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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

Milletlerarası Andlaşma 
Karar Sayısı: 83/7290 

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında yürütülen 
ve Hükümetimiz adına 6 Eylül 1983 tarihinde imzalanan TUR/77/005 -1/01/01 numa
ralı ilişik -Data Bankası ve Bilgi Sayar Merkezi» projesi nihai revizyon belgesinin 
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/10/1983 tarihli ve EİGM/EİUE - IV/733.235/ 
TUR/77/005 - 3094 - 2256 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 
3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 2/11/1983 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

B ULUSU 
Başbakan 

Z. BAYKARA 

Devlet Bak - Başbakan Yrd. 

S. R. PASİN 

Devlet Bakanı 

I. TÜRKMEN 

Dışişleri Bakanı 

K. CANTÜRK 
Ticaret Bakanı 

Prof Dr. S. ÖZBEK 

Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. İ. ÖZTRAK 

Devlet Bakanı 

K. AKDOĞAN 

Adalet Bakanı 

A. B. KAFAOĞLU 

Maliye Bakanı 

Prof. Dr. K KILIÇTURGAY 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER 

Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. i. ÖZTRAK 

Devlet Bakanı V, 

Ü, H. BAYÜLKEN 

Milli Savunma Bakanı 

S. ÇETİNER 

Millî Eğitim Bakanı V. 

Prof. Dr. C. T SADIKLAR 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

M. TURGUT 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 

Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 

İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 

Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 
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I. EVLİYAOĞLU Prof. Dr. A. SAMSUNLU M . R. GÜNEY V. ÖZGÜL 
Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

BİRLEŞMİŞ. MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI 

NİHAİ PROJE REVİZYONU 

MEMLEKET : Türkiye 

PROJE NO : TUR/77/005/1/01/01 

PROJE ADI : Data Bankası ve B i l g i Sayar M e r k e z i 

P r o j e bütçesi, n i h a i harcamaları göstermek ve bu p r o j e n i n hesap

larını kapatmak için r e v i z e edilmiştir. P r o j e tamamlanmıştır. 

P r o j e bütçesindeki değişiklik BMKP katkısı aşağıda gösterilmiştir: 
P r o j e Toplamı M a s r a f a Katılma BMKP G i r d i s i 
99 Satır Toplam 101 Satır Toplam 999 Satır Toplam 

% £ % 1 3 8 

ö n c e k i B ü t ç e Kodu " H " 100.905 72.992 27.913 

R e v i z e E d i l m i ş B ü t ç e Kodu f 101.157 72.992 28.161 

A r t ı » 248 - 248 

İsmet B i r s e l 
D ı ş i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı 
Ekonomik İ ş l e r Genel Müdür Yd. 

6.9.1983 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 2 

Hükümet Adına T a r i h 

DTCD'nin 

Carmen F.Korn, Başkan Yardımcısı NRED/DTCD 7.7.1983 
Yürütücü Kuruluş_Adına T a r i h 

Sarfraz Khao Malik 
Mukim Temsilci 15.9.1983 
BMKP Adına T a r i h 

BMKP K A T K I S I N I İ Ç E R E K PROJE BÜTÇESİ 

(ABD D o l a r ı ) 

IKMLGSST 1 TUBKİTS 

• O I TUH/77/005/1/01/01 
a ü t > Data B a n k a » T * B i l g i S a r a r H a r k e z l 

TOPLAM 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

_İ İ- _ i 2_ _İ L. _î 2_ _2 i- _İ 2_ _£ £_ 
JO. M T U 
3a. B l r . y . « l 

B u r a l a r 2 8 933 1 2 919 - - 1 6 014 

39 Bölüm T o p l a m ı 2 8 933 1 2 919 - - 1 6 014 

40. EKIPMan 
4 2 . S a r f m a l z e m e s i 

dışı 92 112 54 135 8 713 23 575 5 689 

49. BÖLÜM T o p l a m ı 92 112 54 135 8 713 23 575 5 689 

50. M u h t e l i f 

53. D i ğ e r 108 28 80 

59. Bölüm T o p l a n 108 28 80 99. PROJE TOPLAMI 101 108 2 28 - 51 135 14 727 23 55 5 689 

Prof. Dr. A. SAMSUNLU 

30.Eğitim 
31. B i r e y s e l 

B u r a l a r 

39 Bölüm T o p l a m ı 

40. EKIPMan 

S a r f m a l z e m e s i 
d ı ş ı 

Bölüm T o p l a m ı 

5 0 . M u h t e l i f 

53. Diğer 

59. Bölüm T o p l a n 

99. PROJE TOPLAMI 

imar ve iskân Bakanı 

2 8 933 1 2 919 - - 1 6 014 

2 8 933 1 2 919 - - 1 6 014 

92 112 54 135 8 713 23 575 5 689 

92 112 54 135 8 713 23 575 5 689 

108 28 80 

108 28 80 

101 153 2 947 - 54 135 14 727 23 655 5 689 
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SSIR/77/OOŞ/l/Ol /Ol 
(Saaece BKfCP'aü kullanması için) 

T O P U M -İZEL 1978 1979 1980 1981 1982 
İ 

100. MASRAFA KATILIM 

101 Masraf». Katili» 

109 Bölüra Toplamı 

9 9 9 BHKP TOPLAMI 

72 9 9 2 2 1 2 3 39 877 14 727 16 265 

72 992 2 1 2 3 39 877 14 727 16 265 

14 258 2 0 1 6 1 8 2 4 

( Saaeoe BMKP*nıa Kul l aamas ı l ç U ) 

Maralekrt î Türk iye 

Be I TOH/rr/005/l/Ol/Ol 

Aaı t Data Bankaaı ve B ı l r i S a y a r MerkeBİ 

B M M C T t H MASRAFA KATILIMIMI l O g M PROJE BgTCBSI 

(ABD D a l a r ı ) 

_12ü_ 1981 

100. MASRAFA KATILIK 

101 Masrafa K a t ı l ı m 72 992 2123 39 877 14 727 16 265 

109 Bölttm Toplamı 72 992 2123 39 877 14 727 16 265 

150. DESTEK TOTABI 

15« Destek T u t a r ı ( i l ) 10 219 297 5 593 2 062 2 277 

159 Böluo T e p l a a ı 10 219 297 5 583 2 062 2 277 

199 TOPLAM MASRAFA KATILIM 83 211 2 420 45 4«0 16 789 18 542 

Ö M E PROGRAMI • Tu* i l i MUrtar a a l ı t u a a ı 
TUrklye 

7 390 5 689 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 

1, Masrafa Katılım 12 Mayıs 1977 6 400 Türkiye 
2 Ekim 1979 41 480 -
2 Mayıs 198O 57 000 " 

a) Teslim alınan toplam 
b) K u l l a n ı l a n Masrafa katılan t o p l a m (Madde 99 t o p l a m : 83 211 
o) 6 RFA Projesinin sürmekte o l a n f a a l i y e t l e r i n i finanse eden TUR/82/O04 projesine t r a n s f e r edilen miktar{a-b)|29501 

TJÎ^77/OO5/l/0l/01 

Hükümetin Çeşitli Katılımlarını İçeren Proje Bütçesi 

TOPLAM 1977 1978 1979 1980 1961 
% TL £ TL & TL İ TL £ TL í TL 

Uluaal Psraoael 780 7 800 24 240 96 960 180 1800 240 2400 240 2400 

,Muhtelif 900 60 240 200 200 200 

GENEL TOPLAM 8 700 3OO 1 200 2 000 2 600 2 600 

TM/62/0O* prajaal» t r m f ı r « t i l a •Uct«r(*-k)ıi95<ll ? 

12 m y ı a 1977 
2 Ekim 1979 

12 mayıs 1980 
21 Mayıs 1981 

GENEL TOPLAM 8 700 300 1 200 2 00* 2 600 2 600 

Mrtalıf 900 60 240 200 200 200 
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UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME IN TURKEY 

nans? tarions DEVEIOPMHOT PROGRAMME 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 

FINAL PROJECT REVISION 

ocxMncr : TURKEY 

PrSJBCT NUMBER : TOR/77/005/I/01/01 

PROJECT TITLE : Data Bank and Computer Centre 
The attached budget of the above project i s hereby revised to 

reflect the final expenditures and to close accounts of this project. 
The project i s financially conpleted. 

The change to the project budget - UNDP input i s as follows t 
Project Total Cost-sharing USDP Input 

(line 99 total) (line 101 total) (line 999total) 
| 3 5 

Previous Budget Code "H" 100.905 72.992 27.913 

Revised Budget Code "I" 101.153 72.992 28.161 

Increase 248 - 248 
Mr. Ismet Bi rse l , General Director, Bconctrdc Affairs, MFA 6.9.1983 

Agreed on behalf of the Government ' Date 
Signed by Carmen F.Rom, Deputy Director,NHED/DTCD 7 July 1983 
Agreed on behalf of the Executing Agency ~~ Date 

Sarfraz Khan Malik 
Resident Representative " 1 5 S E P 1 9 8 3 

Approved on behalf of the UNDP ' " Date 
nonet Bopar UWBKIMP B P JXMEMBUSBX 

Orm/ag \ HMD (In OB Dollar*.) 
laatatr t T«/77/OCe/I/(B./01 
TltLa • Data Bank and Oapibor Contra 

TOOK. 1977 1978 1979 1990 U81 1982 
• M $ mto $ a/a $. KM $ m/m S m/m 8 uM » 

30. TrilHT7 
U . BatMAal 

Talloaatllpa 2 8,933 1 2,91» 1 6,014 
39. aa»tliaj« Tbtal 2 8,933 1 2,919 1 6,014 

42, — mill Wil l «2.112 54.135 8.713 23.575 5.6» 
49. fraaywaW Total 92,112 54,135 8,713 23,575 5,6» 
58. aaaeallanaoaa 
S3. « • !* / 108 2« 80 

59. <̂  ay i o n Total 108 28 80 

99. HD9B9 TOBK. 101,153 2,947 54,135 14,777 23,655 5,6*9 
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THV77/005/I/01/01 
(For ' J C T Ofri Oily) 

TOTAL 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
$ ? $ * $ $ 

IOC. 
101 

caeT-swaNG 
Coat-sharing 72,992 2,123 - 39,877 14.727 16,265 -

109 Ouponant Total 72,992 2,123 - 39,877 14,727 16,265 -
999, U K TOTAL 28,161 824 - 14,258 - 7,390 5,689 

(For 0W3P Use Only) 

Country t TUBKEC 
- - TOB/77/005/I/01/01 

Data Bonk aid Computer Centre Title 

(in US Dollars) 

TOTAL 1977 1978 1979 1980 1981 
100. COST-SKAKOK 

101 Cost-sharing 72,992 2,123 - 39,877 14.727 15,265 
109 Component Total 72,992 2,123 - 39,877 14,727 16,265 

150 SUPPORT COST 
156 Support Cost (CS) 10,215 297 - 5,583 2,062 2,277 

159 Component Total 10,219 297 - 5,583 2,062 2,277 
199 TOTAL OÛST-SaRDC 63,211 2,420 - 45,460 16,789 18,542 

wmmr SCHEDULE T 

1. Cost-sharing 
Date 

12 May 1977 
2 October 197$ 

12 May 1980 
21 May 1981 

ftnount 
6,400 

41,480 
57,000 
7,832 

Contributor 
Turkey 

a) Total Cost-sharing payment received i $ 112,712 
b) Total cost-sharing anoint utilized (line 99 total) s S 83,211 
c) Amount to be transferred into a single project TDK/82/004, vfeich consolidates the on-going 

activities of 6nm prelects (a-b) j $ 29,501 
TO/77/005/1/01/01 

Protect Budget Covering CuiwUMeut Contribution in Kind 
(in Turkish Lira) 

