak üzere usulüne uygun olarak hazırlaya
cakları tekliflerim en geç 2 Ocak 1984 Pazartesi günü saat 10.30'a kadar Ankara'da 
TCDD Genel Müdürlük binasındaki Komisyonumuza makbuz karşılığı vermiş olacak
lardır. 

İç zarfların açılış günü ve saati ayni gün isteklilere komisyon'ca bildirilecektir. 
6 — Dış zarfta konması gereken belgeleri tam olmayan veya Komisyon'ca ye

terli görülmeyen iştirakçilerin teklif zarfları acıtmayarak iade edilecektir. 
7 — İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır, özel veya tescil edilme

miş ortaklıklar kabul edilmeyecektir, 
8 — Adı geçen işin ihalesine iştirak etmek için ihale dosyasının satın alınması 

mecburi olup, konu ile ilgili ihale dosyası (10.000,—) TL. karşılığında TCDD işlet
mesi Genel Müdürlüğü Merkez veznesinden 19 Aralık 1983 Pazartesi günü saat 10.00 
dan itibaren 27 Aralık 1983 Salı günü saat 17.00 ye kadar alınacaktır. 

9 — Süresi içinde yapılmayan, telgrafla yapılan müracaatlar ve postada ola
bilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 — Teşekkülümüz, 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda 
da değildir. 

ilgililere duyurulur. 18756 / 2-2 

istanbul 1 Numaralı Liseler Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

1 — Komisyonumuza bağlı Üç Yatılı Okulun aşağıda yazılı ihtiyaçları kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — ihaleler 23/12/1983 Cuma günü istanbul Kabataş Erkek Lisesinde top
lanacak Komisyonda yapılacaktır. 

3 — isteklilerin 1983 yılı Ticaret Odası belgesi, teminat makbuzu ve istek
lerine havi Kanunun tarifatı dairesinde yazacakları kapalı zarfların sözü geçen 
saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri, Posta gecikmeleri 
kabul edilmez. 

4 — Bu işlere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde komisyonda görülebilir. 

C i n s i 
Muh. Bedeli 

Lira Kr . 
Geçici Tem. 

Lira Kr. 
İ H A L E N İ N 
Tarihi Saati 

34 Kalem Yaş Sebze ve 
Taze Meyva 
19 Kalem Unlu Maddeler 
20 Kalem Kuru Erzak 
Tavuk ve Hindi Et i 

9.508.850,-— 285.266-
8.174.540— 245.237,-

12.330.900,— 369.927,-

23/12/1983 15.00 
23/12/1983 15.30 

23/12/1983 16.00 

Genel Toplam : 30.014.290,- 900.430 — 
18621 /1-1 

Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Kapalı teklif alınmak suretiyle 20.000 Adet Köselelik Kropon Salamura 
Sığır Derisi Satın Alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Müessesemizin Beykoz'daki Merkezinden alınabilir. 
3 — Kapalı teklif mektuplarının engeç 17 Ocak 1984 tarihinde saat 16.30'a 

kadar Müessesemiz Haberleşme Servisine verilmesi şarttır. 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

veva dilediğine yapmakta serbesttir. 18623 / 1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje 
ve İnşaat Dairesi Başkanlığından : 

1 — Ankara DSt V. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan (Genel 
Müdürlük Sosyal Tesisleri 2. Kısım İnşaatı) işi 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi 
gereğince tatbik edilecek Esaslara göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — inşaatın muhammen keşif bedeli 1.450.000.000,— TL. olup, geçici teminatı 
43.513.750,— TL. dır. Geçici ve kesin teminat mektupları limit içi olacaktır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun' olarak 
şantiyede çalışır vaziyette : 

1 Adet Ekskavatör, 2 Adet inşaat Asansörü, 2 Adet Yükleyici, 1 Adet Kule 
Vinç, 1 Adet Vibrasyonlu Silindir, 1 Adet Greyder, 3 Adet Çimento Silosu (En az 
15'er tonluk), 1 Adet Kompresör ve kafi miktarda Betoniyer, Vibratör, Kamyon, 
Arazöz, Motopomp ve lüzumlu diğer ekipman bulundurulacaktır. Ancak; bu maki-
nalardan 1 Adet Ekskavatör, 2 Adet İnşaat Asansörü, 2 Adet Yükleyici, 1 Adet Kule 
Vinç, 3 Adet Çimento Silosu (En az 15'er tonluk) müteahhitin kendi malı olması 
şarttır. 