TOTAL 
mfg TL 

National Staff 780 

SMI} TOW, 

7,800 
900 

8,700 

1977 
mM TL 

24 240 
60 

1978 
nt/ia TL 

1979 
mM TL 

1980 
afln TL 1981 

o/rn TL 
96 960 180 1,800 240 2,400 240 2,400 

240 200 200 200 

300 1,200 2,000 2,600 2,600 

Yiinjtme ve Idare BolOmO Sayfa : S 
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Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı: 83/7400 

Türkiye Kundura Sanayii, Deri ve Deriden Yapılan Giyecek Dahil Her Türlü 
Eşya Yapımı, Saraciye Debagat İşleri, Kürkçülük, Tutkal Sanayii ve Bağırsak İş
leme Yerleri İşçileri Sendikası (TÜRKİYE DERİ - İŞ) ile Sümerbank Beykoz Deri 
ve Kundura Sanayii Müessesesi arasında aktedilen ve süresinin bitimi nedeniyle 
Yüksek Hakem Kurulu'nun 10/9/1982 tarihli ve 1982/2436 sayılı Kararı ile yeniden 
yürürlüğe konulmuş bulunan «deri» işkolundaki Toplu İş Sözleşmesinin, gerekli de
ğişiklikler yapılarak düzenlenmiş ilişikteki şekliyle, aynı işkolunda faaliyette bu
lunan Van Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi, Tercan Ayakkabı Fabrikası ve 
Sarıkamış Ayakkabı Fabrikası işyerlerine, 1/8/1983 tarihinden 30/9/1984 tarihine 
kadar geçerli olmak üzere teşmili; adı geçen Kurulun 5/8/1983 tarihli, 1983/595 sa
yılı görüşüne dayanan Çalışma Bakanlığının 15/9/1983 tarihli ve 13-666/5315 sayılı 
yazısı üzerine, 24/12/1980 tarihli ve 2364 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, 
Bakanlar Kurulunca 17/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 

Cumhurbaşkanı 
B ULUSU 

Başbakan 

Z BAYKARA 

Devlet Bak - Başbakan Yrd 

S. R. PASİN 

Devlet Bakanı 

Ü. H. BAYÜLKEN 

Dışişleri Bakanı V 

K. CANTÜRK 

Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 

Tarım ve Orman Bakanı 

I. EVLİYAOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakan, 

Prof Dr İ ÖZTRAK 

Devlet Bakanı 

K. AKDOĞAN 

Adalet Bakanı 

A. B. KAFAOĞLU 

Maliye Bakanı 

Prof. Dr. I. ÖZTRAK 

Devlet Bakanı V. 

Ü. H. BAYÜLKEN 

Millî Savunma Sakanı 

H SAĞLAM 

Milli Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 

İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 

Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr K. KILIÇTURGAY 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER 

Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. A. SAMSUNLU 

İmar ve iskân Sakanı 

S. 
Sosyal Güv 

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

M. TURGUT 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

M. R. GÜMEY 
Köy isleri ve Koop. Bakanı 

SİDE 

enlik Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 

Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 

Enerji ve Tabiî Kay Bakan-

V. ÖZGÜL 

Gençlik ve Spor Bakanı 

17/11/1983 Tarihli ve 83/7400 Sayılı Kararnamenin eki 
Toplu İş Sözleşmesi 

MADDE 1 — SÖZLEŞMENİN A M A C I : 
işbu sözleşmenin konusu ve amacı, hizmet aktinin yapılması, muhtevası ve 

sona ermesi ile ilgili hususlarla işçi ve işveren münasebetlerini ilgilendiren diğer 
hususları düzenlemektir. 

MADDE 2 — U Y G U L A M A ALANI .-
işbu toplu iş sözleşmesi; 
A) Van Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi 
B) Sarıkamış Ayakkabı Fabrikası 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 6 
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C) Tercan Ayakkabı Fabrikası 
İşyerlerinde ve bu işyerlerine ait avlu, istirahat, çocuk emzirme, yemek, 

banyo, muayene ve bakım, bedeni ve mesleki terbiye yerleri gibi sair müştemilatın
da tatbik olunur. 

MADDE 3 — İŞVERENİN İŞİ V E İŞYERİNİ İDARE YETKİSİ: 
a) İşçi kadrolarını yapmak, işyerinin kısım ve dairelerinde prodüktif 

çalışma için gerekli işçi sayılarını, işçi alınma zamanını tesbit etmek, işçi almak, 
gereken yedek işçi miktarını tesbit etmek ve kullanmak, 

b) Makina parkını tanzim etmek, bir kısım makinaları durdurmak, yeni 
makinalar almak, fabrikayı tâdil ve tevsi etmek, 

c) İşletme met odlarını, istihsal, kalite sarfiyat ve bakım standartlarını ve 
kontrol usullerini tesbit ve tadil etmek, 

d) İş programlarını, istihsal plânlamasını, imalat nevilerini ve usullerini tes
bit etmek ve değiştirmek, 

e) Metot, zaman ve hareket etüdlerini yapmak, 
gibi şevki idareye taallûk eden hususlar işverenin yetkisi dahilindedir. 

MADDE 4 — İŞE A L M A VE İMTİHAN KOMİSYONU: 
İşe almada imtihan usulü uygulanır. İmtihan yazılı ve uygulamalı sınav i le 

görüşme (mülakat) şeklinde yapılır. İmtihandan önce işin mahiyeti, ücreti, imti
han günü ve işçide aranılan nitelikler ilân edilir. 

a) Askerden dönen işçilerin terhis tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde 
işyerine müracaat etmeleri halinde eski iş unvanına, eski unvanında münhal kad
ro yok ise aynı ücret sınıfında veya daha düşük ücret sınıfındaki bir işe tercihan 
ve imtihansız olarak alınırlar. Bu işçiler alındıkları iş sınıfının taban ücretinin 
altında olmamak üzere askere gitmeden önceki ücretleri ile işe alınırlar. Bu suretle 
işe alınan işçinin aynı işçilik kıdemine sahip emsallerine verilen tüm zamlar eski 
ücretlerine eklenir. 

b) Sosyal Sigortalar Kurumundan çalışamaz raporu alanlardan 2 yıl içinde 
kuruldan çalışabilir, raporu getirenler rapor tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde 
müracaat etmeleri halinde imtihansız olarak tercihan işe alınırlar. Bu işçilere eski 
ücretleri üzerine arada geçen çalışmadığı süre zarfında diğer işçilere uygulanan 
zamlar ilâve edilmek suretiyle bulunacak miktar üzerinden ücret verilir. 

c) Dışarıdan yeni işçi alınması halinde «Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav 
Yönetmeliği» hükümleri uygulanır. 

d) Boşalan kadroların dahilden doldurulması halinde yapılacak imtihanda 
imtihan komisyonu işverenin tayin edeceği üç üyeden teşekkül eder. 

e) İş Kanunu ve buna göre çıkarılmış ilgili tüzük hükümlerine uygun ola
rak başvurmak kaydıyla, işyerinin işe alma usulüne göre yapılan değerlendirme 
sonucu eşit durumda olan adaylar arasından, bu işyerinde çalışırken iş kazası 
veya eceli ile ölen veya meslek hastalığı nedeniyle malûl olup çalışamaz durumda 
olan işçinin, çocuklarından biri veya eşi tercihan işe alınır. 

f) İç transferlerde, işçinin imtihandaki muvaffakiyet durumu yanında işye
rinde daha önceki çalışma ve başarı durumu ile hal ve hareketi de dikkate alınır 

Yapılan imtihanlarda başarı gösterenler, baraj puanını aşmış olmak kaydiy-
le en yüksek puan alandan başlamak üzere ve ihtiyaç oranında sıra ile değerlendi
rilirler. 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 7 
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MADDE 5 — YENİ GİRECEK İŞÇİLERİN ÜCRET B A R E M EĞRİSİNE İNTİ
BAKLARI : 

Deneme süresini başarı ile bitiren işiçlerin sınıf taban ücretine intibakı sü
resinin sonunda ve işe giriş tarihini takip eden aybaşından itibaren yapılır. 

Ancak, işe alınanlardan sanat enstitüsü : Endüstri Meslek Lisesi Lise veya 
dengi veya daha yüksek okul mezunlarından deneme süresini başarı ile bitirenler 
sınıf taban ücretinin o sınıfa ait bir terfi kademe zammı kadar üstüne intibak et 
tirilirler. Bu suretle ilk işe girişte bir kademe zammı almış olan kişilerden ücretleri 
ücret bareminin 19. maddeye göre yeniden çizilmesi halinde yeni taban ücretleri
nin bir kademe fazlasından düşük kalanlar yeni taban ücretinin bir terfi kademe 
zammı kadar üstüne yeniden intibak ettirilirler. 

MADDE 6 — DENEME SÜRESİ: 
îşe yeni alınan işçi bir ay müddetle o işte tecrübe edilir. Ancak, özel ihtisas 

ve teknik bilgi gerektiren iş ünvanları için deneme süresi 3 aya kadar uzatılabilir. 
Deneme müddeti içinde başarılı olamayanların ilgileri, önceden ihbara lüzum kal
maksızın kesilir. 

Deneme süresi sonunda başarılı olan işçi işe girdiği tarihi takip eden ayba 
şından itibaren kadrosuna intibak ettirilir. Evvelce ayni işyerinde çalışıpta asker
den dönen veya Sosyal Sigortalar Kurumundan çalışamaz raporu alıp bilahare ça
lışır raporu getirerek eski işine almanlar deneme süresine tabı tutulmazlar. 

MADDE 7 — BELİRLİ SÜRELİ İŞLER : 
Belirli süreli hizmet akdi yapılarak işe alınan işçilerden bir aydan fazla ça 

lışmış olanlar bütün sosyal haklardan belirsiz süreli işçiler gibi istifade ettirilirler. 
Bu işçilerin belirsiz süreli kadrolara geçirilmeleri halinde bilcümle kıdem hesap
lan' işe belirli süreli olarak girdikleri ilk günden itibaren hesaplanır. 

MADDE 8 — BELİRLİ V E BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET AKİTLERİ •. 
İşveren tarafından işe alınaçcak her işçi ile hizmet akti yapılır. Hizmet akdi 

belirli ve belirsiz süreli olabilir. Belirli bir süre için yapılan yahut belirli süreli ol
duğuna dair sarahat bulunmamakla beraber böyle bir süre işin maksud olan ga
yesinden anlaşılan yani montaj ve inşaat işlerinde olduğu gibi işin bitimi ile ka 
yıtlı olan akitler belirli süreli hizmet akitleri sayılır. 

Hizmet aktinde belirli bir süre tayin edilemez ve böyle bir süre işin maksud 
olan gayesinden anlaşılamazsa akit belirsiz süreli sayılır. Daimi işlerde geçici işçi 
çalıştırılamaz. 