4 — ihale 27/12/1983 Salı günü saat 15.00 de Yücetepe Mahallesi ismet inönü 
Bulvarı Ankara DSt Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı katında toplanacak olan 
DSt Merkez Eksiltme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — ihale tasarısı ve ekleri 5.000,— TL. mukabilinde 4. maddede yazılı ad
resten 6/12/1983 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — İstekli şahıs ve şirketlerin DSİ Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına 
15/12/1983 günü saat 16.30'a kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak 
belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri lazımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi aslı ve fotokopisi 
(A) grubundan en az 1.450.000.000,— TL. lık, 

b) Bu güne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin 
hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmal tarihleri ve yapılan iş bedel
leri (Tevsik edici belgelerle birlikte) h 

c) 3. maddede istenilen makina ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik 
edici belgeler (İnşaat makinalarına ait noterden tasdikli fatura suretlerini ve bu 
faturaların istekli şahıs ve şirketlerin kanuni yevmiye ve demirbaş defterine işlen
diğine dair kayıtlarla, yine bu makinaiarın 1982 yılı amortismanının işlendiğini is
pata yarayan defter kayıtlarının Noterlikçe tasdikli suretlerini eklemeleri şarttır.) 
veya kiralayacak ise kiralayan şahıs veya firmadan alınmış Noterden tasdikli taah
hütname ile makina ve teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik edici belgeler (in
şaat makinalarına ait Noterden tasdikli fatura suretlerini ve bu faturaların kira
layan şahıs ve şirketin kanuni yevmiye ve demirbaş defterine işlendiğine dair ka
yıtlarla, yine bu makinaiarın 1982 yılı amortismanının işlendiğini ispata yarayan 
defter kayıtlarının Noterlikçe tasdikli suretlerini eklemeleri şarttır.) İstenilen ma
kina ve teçhizatın halen bulundukları yerlerin adreslerini açık ve kesin olarak bil
dirmesi ve iş programına uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulü 
veçhile tanzim edilmiş taahhütname, 

d) Maliyece veya Vergi Dairesince tasdik edilmiş 1982 yılı bilançosunun No
terden tasdikli suretleri, 

e) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin biyografisi, (Tevsik 
edici belgelerle birlikte), 

istekli şahıs ve şirketlerin teknik personel bildirimindeki personelin, 2531 sa
yılı Kanunun hükümlerine uygun olduğunu tasrihen beyan ve tasdik edeceklerdir, 

f) Mali durum bildirisi ve. bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir 
belgeler, firmanın sermayesi, 1979, 1980, 1981, 1982 mali yıllarının herhangi birinde 
veya 1983 mali yılında ihaleye iştirak belgesine müracaat tarihine kadar geçen süre 
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iğinde, bina inşaat işleri hakediş tutarları; 1983 yılı fiyatları ile en az 700.000.000,— 
TL/Yı l olması şarttır. (Tevsik edici belgelerle birlikte), 

g) Proforma faturalar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Yabancı 
dille yazılmış fatura, vesair belgelerin Noterden tasdik edilmiş Türkçe tercümelerinin 
de başvuru evrakına eklenmesi şarttır. 

7 — istekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarım 23/12/1983 sabahından it i
baren J>SÎ Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına müracaat ederek öğrenebilirler. 