MADDE 9 — BOŞALAN KADROLARIN DOLDURULMASI VE İŞ DEĞİŞİMİ: 
a) Boşalan kadrolar önce kendi daire veya servisinden, uygun nitelikte ele

man bulunmadığı takdirde fabrika dahilinden, o da olmadığı takdirde dışardan 
alınacak işçilerle doldurulur. 

Boşalan kadronun mahiyeti, ücreti bu kadroya geçecek işçiler için tespit 
edilen nitelikler, imtihan tarihi, yeri, saati ve imtihan şekli imtihan tarihinden 5 
gün önce bütün işçilere duyurulmak üzere işyerinde ilân edilir. 

b) Alınacak işçiler yazılı ve uygulamalı sınava ve ayrıca görüşmeye (mü
lakata) tabi tutulurlar. 

c) Yazılı ve uygulamalı sınav ile görüşme (mülakat) 4. maddeye göre te
şekkül eden imtihan komisyonu tarafından yapılır. 

MADDE 10 — DEVAMLI İŞ DEĞİŞİMİ .-
Bir işten diğer bir işe nakil aşağıdaki esaslara göre yapılır, 
a) Yapılan imtihanla herhangi bir üst sınıfa terfi ettirilen işçilerin ücret

lerine, geçtiği iş ü n v a n ı n d a aynı veya en yakın kıdemdeki işçinin ücretini (aynı 
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veya en yakın kıdemde birden fazla işçi varsa bunlardan en yüksek ücreti) geç
memek şartıyla geçtiği sınıf sayısına göre bulunacak kademe artışı toplamına ka
dar zam yapılır. Aldığı terfi zam miktarı ile geçtiği sınıfın tabanına erişememiş 
olan işçilerin ücretleri tabana intibak ettirilir. 

b) Kendi rızası veya hafif işte çalışır raporu alması dolayısıyle yahut disip
lin icabı daha düşük bir ücret sınıfındaki işe geçirilen işçilerin fiili ücretlerinden 
geçtiği sınıf ile eski sınıfı için ücret barem eğrisinde gösterilen sınıf taban ücret
leri farkı kadar indirim yapılır. (Malûl işçilerin durumu ile ilgili 38. maddenin 
a fıkrası hükmü saklıdır.) Ancak disiplin icabı olmamak kaydıyla yapılan iş deği
şimlerinde iş değişimi yapan işçinin ücretinden ücreti, geçtiği işde aynı veya en ya 
kın kıdemdeki işçinin ücretinden (aynı veya en yakın kıdemde birden fazla işçi 
varsa en düşük ücretten) düşük kalmayacak kadar bir indirim yapılır. 

c) Aynı ücret sınıfı içinde başka bir iş ünvanına geçişte işçinin fiili ücretin 
de bir değişiklik yapılmaz. 

MADDE 11 — ÎŞ V E İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ t 
İşçiler, gerektiği takdirde, işyeri içinde ünvanı veya niteliği benzer yahu 

birbirine yakın başka işlerde veya yerlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya 
devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilirler. 

Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile işçilerin, aynı işverene bağlı 
ve Belediye hudutları içindeki bir başka işyerine işverence nakledilmeleri müm
kündür. 

İşçilerin aynı işverene bağlı ve Belediye hudutları dışındaki işyerlerine daimi 
olarak nakledilebilmeleri yazılı rızaya bağlıdır. C Geçici süre ile nakillerde işçinin rı
zası aranmaz, ancak bu süre 3 ayı geçemez. 

Belediye hudutları dışındaki işyerlerine nakledilen işçilerin nakle rıza gös
termemeleri halinde hizmet akitleri bildirimli olarak işverence feshedilebilir. Nak
le rıza gösteren işçilerin yerine 6 ay içinde işçi ihtiyacı duyulması halinde, nakli ya
pılan işçi eski işine dönmeyi kabul etmediği takdirde yeni işçi alınabilir. 

İş ve işyeri değişikliği hiçbir zaman ceza mahiyetinde olamaz. 

MADDE 12 — ÇIRAKLIK 
İşverence çıraklık kanunu çıkıncaya kadar, işletmelerin yetişmiş eleman ih

tiyacını karşılamak üzere aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak çırak alınır 
eğitilir ve çalıştırılır. 

1 — Çırak kursuna katılacak olan adaylar öncelikle işyerinde çalışan işçile
rin yakınları olacaktır. 

2 — 19 yaşından gün almamış olacaktır. 
3 — İşyeri program işçi kadrosunun % 2 miktarından fazla olmayacaktır. 

(Ancak bu miktar her halükârda 25 kişiden az olamaz). 
4 — İşverence hazırlanacak eğitim programları 2 ayı geçmeyecektir. 
5 — Çırak olarak alınanlar sadece gündüz vardiyasında çalıştırılacaktır. 
6 — Günde bir öğün yemek, giyim eşyası ve ayrıca zaruri masraflar karşı

lığı olarak asgari ücretin yarısı ödenecektir. 
7 — Eğitim nazari ve ameli olarak düzenlenecektir. 
8 — Eğitim süresi sonunda, 4. maddeye göre teşkil olunan imtihan komisyo

nunca yapılacak imtihanda başarı gösterenlere birer ehliyetname verilecektir. Eh
liyetname sahiplerine işe alınmada öncelik tanınacaktır. 

9 — Sümerbank çırak kursu yönetmeliği yürürlüğe girdiği takdirde yü
rürlük tarihinden sonra bu madde geçersiz olacaktır. 
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MADDE 13 — TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HİZMET AKİTLERİNE TESİRİ . 
Hizmet akitlerinin, toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerin yerini işbu 

toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. 

MADDE 14 — ASGARİ ÜCRET •. 
Asgari ücret, kanuni asgari ücrettir. 
MADDE 15 — ÜCRET ZAMMI : 
a) Bu teşmil kararının kapsamı içine giren işyerlerinde çalışan işçilerin 

31/7/1983 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1/8/1983 tarihinden itiba
ren geçerli olmak üzere (1/8/1983 - 30/9/1984 süresi için) ücret bareminde dahil 
bulundukları sınıflara göre aşağıda gösterilen zam yapılmıştır. 

İdari Teknik 
Ücret İşçiler Nezaretçiler Nezaretçiler 

Sınıfları TL/saat TL/saat TL/saat 

VII 24.— 25.— — 
VI 25.— 26.— — 
V 26.— 27.50 — 
IV 27— 29.— — 
III 28.50 30.50 33 — 
II 30.— — 35 — 
I 31.50 — 37.50 

b) Yürürlük tarihinden sonra işe girenlerden, deneme süresini dolduran
lara, işe girdikleri' sözleşme yılma ait ücret zammı; ücret zammının uygulama ta
rihi ile işçinin işe girdiği tarih arasında geçen her tam ay için 1/14 oranında 
eksiltilerek uygulanır. Ancak, bu uygulama sebebiyle yürürlük tarihinden sonra 
işe girenlerin ücreti, aynı nitelikteki kıdemli işçilerin ücretini geçemez. 

c) Teşvikli Ücret veya Prim Uygulaması : 
Gerektiğinde teşvikli ücret sistemi veya prim esasları uygulamasına geçile

bilecektir. 
MADDE 16 — ÜCRETİN TEDİYESİ V E . A V A N S : 
İşçi ücretleri en geç müteakip ayın 9 una kadar tahakkuk hesaplarını gös

terir pusula ile birlikte tediye edilir. Tediye günü tatile rastladığı takdirde tediye 
daha sonraki işgününde ve iş saatleri içinde yapılır. 

Avans tediye edildiği tarihe kadar hak edilen brüt çıplak ücretin % 75'i 
işçiye avans olarak ödenir. 

MADDE 17 — ÜCRET BAREMİ •. 
Toplu iş sözleşmesinin kapsamana giren işyerlerinde uygulanacak ücret ba

rem eğrisi Ek; I'de gösterilmiştir. 
Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren bu toplu sözleşme 

ile yapılan zamlardan sonra ücreti bulunduğu sınıfın taban ücretinin altında ka
lanlar tabana intibak ettirilirler. 

Bu sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içerisinde asgari ücretin değişmesi 
halinde ücret baremi taban ücretleri ve kademe zamları kanuni asgari ücret ar
tış oranında artırılmak suretiyle kanuni asgari ücret tesbit tarihini izleyen bir 
ay içinde ve yine asgari ücretin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere yeniden 
çizilir, 

Barem artışı fiili ücretlere zam yapılmasını gerektirmez. Ancak, fiili üc
retleri tabanın altında olanların sınıf taban ücretine intibak yapılır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10 



9 Aralık 1983 — Sayı : 18246 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 11 

MADDE 18 ~- GÜNLÜK ÇALIŞMA VE DİNLENME SAATLERİ •. 
Çalışma ve dinlenme saatleri hakkında yasa hükümleri uygulanır. 
MADDE 19 — FAZLA MESAİ : 
Memleketin genel yararlan yahut işin niteliği veya üretimin arttırılması 

gibi sebeplerle bu toplu sözleşmede yazılı günlük çalışma sürelerinin dışında aşa
ğıdaki şartlarla fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışmalarda işçinin muvafakati 
aranmaz. Ancak, mazereti işverence uygun görülenler fazla çalışmadan istisna 
edilir. Fazla çalışmaya bırakılacak işçilere bir gün önceden haber verilir. 

FAZLA ÇALIŞMADA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR DİKKATE ALINIR : 
a) Günlük çalışma süresinin dışında yapılacak çalışmalarda, çalışma su

resi içinde verilecek izinler fiilen çalışılmış sayılır. 
b) Fazla çalışma süresi günde 3 saati geçemez. Ancak 3 ekip halinde ça

lışıp da zaruretler dolayısiyle işyerinde 12 saat kalan ve 1 saat ara dinlenmesi 
yapan işçilere, fiili fazla çalışma durumları dikkate alınarak fazla mesai ücret
leri 3,5 saat üzerinden hesaplanır. 

c) Fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı yılda 90 işgününü geçemez. 
d) Fazla çalışmaya gelmesi gerektiği ve durum kendisine tebliğ edildiği 

halde mücbir sebepler hariç gelmemiş olan işçiler hakkında disiplin hükümleri 
uygulanır. 

e) Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret normal günler için % 75 
yükseltilmesi suretiyle ödenir. 

f) îş Kanununun 61. maddesindeki sağlık sebeplerine dayanan kısa veya 
sınırlı süreli işlerde fazla çalışma yapılamaz. 

MADDE 20 — SAAT KARTLARI : 
İşçinin çalışma müddetini tesbit edecek vesika kendilerine mahsus saat kartı 

veya puantör defteridir. Her işçi işe başladığı ve işten çıktığı saati tevsik için ken
disine ait saat kartını usulü dairesinde bizzat basmakla mükelleftir, İşveren ara 
dinlenmelerindeki işyerinden çıkış ve girişte de karta basma mecburiyetini koya
bilir. Kartını basmayan işçi o güne ait ücretini kaybeder, kartını basmayı unutan 
ve en geç 24 saat (Kart basmanın unutulduğu gün tatile tekaddüm ettiği takdirde 
48 saat) içinde müracaat eden işçinin o gün normal çalışma müddetince işinin ba
şında bulunduğu kısım ustası ve kısım veya servis şefliklerince tasdik ve işveren 
tarafından tasvip edilmek şartı ile bir takvim ayı içinde bir defaya mahsus ol
mak üzere tam, ikinci defa ise yarım ücreti ödenir. 

Her ne sebep ve suretle olursa olsun, bir ay içinde 2'den ve 1 yılda 6'dan 
fazla tekerrürü halinde işçinin ücreti ödenmez. Puantörler mesai içindeki izin ve 
hastalıklar dolayısiyle veya başka sebepler yüzünden işyerini terketmesi icap eden 
işçiye, elindeki vesaike istinaden kartını verip çıkış bastıracaktır. 

Fazla mesai yapılması hakkında işverenin yazılı talimatı olmadıkça saat 
kartlarındaki vardiya saatleri dışına taşan süre hiç bir şekilde çalışma müddetin
den sayılmaz. 

MADDE 21 — İŞE GEÇ KALMA : 
İşçilerin muayyen işbaşı vaktinde saat kartlarını basmış olarak kendi kısım

larında hazır bulunmaları şarttır. Ancak, bir ay içinde mazeretine binaen en fazla 
4 defa 10 dakikaya kadar geç kalanlar işe alınır ve ücretlerinden bir kesinti ya
pılamaz 

Bir ay içinde mazeretine binaen en fazla 2 defa bir saate kadar geç kalan
lar işe alınarak yarım saate kadar geç kalanlardan yarım saat, yarım saatten faz
la (bir saate kadar) geç kalanlar İçin bir saatlik kesinti yapılır. 
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Mazeretine binaen ayda dört defadan fazla on dakikaya kadar geç kalan
lar ile ik i defadan fazla bir saate kadar ve bir saati mütecaviz geç kalanları, iş
veren işe alıp almamakta muhtardır. Ancak, bir ay içinde dört defadan fazla on 
dakikaya kadar geç kalan işçiler işe alınmadığı takdirde ücretsiz izinli, ik i defa
dan fazla bir saate kadar ve bir saati mütecaviz geç kalan işçiler işe alınmadığı 
takdirde mazeretsiz devamsız sayılırlar. Müessese vasıtasının yolda bozulması, 
gecikmesi ve vasıtaların hiç gitmemesi halinde göç kalanlar işe alınır ve bu müd
dete ait ücretleri ödenir. 

MADDE 22 — HASTALIK BİLDİRİMİ : 
a) İşyerinde hastalanan işçi için en yakın nezaretçisi veya amiri tarafın

dan vizite kâğıdı tanzim edilerek saat kart ına bastırılmak suretiyle işçi Sosyal 
Sigorta Sağlık Müesseselerine gönderilir. 

b) İş saati haricinde bir işçi evinde veya işe gelirken yolda hastalanırsa 
en yakın vasıta ile ve en kısa zamanda işvereni haberdar eder. işveren bunun 
üzerine hemen vizite kâğıdım doldurur ve imkânlar dahilinde işçinin gitmiş ol
duğu sağlık müessesesine veya işçi nerede ise oraya göndermeye çalışır. İşçi ne
ticeyi en geç 48 saat zarfında işverene bildirmek mecburiyetindedir. Bu mükelle
fiyeti yerine getirmeyen işçi mazeretsiz işe gelmemiş sayılır. Kendini bilmiyecek 
derecede hastalık halleri bunun haricindedir. 

c) işyerindeki işçilerin pansuman ve iğneleri varsa işyeri sağlık memuru 
veya hemşiresi tarafından yapılır. 

MADDE 23 — İŞİ BIRAKMA V E İZİN : 
İşçiler işveren tarafından tayin edilecek amirlerinden izin almadan muayyen 

dinlenme ve paydos saatlerinden evvel işyerlerini terk edemezler. İzinli işçiler kart
larım kontrol eden memura müracaat ederek saat kartlarını bastıktan sonra işyer
lerinden ayrılabilirler. 

MADDE 24 — İŞYERİNE GİRİŞ V E ÇIKIŞ : 
İşçiler işyerine kendilerine tahsis edilen kapıdan girer ve çıkarlar. İşyerine 

başka bir yerden girmek ve çıkmak yasaktır. İşçiler işyerine girerken kendilerine 
verilen tanıtma kartını göstermeye ve işyerinde takmağa mecburdurlar. 

MADDE 25 — A R A M A : 
İşçiler işe girer ve çıkarlarken işverenin bu işle vazifelendirdiği kimselere 

üzerini ara tmağa müsaade etmeye mecburdurlar. Ayrıca lüzum görüldüğü takdirde 
işveren işçilerin soyunma dolaplarını da arayabilir. 

MADDE 26 — VARDİYA DEĞİŞMESİ: 
2 veya 3 ekiple çalışan işlerde vardiyaların gece ve gündüz çalışmaları haf

tadan haftaya değişir. Ancak bu müddet lüzum ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde iş
veren tarafından usulüne uygun olarak iki haftaya kadar çıkarılabilir. Bu takdirde 
durum önceden işyerinde ilân edilir. 

MADDE 27 — ULUSAL B A Y R A M V E GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÖDENE
CEK ÜCRET -. 

A) Hafta Tati l i : 
Hafta tatili Pazar günüdür. Bugün için işçilere ücretleri çalışmadıkları tak

dirde bir iş karşılığı olmaksızın tam olarak ödenir. 
Zaruretler dolayısiyle Pazar günü işçilerin çalıştırılmalarına veya çalıştırıl-

mamalarına göre aşağıda belirtilen şekilde ücret ödenir. 
a) Hafta tatilini Pazar günü yapan işçilere İş Kanunu hükümleri dahilinde 

ödeme yapılır. 
b) Hafta tatilini o haftanın Pazardan gayri bir gününde yapan işçilere çalış

madıkları hafta tatili (Pazardan gayri) günü için ödenecek ücret toplam 2 yevmi
yedir. 
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c) Zaruretler dolayısıyla hafta tatili yaptırılmaksızın çalıştırılan işçilere haf
ta tatili günü için: 

Devamsızlık hali hariç haftada 45 saat çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın 
toplam 3 yevmiye ödenir. 

Vardiya işçilerinin hafta tatili yaptıkları günün bir önceki güne ait normal 
mesailerinin, saat 24.oo'ten sonra hafta tatili gününe sirayet eden kısmı hafta ta
tili günü çalışmasından sayılmaz, 

B) Bayram ve Genel Tatil Günlerinde ödenecek Ücret: 
Yasalarda öngörülen Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde işçilere çalış

tırılmadıkları takdirde bir iş karşılığı olmaksızın ücretleri tam olarak ödenir. 
Tatil yapmayarak çalıştırıldıkları takdirde ise fiilen çalışılan her saatin ücreti 

bir buçuk misli fazlası ile ödenir. (Toplam 2,5 misli) 
Dini bayramların arefe günleri için yasa hükümleri uygulanır. Zaruretler 

dolayısiyle saat 13.00'den sonra çalıştırıldıkları takdirde çalıştıkları süreye ait üc
retleri bir buçuk misli fazla ödenir. (Toplam 2,5 misli) 

MADDE 28 — YILLIK ÜCRETLİ İZİN VE ZORLAYICI SEBEPLERLE ÇALIŞ
MAMA HALİ: 

A) Yıllık Ücretli izin : 
a) Yıllık ücretli izinlerin topluca kullandırılması söz konusu olduğu takdirde 

İş Kanunu hükümleri dahilinde işlem yapılır. 
b) işyerinde deneme süresi dahil en az bir yıl çalışmış olan işçilere aşağıdaki 

esaslar dahilinde yıllık ücretli izin verilir 
1 — Bir yıldan beş yıla kadar hizmeti olanlara yılda 20 gün, 
2 — Beş yıldan fazla 15 yıldan az hizmeti olanlara yılda 25 gün, 
3 — 15 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara yılda 30 gün, 
Ancak, 18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 25 gün

den az olamaz. 6. ve 16 yıldan gün almış olanlara izinleri 25 ve 30 gün olarak kullan-
dırılır. 

c) Yukarda yazılı sürelere tatil günleri dahil değildir. Yıllık ücretli izin hak
kından vazgeçilemez. 

d) Sanayii Bakanlığına bağlı olup, 1475 sayılı İş Kanununun 50. maddesinin 
son paragrafında derpiş olunan işyerlerinde çalışmış olan işçilerin geçen hizmet sü
releri yıllık ücretli izne mesnet teşkil eden kıdemin hesabında nazarı itibara alınır. 

işçilerin izin kıdemleri, Sümerbank Müessese ve Fabrikalarında (iştirakler da
hil) fasılalarla çalışmış olanların ilk çalışmalarında kendilerine ihbar ve kıdem 
tazminatları ödenmiş olsa veya işyeri el değiştirmiş olsa dahi eski çalışma süreleri 
son çalışmaları ile birlikte nazarı itibara alınarak hesaplanır. 

e) işçinin iş aklinin feshi halinde daha önce hakedilmiş izni varsa izin sü
resi içine isabet edipte izin süresinden sayılmayan ulusal bayram genel tatil ve haf
ta tatili günlerine ait ücretleri de dahil olmak üzere izin parası kendisine ödenir. 

B) Zorlayıcı Sebeplerle Çalışmama Hali: 
işçinin çalıştığı işyerinde, bir haftadan fazla süre ile, işin durmasını gerekti

ren veya işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı sebeplerin 
ortaya çıkması halinde bu bir haftalık bekleme süresi için işçilere günlük ücretleri 
tam olarak ödenir. 

Bu bir haftalık sürenin sonunda işçiyi veya işyerini çalışmaktan alıkoyan zor
layıcı sebepler devam ettiği takdirde işveren İş Kanunu hükümlerine göre hareket 
etmekte serbesttir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13 



Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 9 Aralık 1983 — Say ı : 18246 

MADDE 29 — YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERDE ÜCRETİN TESPİTİ • 
A) işçilerin yıllık ücretli izin paralarının hesabı: 
Yıllık ücretli izin paralarının hesabında son çıplak saat ücretleri dikkate 

alınır. 
İhbar verilen işçi bu süre içerisinde izine hak kazanıyorsa izin parası ken

disine ödenir. 
İşyerinde bir seneden fazla çalışmış olmak ve işi aksatmamak kaydı ile 

işçiye mazeretine binaen yıllık izin tarihi gelmeden önce izin verilebilir. İzin parası 
zamanı gelince ödenir. Ancak işçinin tabii afete maruz kalması veya işverenin iş 
icabı işçiyi gününden evvel izne çıkarması hallerinde izin ücreti peşin ödenir. 

İşçilerin yıllık ücretli izinleri ancak, işçinin ya da işverenin talebi ve tarafla
rın rızası ile ikiye bölünebilir. Bu takdirde yıllık ücretli izninin bir bölümü 12 gün
den aşağı olamaz. 

İşçinin senelik izne hak kazanmış olmasına rağmen, kullanmadan ölümü halin
de, izin parası kanuni varislerine ödenir. 

B) Yıllık İzin Parası: 
Yıllık ücretli izin alan her işçiye yılda toplam brüt 5.000,— TL. (Beşbin TL.) 

izin yol parası ödenecektir. 