8 — 15/12/1983 günü saat 16.30'a kadar ihale tasarısı ile eklerini almamış 
ve 3. maddede müteahhidin kendisine ait olması İstenen makinaları bulunmayanlara, 
6. maddede istenilen belgeleri eksik veya yetersiz olanlara ve 6/f maddesinde belir
tilen yılların herhangi birinde bir yıldaki bina inşaat işleri hakediş tutarı 1983 yılı 
fiyatları ile 700.000.000,— TL../Yıldan az olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs ve şirketlerin teklif zarflarını 
27/12/1983 günü saat 14.45'e kadar 4. maddede belirtilen adreste DSİ Merkez Ek
siltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — İşin sözleşmesine 31 Mayıs 1981 tarih ve 17356 Say'lı Resmî Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 8/5/1981 tarih ve 8/2912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca çalışma şartlarına ait hükümler konulmuştur. 

11 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 18625 / 2-1 

M.S.B Ankara Lv. A . ligi 3 Nolu Sat. A l . Kom. Başkanlığından : 

Aşağıda mahiyeti yazılı malzemeler 1601 - 1904 sayılı Kanuna göre satın alı
nacaktır. İstekliler teklif mektuplarım ihale saatine kadar Komisyona verebilir. Şart
nameler her gün komisyonda görülür. Teklif edilen bedelin % 6 nisbetlndeki kati te
minat teklifle birlikte komisyona verilecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta 
semesttir. Telefon ve yazı ile yapılan isteklere cevap verilmez. 

Malzemenin cinsi Miktarı İhale tarihi günü ve saati 

Kablo AWG No : 1 428 M . 20/12/1983 Salı 10.00 
Reo Akü Kablosu 6000 Ad. 20/12/1983 Salı 10.00 
Reo Km. Kablosu 4500 Ad. 20/12/1983 Salı 10.00 
Jeep E l Fren Siprall 1000 Ad. 20/12/1983 Salı 10.00 
Körüklü Kondansatör 3 Flanş Çap 8 Ad. 20/12/1983 Salı 10.15 
3 kw Silindir ve gövdesi 2000 Ad. 20/12/1983 Salı 10.30 

18823 /1-1 

Türkiye Elektrik Kurumundan: 

Kurumumuzun ihtiyacı bulunan 124-IŞB/47 işaretli vakumlu tav fırını kapalı 
teklif alınmak sureti ile satmalınacaktır. 

Bu işle ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde T E K Makina İkmal Dairesi 
Başkanlığı Teklif Servisi Bayındır Sokak No. 3 Yenişehir-Ankara adresinden konu ile 
ilgili imalat yaptıklarım tevsik eden firma ile mümessillerine dilekçe karşılığı bizzat 
verilecektir. 

Kapalı Tekliflerin en geç 2/2/1984 günü saat 14.00'e kadar Makina İkmal Dai
resi Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmektedir. 

Teklifler (Bayındır Sok. No. 3 Kat 4 Yenişehir/ANKARA adresinde) Makina 
ikmal Dairesi Başkanlığı Teklif Servisinde aym gün saat 15.00 de açılacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

18764 / 1-J 
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

7 K A L E M MUHTELİF MOTOR PARÇASI SATIN A L I N A C A K T I R 
1. Müessesemiz ihtiyacı olan 7 Kalem Muhtelif Motor Parçası, resim, teknik 

şartname, sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme su
retiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2. Eksiltmesi 21/12/1983 Çarşamba günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım 
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'udur. 
4. Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektupların» 

eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5. Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6. Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7. E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden İşi ihale edip etme
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

18618 /1-1 

1 ADET REÇ1NEL1 K U M YENİLEME SİSTEMİ SATIN A L I N A C A K T I R 
1. Müessesemiz ihtiyacı olan 1 Adet Reçineli Kum Yenileme Sistemi, «Sipa

rişte banka teminat mektubu karşılığında sipariş tutarının % 20'si oranında avans 
verilmek koşulu ile» teknik şartname, sözleşme ve eksiltme şartnamesine göre ka
palı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2. Eksiltme 21/12/1933 Çarşamba günü saat 14.00 de Müessesemiz Alını 
Satıra Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'udur. 
4. Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını 

eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5. Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6. Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7. E . L M . S . Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

18619/1-1 
• • — 

Bayındırlık Bakanlığından : 

(Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 
1 — Afyon Merkez 2. Endüstri Meslek Lisesi Yeni Bina inşaatı işi 2490 sayılı 