MADDE 30 — ASKERLİK DURUMU : 
a) İşyerinden muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle ayrıları işçilerden-, bir 

yıldan az çalışmış olmaları dolayısiyle kıdem tazminatına hak kazanamıyanlara 
brüt 2.000,— (İkibin) TL. yardım yapılır. 

Askerden dönen işçiler 4/a madde de belirtilen esaslar dahilinde işe alınırlar. 
b) Muvazzaf askerlik ödevi dışında askeri ve kanuni mükellefiyet dolayısiy

le işyerinden ayrılan işçilerin hizmet akitleri askıda kalır. Terhisleri takıp eden iki 
ay içerisinde işe dönmeyen işçinin hizmet akdi feshedilmiş sayılır. 

Avdet eden işçiye eski işi verilir. Bu sebeple ücretinden bir indirim yapılmaz. 
Bu şekilde işyerinden ayrılan işçilere ücretleri tam olarak ödenir. 
Yedek Subay olarak ihtiyat askerliğine giden işçiye devletçe ödenen net üc

retinden az olan kısmı için ödeme yapılır. 

MADDE 31 — ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER: 
İşçilere aşağıdaki hallerde ücretli izm verilir: 
a) Evlenen işçilere nikâh töreninde 2 gün, evlenmede 4 gün, nikâh ve düğü

nün birleşmesi halinde 5 gün, 
b) Ana, bata, eş ve çocuklarının ölümü halinde 4 gün, 
c) Kardeşlerinin ölümü halinde 3 gün. 
d) Eşinin doğum yapması halinde 2 gün, 
e) İşçinin oturmakta olduğu veya sahibi olduğu ikametgâhının deprem, sel 

yangın afetlerine uğraması halinde 7 güne kadar, 
f) Askerlik muayenesi halinde 1 gün, 
g) Müessesede çalışmakta olan bir işçinin veya ana, baba, eş ve çocuk veya 

kardeşlerinin ölümü halinde en fazla 15 kişiye (aynı ölüm olayı için birden fazla 
yakına bu hak tanınmaz) cenaze merasimi için 4 saati geçmemek üzere ücretli izin 
verilir. 

Bu izinler olayın belgelenmesiyle ve olayın olmasından başlayarak en çok 
15 gün içerisinde kullanılabilir. Bu sürenin geçmesinden sonra izin verilemez. 

Ücretli sosyal izin günlerinin hesabında, izin süresine rastlayan yıllık üc
retli izin, Ulusal Bayram, hafta tatili, genel tatil ve istirahat günleri izin süre
sinden sayılmaz. 
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Ücretli sosyal izinlerin doğumuna neden olan olayların bir arada olması 
durumunda her izin ayrı ayrı verilir. 

İşçinin vazifeli olduğu başka bir mahalde ölümü halinde, cenaze masrafı 
işveren tarafından karşılanır. 

MADDE 32 — ÜCRETSİZ İZİN : 
İşverence işbu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışan 

işçilere meşru mazeretlerine binaen iş durumu ve mazeretleri nazarı it ibare alı
narak lüzumu kadar ücretsiz izin verilir. 

MADDE 33 — M U V A K K A T VAZİFE (GÖREV SEYAHATİ) : 
Görev seyahatlerinde Harcırah ve Bütçe Kanunlarına göre işlem yapılır. 
MADDE 34 — İLAVE TEDİYE : 
İşçilere 6772 sayılı Kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulunun tesbit 

ettiği günlerde ilâve tediye ödenir. 
M A D D E 35 — ÇOCUK ZAMMI-AİLE YARDIMI V E ESASLARI : 
A) Miktar ve Şar t lan : 
Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere : 
a) öğrenim çağına girmemiş çocuklar ile ilkokula devam eden çocukları 

için ayda 200,— (ikiyüz) TL, 
b) Orta öğrenime devam eden çocuklar için ayda 200,— (ikiyüz) TL, 
c) Yüksek öğrenime devam eden çocukları içinde ayda 400,— (dörtyüz) TL, 
d) Öğrenime devam etmeyen çocuklar içinde erkek ise 19 yaşına, kız ise 

25 yaşını bitirinceye kadar (a) fıkrasında belirtilen miktar üzerinden ödeme ya
pılır. 

B) Zamma Müstehak Kimseler : 
Ana ve babadan her ikisi Sümerbank topluluğunda memur veya işçi ola

rak çalışmakta iseler yardım yalnız babaya verilir. 
C) Zammın Kesilmesi : 
Aşağıdaki hallerde verilen zamlar kesilir; 
a) Erkek çocuklar 19 yaşını, kız çocuklar 25 yaşını bitirirse, 
b) Çocuklar evlenirse, 
c) Çocuklar hakiki ve hükmi şahıslardan aylık ve gündelik alırlarsa, 
D) Yüksek Tahsile Devam Hali 
İşçinin yüksek tahsile devam eden çocukları için 25 yaşma kadar zammın 

ödenmesine devam edilir. Sınav neticesi bir sene ertelemeye tabi olan talebe 
çocuklara bu yardım devam eder. 

Lise tahsilini yapmakta iken 19 yaşını bitirmelerinden veyahut da askere 
gitmek, hastalanmak, okul ve fakülte değiştirmek gibi sebeplerle tahsillerine ara 
vermelerinden dolayı zamları kesilen erkek çocuklardan bilahare 25 yaşına kadar 
yüksek tahsile kaydolan veya tekrar başlayanların kesilmiş olan zamları bu tah
sile başladıklarına dair resmi vesika ibrazı ve bu hususta müracaat tarihindeki 
aydan itibaren 25 yaşına kadar ödenmeye başlar. 

E) Yaş Tayini : 
Yaş tayini için nüfus hüviyet cüzdanındaki doğum tarihi esas tutulur. Do

ğum nüfus cüzdanında yalnız sene olarak kaydedilip ayı yazılmamış ise 1 Tem
muz doğum tarihi sayılır. İşçi çocuklarının yaşlarının mahkemece tashih edilmiş 
olması halinde tashih edilmiş olan doğum tarihi esas alınır. 

F) Burs Alan Çocuklar : 
Sümerbanktan burs alan çocuklara burs aldığı aylar için çocuk zammı ve

rilmez. 
Yaz tatilinde zammın uygulanmasına devam edilir. 
G) Kesilen Çocuk Zammının Yeniden Başlaması : 
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Erkek veya kız çocuklar 25 yaşını doldurmadan evlenirlerse zam kesilir. 
Ancak 25 yaşını doldurmadan dul kalan veya boşanan çocuklar için dul ve yetim 
maaşı bulunmamak, hakiki ve hükmi şahı-laı darı aylık veya gündelik almamak 
kaydiyle zam tekrar başlar. 

Mahkemece muayyen bir süre ayrılık kararı verilmiş olması halinde çocuk 
zammı verilmez. 

H) Üvey Çocuklar, Nafaka Alanlar ve Geliri Olanlar : 
tşçi tarafından iaşe edilmekte olan çocuklar öz çocuklar hükmündedir. Y u -

kardaki maddelerde yazılı olduğu şekilde zammın tahakkukuna mani hususlar
dan başka ayda 400,— idörlyüz) TL. dan fazla iradı olan çocuklar için zam ve
rilmez. 

Ancak, yaz tatili süresince geçici olarak çocukların hakiki ve hükmi şa
hıslardan miktarı ne olursa olsun aylık ve gündelik almaları zammın kesilmesini 
gerektirmez. 

Nafaka alan çocuklar için de çocuk zammı ödenir, 

t) Malûl Çocuklar : 
Sıhhi kurul raporu ile çalışamaz derecede maluliyeti sabit olan öz veya 

üvey çocuklar için yaş haddi aranmaksızın iş akdinin devamı müddetince çocuk 
zammı yardımı yapılır. 

J) İzinli ve îstirahatli Olanların Çocuk Zammı : 
İşçiye izinli, istirahatli olmaları halinde dahi çocuk zamları ödenir. 
K) Beyanname Mecburiyeti •. 
Çocuk zammı alabilecek her işçi usulüne uygun çocuk beyannamesi ver

mekle mükelleftir. 
Vaki olacak her türlü değişikliğin, işçiler tarafından (Yurt içinde ve dışın

da istirahatli, izinli veya vazifeli bulundukları müddet hariç) 15 gün içerisinde 
dilekçe ile işverene bildirmesi şarttır. Aksi takdirde fuzulen ödenen çocuk zam
ları % 10 fazlasiyle geriye alınır. 

L) Müracaat Şekli : 
Çocuğu doğan veya yeni işe giren işçiler dilekçe ile müracaat tarihleri esas 

alınmak kaydiyle çocuklarına ait nüfus hüviyet cüzdanlarının ibrasından sonra 
(Sosyal Sigortalar Hastahanesinden veya doğum evinden alınacak belge ibrazı 
halinde) birikmiş olanlarla birlikte çocuk zamları ödenir. Sosyal Sigortalar Ku
rumundan alınacak doğum yardımına esas olmak üzere işyerince tanzim edilen 
belge tarihi müracaat tarihi olarak kabul edilir. 

M) Aile Yardımı : 
Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerindeki işçilere, herhangi 

bir işte çalışmayan eşleri için her ay brüt 900,— (dokuzyüz) TL. aile yardımı ya-
pılü*. 

Bekâr işçilerle, eşi çalışan işçiler bu yardımdan yararlanamazlar. 

M A D D E 36 — EVLENME YARDIMI : 
a) Evlenen işçilere brüt 15.000,— (onbeşbin) TL. evlenme yardımı yapılır. 
Bir seneyi tamamlayamamış işçilere evlenme yardımı verilmez. (Kıdemi 

birleştirilmiş olanlar hariç) 
b) Evlenen çiftin ikisi de aynı işyerinde çalışmakta ise yardım ayrı ayrı 

ikisine de uygulanır. 
c) İşçinin eşinin ölümü veya haklı boşanması dolayısiyle yapacağı ikinci 

evlenmede de (a) fıkrasındaki yardım yine veriür. 
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d) Kızını evlendiren işçiye aynı kız çocuk için yalnız bir defaya inhisar 
etmek üzere (a) fıkrasında gösterilen evlenme yardımının yarısı ödenir. Ancak, 
kız esasen aynı işyerinde işçi ise ayrıca ebeveynine yardım yapılmaz. Ebeveyninin 
her ikisi de Sümerbank Genel Müdürlüğüne bağlı ve bu toplu iş sözleşmesi kap
samına giren işyerlerinde çalıştığı takdirde bu yardım sadece babaya yapılır. 

İşçi tarafından iaşe edilmekte olan üvey çocuklar öz çocuk hükmündedir. 
Üvey kızını evlendiren işçiye yukardaki yardım aynen yapılır 

MADDE 37 — ÖLÜM YARDIMI : 
A) İşçinin bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarının ölü

mü halinde, gerekli belgelerle tevsik edilmek kaydiyle 5.000,— (beşoin) TL. 
B) İşçinin iş kazası ve meslek hastalığından ölmesi halinde gerekli belge

lerle tevsik edilmek kaydiyle 75.000,— (yetmişbeşbin) TL, 
C) İşçinin (B) fıkrasındaki sebeplerle ölmesi halinde, gerekli belgelerle 

tevsik edilmek kaydiyle 20.000,— TL (Yirmibin) 
ölüm yardımı yapılır. 
Ancak, yukarda söz konusu olan yardımlar, bu yardımlardan istifade edebi

lecek şar t lan haiz kimselerden aynı işyerinde çalışmış, olsun veya olmasın sadece 
birisine yapılır. 

M A D D E 38 — MALÛL İŞÇİLERİN D U R U M U : 
a) İşyerinde iş kazası sebebiyle çalışmakta olduğu işi fiilen yapamayacak olan 

işçileri işveren işten çıkamayacaktır. Bu işçiler maluliyetleriyle mütenasip bir işte es
ki ücretleriyle istihdam olunurlar. 

b) Meslek hastalığı sebebiyle çalışmakta olduğu ışl fiilen yapamıyacak du
rumda olan işçileri, işveren yeni durundan ile mütenasip bir işe yerleştirmeye çalışa
caktır. 

c) İş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle işverenin işçileri yeni durumlarıyla 
mütenasip bir işe yerleştirememesi halinde toplu sözleşmenin 54. ve 57. maddeleri dahi
linde hizmet akdi feshedilir. 

d) Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerindon hafif hizmet (mevcut işi yapa
maz) raporu alan işçiler durumlan ile mütenasip hir işe yerleştirilirler. Buna imkân 
bulunmadığı takdirde 54. ve 57. maddeler dahilinde işlem yapılır. 

e) İş kazası sonucunda Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Kurullarından çalı
şamaz raporu aldığı için iş akdi feshedilen işçiye (vazife başında iş kazasına uğrayan 
şoförler dahil) brüt 60.000, —(altmışbin) Tl , , malüliyet tazminatı ödenir. 

M A D D E 39 — KIDEMLİ İŞÇİLİĞİ TEŞVİK PRİMİ : 
A) İşçilerden: 
a) 1.0. kıdem yılını dolduranlara, bu kıdem süresinin sonunda 40 günlük ücret

leri tutarında, 
b) 15. kıdem yılını dolduranlara, bu kıdem süresinin sonunda 65 günlük üc

retleri tutarında, 
e) 20. kıdem yılını dolduranlara, bu kıdem süresinin sonunda 90 günlük üc

retleri tutarında, 
d) 25. kıdem yılını dolduranlara, bu kıdem suresinin sonunda 90 günlük ücret

leri tutarında, 
e) Müteakip her 5 yıllık kıdem süresinin 15 günlük ücretleri tutarında ilâve 

edilmek suretiyle, 
kıdemli işçiliği teşvik primi ödenir. 
Bu prim en geç bu hakkın kazanıldığı tarihi takip eden ilk ay içinde ödenecek

tir. 
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B) Kıdem Süresinin Hesabı : 
Kıdemin hesabında fiili çalışma günleri esastır. Bu yardıma mesnet teşkil eden 

sosyal kıdem, Sümerbank topluluğundaki hizmetleri nazarı itibare alınmak suretiyle 
tesbit olunur. 

Ancak işçilerin kıdemlerinin hesabında hizmet akdinin devam etmiş veya fası
lalarla yeniden aktedilmiş olmasına bakılmaksızın (kıdem tazminatım almış olsa bile) 
Sümerbank Genel Müdürlüğüne bağlı büumum işyerlerinde çalıştıkları süreler topla
mı nazarı itibare alınır. ('İştiraklerde geçen süreler dahil) 

İşçinin, işbu toplu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte bu fıkra hükmüne göre 
hesap edilen kıdemi, (A) bendine göre hangi kıdem süresine rastlıyorsa o yıla ait kı
demli işçiliği teşvik priminden istifade eder: 

örnek : Birleştirilmiş kıdem süresi 13 sene olan işçi en yakın olan 10 yıllık kı
dem süresini doldurduğu için 10 seneliğe ait kıdemli işçiliği teşvik primini, birleştiril
miş kıdem süresi 29 yıl olan işçi ise 25 senelik kıdemli işçiliği teşvik primini alacaktır. 

C) Prime Esas Olan Ücret : 
Kıdemli işçiliği teşvik primine esas teşkil eden günlük ücret : 
Zaman esasına göre çalışan işçilerde, o prime hak kazandığı tarihteki günlük 

çıplak ücretidir. 
D) ödeme Şartları : 
a) işçilerin kıdemli işçiliği teşvik primine hak kazanabilmeleri için Sümer

bank topluluğunda işe başladıkları tarihten 39/A maddesinde yazılı muayyen kıdem 
sürelerini doldurdukları tarihe kadar geçen müddet içinde fiilen çalıştıkları gün sayı
sının işyerlerindeki çalışma günlerinin % 90'ından aşağı düşmemiş olması şarttır. 

Hizmet akdinin fasılalarla devam etmesi halinde, hizmet akitleri arasında geçen 
süre % 90'ının hesabında dikkate alınmaz. 

Bu müdetin hesabında : 
1 — Sosyal Sigortalar Kanunu ile tanınan hastalık, tedavi ve istirahat günleri, 
2 — 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun iller itibariyle yürürlü

ğe girdiği tarihten evvelki zamanlar için 4632 - 01 sayılı Sümerbank Müstahdemin Us
ta ve işçilerine Ait Hastalık ve Vefat Yardımı Yönetmeliği hükümleri gereğince üc
ret verilmesini gerektiren ve işletme başhekimliği raporu ile tevsik olunan hastalıklar 
müddeti, 

3 — tîcretli izin günleri, 
4 — işletmenin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışıl

ması halinde hafta tatili günleri, 
5 — Muvazzaf askerlik hizmeti dışında herhangi bir askeri veya kanunî mükel

lefiyet dolayısiyle işten ayrılan işçilere toplu sözleşmenin 30. maddesi gereğince ücret 
Ödenen günler, 

Ancak, muayyen kıdem sürtsi içinde % 90 (çalışılmış gibi kabul edilen günler 
dahil) devam şartını yerine getiremediği için kıdemli işçiliği teşvik primine hak ka
zanamayan işçinin müteakip herhangi bir yıl sonundaki hizmetlerinin tamamı üzerin
den r/c 90 devam şartım yerine getirmesi halinde (müteakip kıdem devresinin başlan
gıcından evvel doldurulmuş olması kaydiyle) alamadığı kıdemli işçiliği teşvik primi 
doldurması icap eden daha önceki tarihteki eski ücreti üzerinden kendisine ödenir. 

örneğin: 10 yıl çalışmış olan bir işçinin bu 10 yıl içerisinde işletmenin çalışma 
günlerinin % 85'i oranında fiilen çalışmış ise 11. yıl sonunda 11 yıllık hizmet süresin
de fiilen çalışmış olduğu günlerin oranı işletmenin çalışma günlerinin % 89'una yük
selmiş olsa bile yine 10 yıla ait primini hak kazanamayacaktır. Fakat 12. yılın sonun
da 12 yıllık hizmet süresi içerisinde bilfiil çalıştığı günlerin oranı, işletmenin çalışma 
günlerinin % 90'mı geçmiş ise 12. yılın sonunda 10. yıla alt primini, prim alması müm
kün olmayan 10. yıla ait eski ücreti üzerinden hak kazanmış olur. 
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S u ödeme, müteakip kıdem devresine tekabül eden priminin devam oranının 

normal zamanında gerçekleştirilmesi halinde ödenmesine mani teşkil etmez. 
b) Bir işçinin yalnız ilk 10 yıllık kıdem devresi içinde devam ortalaması % 50 

nin altında olan yıllar varsa, yalnız bu oranın en düşük olduğu U r yü İçin, İşçinin fitli 
çalışma günleri ile işletmenin bu yıla ait çalışma günleri devam oranı hesabında 
nazarı dikate alınmaz,. 

E) Primin Başka Haklara Karşılık Tutulmaması : 
Kıdemli işçiliği teşvik primi, iş kanunu ve diğer kanunlarla Sümerbank Yönet

melikleri veya prensip kararlar ı gereğince işçilere ödenecek buluş ikramiyeleri, is
tihsal primleri ve soy al yardımlar gibi meblağlara karşılık tutulmaz. 

M A D D E 40 — PARASIZ Y E M E K YARDIMI V E E S A S L A R I : 
işyerinde çalışan bütün işçilere günde bir defa ekmek dahil (350 - 430 gram) 

bir öğün parasız yemek verilecektir. Verilecek bir öğün yemeğin aylık kalori ortala
ması 2000 kalorinin altına düşmeyecektir. Verilecek yemek her gün 3 kap olacaktır. 
Üçüncü kap mevsimine göre meyve veya tatlı olabilir. 

Yemek verilmesi mümkün olmayan hallerde ise brüt 100,— (yüz) TL. olarak 
nakden ödenir. 

Aylık yemek listelerinin hazırlanmasında müessese müdüriyet makamınca 
görevli kılınacak yetkililer gelecek ayın listesini bir evvelki ayın en geç 28. günü 
akşamına kadar hazırlayarak müessese müdüriyetinin onayına sunar. Müessese 
Müdürünün tasdiki ile listedeki yemekler tatbikat görür. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Kurulundan (Kurul bulunmayan yerlerde 
Sosyal Sigortalar Kurumunun mevcut doktorlarından) silini heyet raporu ile perhize 
tabi tutulduğu sabit olanlara perhiz yemeği verilmediği takdirde bedeli nakden ödenir. 
Yemek bedelini nakden alan bu işçiler perhizli olmayan işçilere verilen yemekten 
istifade edemezler. Raporda belirtilen perhiz süresi sona eren işçiler, perhiz süre
sini uzattığına dair rapor getirmedikçe yemek bedelini nakden alamazlar. 

Vazifeleri icabı belediye hudutları dahilinde bir işe gönderilmeleri dolayısiyle 
paftam yemeğini işyerinde yiyemeyen işçilere harcırah alamadıkları gözönünde 
tutularak yemek bedelleri nakden ödenir. 

Ramazan ayında oruç tutanlara münhasır olmak üzere istedikleri takdirde işçi
lere parasız yemek yardımı nakden ödenir. 

Yemekhanenin tanzim ve temizliğinden işveren sorumludur. 
Yemekhanede cam sürahi ve bardak kul anılacak ve masalar formika muşamba 

veya benzeri bir örtü ile kaplanacaktır. Masalar ve tabureler yeter miktarda ola
caktır. Yemekhanede işçilerin sıhhi şar t lan haiz soğuk su içmelerini temin mak
sadı ile gerekli tertibat alınacaktır. 

Parasız yemeğin yemekhanelerde ve tayin edilen müddet zarfında yenmesi 
şarttır. Ancak, işverence zaruri görülen işlerde yemeğin başka bir yerde yenilme
sine müsaade edilebilir. 

Parasız yemeğe hak kazanmak için işçinin işbaşında ve işverenin emrinde olma
sı gereklidir. 

M A D D E 41 - GİYİM EŞYALARI : 
A) İşçilere verilecek giyim eşyası miadlan gösterilmek suretiyle aşağıda 

belirtilmiştir . 
M A K I N A ENERJİ : 
Kazan ve Su yolları : 
Ustabaşı ve Usta 
Kazan Dairesi 
işçilerine : : 
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6 ayda bir pamuklu pantolon 
6 ayda bir pamuklu iş gömleği, 36 ayda bir deri ceket 

6 ayda bir takım pamuklu iş elbisesi 
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Su yolları Ustabaşı ve ustalarına 12 ayda bir takım kışlık iş elbisesi ve 12 
ayda bir takım pamuklu iş elbisesi verilir. 