Kanun Hükümlerine göre Kapalı Zarf Usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli (465.000.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 

22/12/1983 Perşembe günü saat 16'da yapılacaktır, 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Genel Müdürlüğümüz Yapım Dairesi 

Başkanlığından görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A. Bayındırlık Bakanlığı namına (13.950.000,—) liralık geçici teminatım, 
B. 1983 Yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 
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C. (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesi ile Ek i 
Özel Şartnamede belirtilen usulüne ve Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma 
Yönetmeliğine göre hazırlanmış olan Yapı Araçları Bildirisi, Sermaye ve Kredi Ola
naklarını açıklayan Mali Durum Bildirisi, Teknik Personel BUdirisi, Taahhüt Bildirisi, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) Grubundan keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi aslım ibraz suretiyle Yapı 
işleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) Eksiltmeye Girme Belgesini, 

Teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lazımdır. 
6 — İstekliler teklif mektuplarını 22/12/1983 Perşembe günü saat 15'e kadar 

makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 
7 — Eksiltmeye Girme Belgesi alınması için son müracaat tarihi 16/12/1983 

Cuma günü mesai saati sonudur. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler 

ihale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilân olunur. 18766 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğünden : 

Malzemenin Cinsi : Elektronik Uzaklık .ve Yükseklik ölçü (Takeometre) Sa
tın Alınması (Şartnamesi Dahilinde), Miktarı : 1 Adet, Tahmini Bedeli : 4.000.000,— 
TL., ihale Tarihi : 14/12/1983 Çarşamba günü saat 11.00 de 

1 — Müdürlüğümüzün ihtiyacı bulunan yukarıda yazılı malzeme 5539 sayılı 
Kanunun 26. maddesi gereğince şartnamesi dahilinde teklif almak suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname ve ekleri hergün mesai saatleri dahilinde 8.30 -17.00 
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Malzeme Servisinde görülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A — Gerçek tek kişi olması halinde 1983 yılı Ticaret veya Sanayi Odası bel

gesini, 
B — Şirket olması halinde gazete ilân tarihimiz olan 6/12/1983 tarihinden 

sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair belgeyi, 
C — Gerçek tek kişi veya şirket adına vekâleten iştirak ediyorsa, istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin isteklinin vekili olduğunu belirtir Noterden tas-
tikli vekâletnamesini veya şirketin imza sirkülerini teklif mektupları ile beraber 
belirtilen gün ve saatte Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Baş
kanlığına vereceklerdir. 

Keyfiyet ilân olunur. 18620 / 1-1 

Türkiye Elektrik Kurumundan : 

Kurumumuzun ihtiyacı bulunan 236 - HSR/100 işaretli 12 kalem çeşitli izolas
yon malzemesi, kapalı teklif alınmak sureti ile satınalınacaktır. 

Bu işle ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde T E K Makina İkmal Dairesi 
Başkanlığı Teklif Servisi, Bayındır Sok. No. 3 Yenişehir/ANKARA adresinden konu 
ile İlgili imalat yaptıklarını tevsik eden firma ile mümessillerine dilekçe karşılığı biz
zat verilecektir. 

Kapalı tekliflerin en geç 8/2/1984 günü saat 14.00'e kadar Makina ikmal Dairesi 
Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmektedir. 

Teklifler (Bayındır Sok. No. 3 Kat 4 Yenişehir/ANKARA) Makina ikmal Dai
resi Başkanlığında aynı gün saat 15.00 de açılacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 18765 / 1-1 
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Sınırlı Sorumlu Tokat - Erbaa Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlı
ğından : 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kısmi kredi desteği Üe kooperatifimizin so
rumluluğu altında yapılacak olan 395 adet işyeri ve sosyal tesisten müteşekkil Küçük 
Sanayi Sitesi inşaatı Bayındırlık Bakanlığı Birim fiyatları ve 8/2574 sayılı Kararna
meye tabi olmak kaydıyla ve kapalı zarf usulü Ue ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — İhale 26/12/1983 günü saat 15.00'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ya
pılacaktır. 