Su yollan, kazan tamir 12 ayda bir takım pamuklu iş elbisesi, 24 ayda bir takım 
ve izole işçilerine : yün iş elbisesi 36 ayda Lir deri ceket, 24 ayda bir çift 

lastik çizme 
Kazan ve Su yolları Dairesi emrine lastik çizme, tulum ve muşamba verilir. 
Su buhar tesisat ustasına 36 ayda bir deri ceket verilir. 

ELEKTRİKÇİLER 
Ustabaşı ve Usta 

DİĞERLERİ 

6 ayda bir pamuklu pantolon, 6 ayda bir pamuklu iş 
gömleği, 36 ayda bir deri ceket, 12 ayda bir çift altı 
kauçuk ayakkabı 
12 ayda bir takım pamuklu iş elbisesi, 24 ayda bir 
takım yün iş elbisesi, 36 ayda bir deri avcı yeleği 

Klektrik Dairesi enirine lastik çizme ve muşamba verilir. 
MAKİNE B A K I M : 
Ustabaşı ve Usta 

K U N D U R A 
REVİZYON 

G A R A J : 
Ustabaşı ve Usta 

DİĞERLERİ 

ATÖLYE K I Y M E T : 
Ustabaşı ve Usta 

6 ayda bir pamuklu pantolon, 6 ayda bir pamuklu i . ; 
gömleği 

6 a- da bir paı mklu pantolon, 6 ayda bir pamuklu uzun 
iş gömleği 

takım yün iş elbisesi, atölye kıymet ustabaşssına 36 
gömleği, 36 ayda Ur deri ceket, 12 ayda bir tulum, 
24 ayda bir çift lastik çizme 
12 ayda bir takım pamuklu iş elljibi-.-u, 21 ayda bir 
takım yün iş elbisesi, 12 ayda bir pamuk kep, 24 :ıyd<ı 
bir yün kep, 36 ayda bir deri avcı yeleği, 12 ayda bir 
tulum, 24 ayda bir çift lastik çizme 

6 ayda bir pamuklu pantolon 6 ayda bir pamuklu ış 
gömleği 

DİĞERLERİ : 12 ayda bir takım pamuklu ış elbisesi 24 ayda bir 
takını yün iş elbisesi, atölye kıymet usta basısına 36 
ayda bir deri ceket verilir. 

Atölye kıymet emrinde yeteri kadar muşamba bulundurulur. 
NOT : Demircilere 12 ayda bir tulum verilir. Kaynakçılara ve soğuk demir

cilere 36 ayda bir deri ceket verilir. Kazan Dairesi emrinde lastik çizme bulundu
rulur. Kaynakçılara 6 ayda bir çift yün çorap verilir. 

İNŞAAT B A K I M : 
Ustabaşı ve Usta : 6 ayda bir pamuklu pantolon, 12 ayda bir pamuklu 

kep, 6 ayda bir pamuklu iş gömleği, 36 ayda bir deri 
ceket, 24 ayda bir çift lastik çizme 

DİĞERLERİ : 12 ayda bir takım pamuklu iş elbisesi, 24 ayda bir 
takım yün iş elbisesi, 12 ayda bir pamuklu kep, 24 
ayda bir yün kep, 36 ayda bir deri avcı yeleği, 6 aydı 
bir çift yün çorap, 24 ayda bir çift lastik çizme 

İnşaat bakım emrinde tulum, dam terliği ve muşamba bulundın uluı. Dolap 
tamiri işlerinde çalışacak marangozlar için deri işletmesi emrine yeteri kadar lastik 
çizme verilir. 
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K A L I P V E M A R A N G O Z H A N E 
Ustabaşı ve Usta 

DİĞERLERİ 

A N B A R L A R 
Kontrolör 

24 ayda bir takım yün iş elbisesi, 12 ayda bir pamuklu 
pantolon, 12 ayda bir pamuk kep, 24 ayda bir yün kep, 
12 ayda bir pamuklu iş gömleği 
12 ayda bir takım pamuklu iş elbisesi, 24 ayda bir 
takım yün iş elbisesi, 12 ayda bir pamuklu kep, 24 ayda 
bir yün kep 

: 6 ayda bir pamuklu pantolon, 6 ayda bir pamuklu iş 
gömleği, 36 ayda bir deri avcı yeleği 

DİĞERLERİ : 24 ayda bir takım yün iş elbisesi, 12 ayda bir pamuklu 
pantolon, 12 ayda bir pamuklu iş gömleği, 36 ayda bir 
deri avcı yeleği 

Mamul ve malzeme ambarlan emrinde yeteri kadar lastik çizme, muşamba ve 
iş eldiveni bulundurulur. 

NAKLİYAT : 
ÇAVUŞ 

DİĞERLERİ 

SİVİL SAVUNMA : 
Kadın Yoklamacı ve 
Santralci 

12 ayda bir takım pamuklu iş elbisesi, 12 ayda bir 
t ak ın yün iş elbisesi, 12 ayda bir pamuklu kep, 12 
ayda bir yün k»p, 36 ayda bir deri ceket, 24 ayda bir 
çift lastik çizı,it> 

12 ayda bir takım pamuklu iş elbisesi, 12 ayda bir 
takım yün iş elbisesi, 12 ayda bir pamuklu kep, 36 
ayda bir deri avcı ytleği, 24 ayda bir muşamba, 24 ayda 
bir çift lastik çizme, 12 ayda bir yün kep 

4 ayda bir çift çorap, 12 ayda bir pamuklu tayyör, 
24 ayda bir yün tayyör, 36 ayda bir yün manto, 12 ayda 
bir buluz, 12 ayda bir eşarp, 6 ayda bir çift ayakkabı 

BEKÇİ V E 
İTFAİYECİ 12 ayda bir pamuklu resmi elbise, 24 ayda bir yün 

resmi elbise, 36 ayda bir yün palto, 12 ayda bir pa
muklu kasket, 24 ayda bir yün kasket, 6 ayda bir frenk 
gömleği, 6 ayda bir kravat, 4 ayda bir çift çorap, 36 
ayda bir deri eldiven, 6 ayda bir çift ayakkabı 

Bekçi ve itfaiyeciler için daire emrine lastik çizme ve muşamba verilir, it
faiyeciler için daire emrinde tulum bulundurulur. 

itfaiye şoförlerine 36 ayda bir deri ceket verilir. 

SOSYAL HİZMETLER 

Aşçılar : 

Şef Garson 

4 ayda bir pamuk ceket, 6 ayda b'r pamuk pantolon, 
12 ayda bir çift ayakkabı, 4 ay<5a bir aşçı başlığı, 
4 ayda bir aşçı kolluğu, 6 ayda bir muşamba önlük, 
12 ayda bit- çift lastik çizme 
6 ayda bir pamuk ceket, 12 ayda bir yün ceket, 6 ayda 
bir pamuk pantolon, 12 ayda bir yün pantolon, 6 ayda 
bir frenk gömleği, 6 ayda bir kravat, 4 ayda bir çift 
çorap, 6 ayda bir çift ayakkabı, 
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GARSONLAR 

ODACILAR V E E R K E K 
SANTRALCİ 

4 ayda bir pamuk ceket, 6 ayda bir pamuk pantolon, 
12 ayda bir yün pantolon, C ayda bir frenk gömleği, 
6 ayda bir kravat, 4 ayda bir çift çorap, 6 ayda bif 
Çift ayakkabı 

NOT 

BAHÇIVANLAR 

: 12 ayda bir pamuklu resmi elbise, 24 ayda bir yün 
resmi elbise, 36 ayda bir yün palto, 12 ayda bir pamuk 
kasket, 24 ayda bir yün kasket, 6 ayda bir frenk göm
leği, 6 ayda bir kravat, 4 ayda bir çift çorap, 6 ayda 
bir çift ayakkabı 

Başka kadroda olupta fiilen ve devamb olarak 
odacılık yapanlara odacılara verilen giyim eşyaları 
aynen verilir. 
12 ayda bir pamuklu iş elbisesi, 12 ayda bir yün iş 
elbisesi, 36 ayda bir deri avcı yeleği, 24 ayda bir mu
şamba, 24 ayda bir çift çizme, Bahçıvan başına avcı 
yeleği yerine deri ceket verilir. 

Çamaşır ve Bulaşıkçı : 4 ayda bir pamuklu iş gömleği, 4 ayda bir aşçı kol
luğu, 12 ayda bir buluz, 6 ayda bir muşamba önlük, 
12 ayda bir çift ayakkabı 

kadar bulaşık eldiveni daire zimmetinde bulundurulur. 
: 12 ayda bir pamuklu resmi elbise, 24 ayda bir yün res

mi elbise, 36 ayda bir yün palto, 12 ayda bir pamuk 
kasket, 24 ayda bir yün kasket, 6 ayda bir frenk göm
leği, 6 ayda bir kravat, 4 ayda bir çift çorap, 6 ayda 
bir çift ayakkabı. 

Bulaşıkçılara yeteri 
Pavyon Bakıcısı 

Emzirme Odası 
Bakıcıları 

Meydan Temizlik 
işçileri 

4 ayda bir pamuklu iş gömleği, 6 ayda bir çift çorap 
12 ayda bir buluz, 6 ayda bir çift ayakkabı, 

: 12 ayda bir pamuklu iş elbisesi, 24 ayda bir yün iş elbi
sesi, 12 ayda bir pamuk kep, 24 ayda bir yün kep, 12 ay
da bir çift ayakkabı, 

Daire emrine yeteri kadar muşamba ve lastik çizme verilir. 
Şoförler ve Muavinleri 
ile vinç, fortlift ve 
traktör sürücülerine : 12 ayda bir pamuklu resmi iş elbisesi, 24 ayda bir yün 

resmi iş elbisesi, 36 ayda bir yün palto, 12 ayda bir pa
muklu kasket, 24 ayda bir yün kasket, 6 ayda bir frenk 
gömleği, 36 ayda bir deri ceket, 4 ayda bir çift çorap, 
6 ayda bir kravat, 36 ayda bir çift eldiven, 6 ayda bir 
çift ayakkabı, 

Şoförlere şoför gözlüğü, daire emrine tulum ve lastik çizme verilir, 
sürücüleri için daire emrinde yeteri kadar muşamba bulundurulur. 

: 12 ayda bir pamuk iş elbisesi, 24 ayda bir takım yün iş 
elbisesi, 36 ayda bir deri ceket, 

: 6 ayda bir beyaz ve uzun iş gömleği, 12 ayda bir pa
muklu pantolon verilecektir. 

: Büro işçilerine verilen ceket ve pantolon yerine arzu 
ettikleri takdirde 36 ayda bir deri ceket verilir 

NOT : 
Vasıta 
Asansörcüler 

Laborantlara 

Puantörler 
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B) İşçilere biri yazlık altı Japon kösele, biri kışlık iskarpin olmak üzere 
2 çift ayakkabı verilir. Kadın işçiler isterlerse erkek ayakkabısı alabilirler. Erkek 
ayakkabısı almayan hanım işçilere ise Alım-Satım Mağazasından erkek işçilere ve
rilen ayakkabı maliyetini geçmeyecek tiplerden ayakkabı verilecektir. 