2 — Söz konusu işin 1983 yılı birim fiyatlarına göre birinci keşif bedeli 891.646. 
188,— TL. sı olup, limit içi geçici teminatı 26.749.400,— TL. sidir. 

3 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler ihale dosyasını kooperatifimizin 1. 
Çarşı Yakup özgür Işham Kat 3 No. 8 Erbaa/Tokat adresinden 30.000 TL. sı ve mak
buz karşılığında temin edebilirler. 

4 — Yeterlik belgesi alabilmek için iştirakçilerin ihale dosyasında belirtilen 
şartlar m yanısıra en az işin keşif bedeli kadar (A) grubu müteahhitlik karnesinin aslı 
veya noter tasdikli suretini ibraz etmesi gerekmektedir. 

5 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin Yeterlik Belgesi başvuru dosyaları
nı içindeki evrakları belirten dizi pusulasımda İhtiva edecek şekilde en geç 14/12/1983 
günü mesai saati sonuna kadar Kooperatif Başkanlığına firmayı temsile yetkili şahıs
ça imzalı pullu dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 — Yeterlik belgeleri 22/12/1983 gününden itibaren Kooperatif Başkanlığımız 
tarafından verilecektir. 

7 — İhaleye katılacak iştirakçilerin eksiltme şartnamesinde mevcut açıklama
ya göre hazırlayacakları teklif mektuplarım 26/12/1983 günü saat 14.00'e kadar Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığının A . Blok 2. Kat 211. no lu odasında toplanacak ihale 
komisyonu başkanlığına teslim etmiş olmaları gerekmektedir. 

8 — Söz konusu ihale 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp komisyon yeterlik bel
gesi verip vermemekte ve İhaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine ver
mekte serbesttir. 

9 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapüan başvurular kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

No t : Yeterlik belgeleri ve ihale dosyası ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığına hiçbir başvuruda bulunulmayacaktır. 18814 / 2-1 

Ankara Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 
1 — Ankara Aşağı Ayrancı Polis Karakolu (Lojmanlı) inşaatı İşi 2490 sayılı 

Kanunun 31 ncl maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli 112.668.688 — liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Etlik Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü İhale 

ve eksiltme komisyonunda 23/12/1983 Cuma günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü İhale Takip 

Şefliğinde görülebüir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 1983 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
b) 3.380.061,— liralık geçici teminatım, (Tahmini keşif bedelinin % 3 ü dür) 
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) 

grubundan en az bu 13in keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
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müteahhitlik karnesini, Eksiltme Şartnamesinde belirtlen ve Bayındırlık Bakanlığı 
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Yapı, Tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yö
netmenliği esasları çerçevesinde usulüne göre hazırlanmış olan : 

d) Yapı araçları bildirisini, 
e) Teknik Personel beyannamesini, 
f) Sermaye ve Kredi imkânlarım bildiren mali durum beyannamesini, 
g) Taahhüt bildirisini, 
k) Banka referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müra

caatla Bayındırlık Müdürlüğü Belge komisyonundan alacakları yeterlik belgesini tek
lif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını: 23/12/1983 Cuma günü saat 10.00'a kadar 
makbuz mukabilinde İhale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik Belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 20/12/1983 Salı günü 
mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına inti
kâl ettirmeleri gerekir. 

8 —• Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 18699 /1-1 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuzca aşağıda isim ve yeri belirtilen Tv. aktarıcı binası Bayın
dırlık Bakanlığı birim fiyat esaslarına ve 8/2574 sayılı fiyat farkı kararnamesine gö
re kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin adı ve yer i : Sinop - Karaoğlantepe Tv. aktarıcı binası, 1. Keşif bedeli : 
10.697.500,— TL., Geçici teminatı : 320.925,— TL., Karne grubu : C, Yeterlik için son 
müracaat tarihi ve saati : 16/12/1983 18.00, İhale tarihi ve saati : 21/12/1983 10.30. 

2 — Bu işe ait eksiltme dosyaları Kurumumuz Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nda 
(Adakale Sokak No. 18 Kat - Kızılay - Ankara) adresinde mesai saatleri dahilinde ilgi
lilerce görülebilir. 

3 — istekliler ilân tarihinden sonra eksiltme şartnamesinin 5. maddesinde be
lirtilen belgelerle birlikte keşif bedelinin yarısı kadar benzeri bir inşaat işini (bir de
fada) Müteahhit sıfatıyla bitirip geçici kabullerini yaptırmış olduklarını onaylı geçici 
kabul tutanakları ile tevsik edeceklerdir. 

Talipliler bugüne kadar yapmış oldukları işlerin bitirme belgeleri ile diğer 
tanıtıcı vesikalarını dilekçelerine ekliyerek, enson 16/12/1983 günü saat 18.00'e kadar 
Kurumumuz Yapı İşleri Dairesi'ne başvurmaları şarttır. 

Kurumumuz yeterlik belgesi verip vermemekte veya dilediğine yeterlik vermek
te serbesttir. 

4 — İstekliler eksiltme şartnamesinde yazılı geçici teminat ile, bu iş için verile
cek Yeterlik belgesi'ni «Kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacakları» teklif 
mektuplarına ekliyerek eksiltmenin yapılacağı günü saat 9.30'a kadar Kurumumuz 
Satınalma Komisyonu Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 181 Kat 3 Kavaklıdere-Ankara) 
adresine makbuz mukabili teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 — Bu işin eksiltmesi yukarıda belirtilen gün ve saatte Kurumumuz Merkez 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

6 — Postada geciken teklifler ve müracaatlar değerlendirmeye tabi tutulma
yacaktır. 

7 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine işi vermekte serbesttir. 18700 /1-1 
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Düsturların Fiyat Listesi 
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname. Tüzük. Bakanlar Kurulu Karar

ları, Milletlerarası An dl aş malar, Yönetmelikler, Sirkü ve Tebliğlerin yer aldığı 
düsturların tertiplerine göre satış fiyatları aşağıdadır. 

Tertip C i l t l e r Fiyat (TL) 

1. Tertip 
3. Tertip 

4. Tertip 
5. Tertip 

3-8-7-8 Her cilt 100 TL. 
1-4-6-7-8-9 • » 100 TL. 
10-11-12-13-14- 15 Her cilt 150 TL 
18 - 17 - 18 19-20 » 150 TL 
21-22-23-24-23 Her cilt 200 TL. 
34 - 35 - 38 » 200 TL. 
37-38-39-40-41 > 300 TL. 
1 » » 400 TL. 
1-2-3-4-5-6-7- 8 400 TL 
9-10-11-12-13 i. 500 TL. 
14 - 15 - 16 - 17 » * 525 TL. 
18 » * 675 TL. 
19 * • 1275 TL 
20 » 2.550 TL. 
21 » 2.650 TL. 
1 * * 225 TL. 
2 » * 75 TL. 
3 • 150 TL 

Fihrist 
Fihrist 
Fihrist 

işletme Müdürlüğümüzün Resmi Gazete Satış Yerinde isteyenlerin isti
fadesine sunulmuştur. 

Posta ile taleplerde cilt basma 250 TL. posta ücreti alınmaktadır. Posta 
ile taleplerde yukarıdaki fiyatlara posta ücreti eklenmesi ile bu paranın Baş
bakanlık Devlet Basımevine, Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi 640-65 hesaba 
ödenmesi ve bu ödemeye ait makbuz fotokopisinin bir yazı ekinde İşletme 
Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. 

Resmi Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Sayfa 

Tüzük 

83/7376 Işkolları Tüzüğü 1 

Yönetmelikler 

— Emniyet Mensubları Kıyafet Yönetmeliği Değişiklik Yönetmeliği 7 
— Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği 8 
— Çocuk Yuvaları Yönetmeliği 20 
— Belediye İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik Yönetmeliği 34 

Tebliğler 

— Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karar 35 
— Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümet Bildirisi 35 
— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 36 
— İlanlar 37 

MNAKANUK MKMÇYİ 