C) 1 — İşçilere işyerinde kullanılmak üzere verilen giyim eşyaları miadla-
rını dolduruncaya kadar müessesenin malıdır. 

2 — Deri ceket veya palto almayan işçilere 3 yıl miadlı Kayseri tipi gocuk 
verilir. Kadın işçilere muadili giyim eşyası verilir. 

D) Bakım ve Tamir : 
İşçiler, kendisine tevdi edilen bilumum giyim eşyalarını miadı zarfında hüsnü 

suretle işyerinde kullanmaya mecburdur. Bu giyim eşyasının bakım ve tamiri kul
lanana aittir. 

Ancak, vazife esnasında, sahibinin suitaksiri olmadan hadis olan büyük yırtık 
ve leke gibi arızaların tamiri ve telafisi masrafı müdüriyetin kararı ile müessese 
tarafından deruhte edilir . 

Sağlık koruma teşkilatı ve lokanta işçilerinin giyim eşyasının bakım masraf
ları (yıkama, ütü ve lüzumu halinde kola vesair) işverene aittir. 

E) Giyim Eşyasının Yenilenmesi ve Kayıtları : 
Giyim eşyasının yenilenmesi ve kayıtlarının terkininin ne şekilde yapılacağı aşa

ğıda gösterUmiştir. 
1 — Miatlı Eşya : 
a) Miadı dolunca ilgili memur tarafından kaydı terkin olunarak yenisi verilir. 
b) Miadı dolmadan işçinin kusuru olmaksızın kullanılmayacak hale gelen gi

yim eşyaları görevli servisin teklifi ve Müessese Müdürünün tasvibi ile eskisini iade 
etmek şartı ile kaydı terkin olunarak yenisi verilir. Kullananın kusuru varsa Muha
sebeci, Sosyal Hizmetler Şefi, Malzeme ambarı başmemurunun imzalarını havi bir tu
tanakla Müessese Müdürünün tasvibinden sonra işçi tarafından tazmini yoluna gidilir. 

K U N D U R A İŞLETMESİ : 
Ustabaşı, Usta ve Plancı : 6 ayda bir pamuk pantolon, 6 ayda bir pamuk iş göm

leği, 
Kundura işletmesi Nakil : 12 ayda bir pamuklu iş elbisesi, 24 ayda bir yün iş elbi-
İşçllerl sesi, 36 ayda bir deri avcı yeleği, 
DİĞERLERİ: Erkek : 6 ayda bir takım pamuklu iş elbisesi, 

Kadın : 6 ayda bir pamuk iş gömleği, 
Kundura işletmesindeki nakil işçüeri için daire emrine muşamba ve lastik çizme 

verilir. 
F) Sümerbank Rumuzu : 
Resmi elbise verilen işçilerin ceketlerinin sol yakalarında ve kasketlerinin üze

rinde Bankanın alameti farikası olan (S.B) harflerinden müteşekkil anahtar bulunur. 
Kapalı yakalarda bu anahtar yakanın her İki tarafına konur. 

G) Alış - Veriş Karşılığı Çek : 
Her işçiye Sümerbank Mağazalarından alış veriş yapmak üzere yılda net 5.000,— 

TL. (Beşbin TL.) lık çek verilecektir. 

M A D D E 42 — NAKİL V A S I T A L A R I : 
İşveren halen elinde mevcut kara nakil vasıtalarını mevzuatın ve şartların mü

saadesi nisbetinde işçileri, işyerine getirip götürmek üzere kullanmayı kabul eder. 
İşverenin vasıtalarından veya ihale yoluyla kiraladığı vasıtalarından yararlan

mayan işçilere işe gidip geldikleri hergün için brüt 50,— T L . (Elli TL.) vasıta ücreti 
ödenir. 
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M A D D E 43 — EMZİRME ODASI : 
Emzirme odası konusunda işveren gerekli tedbirleri alır. 
M A D D E 44 — S A B U N V E H A V L U : 
İşyerinde çalışan bütün işçilere işyerinde kullanılmak üzere her ay 260 gram

lık ik i kalıp beyaz banyo sabunu verilir. Her işçiye senede İki adet havlu verilecektir. 
Havlulardan biri 6 ay miatlı 45x90 cm. ebadında diğeri 1 yıl miatlı 80x140 cm. eba
dında olacaktır. 

M A D D E 45 — ORDİNO : 
Halen çalışmakta olan işçilere ve İşyerinden ihtiyarlık sigortası aylığı almak 

suretiyle ayrılmış olanlara senede bir defa ordino verilir. 
M A D D E 46 — BURS : 
Sümerbank Genel Müdürlüğü hangi okul veya branşta kaç öğrenciye burs ih-

das edeceği hususunu okullara bildirdiği tarihte İşyerinde de ilan edecektir. 
Başarılı işçi çocukları, 4114/00 sayılı SÜmerbank Eğitim Yönetmeliğinin 78 inci 

maddesinde yer alan tercih sebeplerinden yararlandırılacaklardır. 

M A D D E 47 — İŞÇİLERİN RİAYETLE MÜKELLEF O L D U K L A R I 
H U S U S L A R : 

1 — Kendilerine verilen istihsal, imalat ve teknik emniyet malzemesini ve teç
hizatını makinalan ve nakil vasıtalarım usulüne uygun olarak kullanmak (a, b, c) 

2 — İş esnasında gerek kendileri ve gerekse arkadaşları için tehlike yaratabile
cek her türlü ihmal ve dikkatsizliklerden sakınmak (a, b, c) 

3 — İşyerinde gördükleri tehlikeli herhangi bir halden ve alet ve makinalar-
daki noksan ve arızalardan hemen en yakın amiri veya ilgilileri haberdar etmek (a, b) 

4 — a) Her ne suretle olursa olsun işyerinde yangına sebebiyet verecek hare
ketlerde bulunmamak (a, b, c) 

b) Yangın başlangıcı veya yangın vukuunda keyfiyeti itfaiyeye ve ilgililere 
haber vermekle beraber bu konuda hususi t amim ve emirlerde belirtilen şekilde hare
ket eylemek (a, b, c) 

5 — İşyerinde arkadaşlarının kazaya uğraması, yaralanması, hastalanması ve
ya bayılması halinde keyfiyeti İlgili kısım nezaretlilerine (ustaba şına veya en yakın 
amirine) bildirmek (a, b, c) 

6 — İşyerinin temizliğine riayet etmek (a, b) 
7 — İş emniyeti ve işçi sağlığının korunması bakımından mer'i mevzuat ile bu 

konuda alınmış ve yazılı olarak kendilerine duyurulmuş bütün karar, tedbir ve emir
lere harfiyen riayet etmek (a, b, c) 

8 — İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümleri gereğince kendilerine veri
lecek koruma levazımatı ile iş elbisesi veya iş gömleği gibi giyim eşyasını işyerinde 
giymek (a, b) 

9 — İş hayatı ile ilgili kanun nizamname ve kararname ile bu toplu iş sözleş
mesinde yazılı olan hususlar ve kanun nizamname ve talimatname hükümlerine uygun 
olarak işveren tarafından tamim, tebliğ, veya ilân edilecek emir ve talimatnamelere ay
kırı hareket etmemek (a, b, c) 

10 — Müessese İle hizmet akitinin yapıldığı sırada bu aktin esaslı noktaların
dan birine müteallik vasıflar ve şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunları haiz ol
duğunu ileri sürmek veyahut hakikata uygun olmayan malumat vermek veya beyan
da bulunmak suretiyle işvereni yanıltmamak (c) 

11 — Saat kartını müessesenin tesbit ettiği yerlerden alarak yanında taşıma
mak, okunmayacak şekilde kirletmemek, yırtmamak, ve puvantörlerin haberi olma
dan bulunduğu yerden alarak başka yere nakletmemek (a, b) 
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12 — Başkalarının saat kartını basmamak (ç) 
13 — Saat kart ı üzerinde basılı saatlerde tahrifat yapmamak (c) 
14 — Amirlerine karşı nezaket ve terbiye kaideleriyle telif edilmeyecek tavır 

ve hareketlerde bulunmamak, iş arkadaşları İle işyerinin disiplin ve ahengini bozacak 
şekilde geçimsizlik yapmamak (a, b, c) 

15 — İş esnasında iş arkadaşlarım her ne şekilde olursa olsun fuzuli yere işgal 
etmemek ve şakalaşmamak (a) 

16 — Vazifesini ifada kayıtsızlık ve intizamsızlık göstermemek (a, b) 
17 — Kendisine verilen işi sebepsiz yere geciktirmemek verilen işten başka 

işlerle meşgul olmamak (a, b) 
18 — İşin yapılmasında amirlerine veya kendisi ile beraber çalışanlara zorluk 

göstermemek (a, b, c) 
19 — Mahiyetindeki İşçi ve çırakları zati hizmetlerinde kullanmamak (a, b, c) 
20 — Hasta olduğunu bahane ile doktora çıkmayı itiyat haline getirerek bir 

ay içinde ikiden fazla ilaçsız veya İstirahatsız işbaşı olmamak (a, b, c) 
21 — Meşru mazaret halleri hariç hastalığım haber vermek (a) 
22 — Saat kartı yerine iş kartı veya imza föyü kullanılması halinde bu kart 

veya föylerin tabi olduğu puvantaj usulüne riayet etmek (a, b, c) 
23 — İzin, hastalık ve mücbir sebepler hariç, işe muntazam devam etmek ve 

işe geç gelmeyi itiyat haline getirmemek (a, b, c) 
24 — İş saati bitmeden izinsiz olarak işi terketmemek (a, b, c) 
25 — Vazifeye sarhoş gelmemek ve işyerinde alkollü içki ve uyuşturucu mad

deler kullanmamak ve işyerinde bulundurmamak (a, b, c) 
26 — Yazılı talimat olmadıkça iş saatinde her türlü hususi işler yapmamak 

(b, c) 
27 — İş saatinde amirlerinden müsaade almadan hususi ziyaretler yapmamak 

veya ziyaretçi kabul etmemek (a, b) 
28 — İş saatinde kitap, gazete, mecmua v.s. okumamak ve İşyerine radyo sok

mamak (a, b) 
29 — İş saatinde yemek yememek (a, b) 
30 — İş saatinde uyumamak (a, b) 
31 — Müşterilere karşı hakaret, tehdit veya tecavüzde bulunmamak (a, b, c) 
32 — Âmiri, arkadaşları veya maiyeti hakkında yalan veya yanlış şaiyalar 

çıkarmamak, mesnetsiz ihbar ve şikayetlerde bulunmamak (a b, c) 
33 — Edep ve ahlaka mugayir hareketlerde bulunmamak, hırsızlık yapma

mak (b, c) 
34 — Gizli tutulması icap eden vazifeye müteallik sırları ifşa etmemek (c) 
35 — İşverene ait malzemeyi israf etmemek (b) 
36 — Amirinin emri olmadan kendisine verilen yetki dışında iş yapmamak 

(a, b, c) 
37 — Zaruret olmadıkça iş münasebetlerinde ve şahsi işlerde merci teca

vüzünde bulunmamak (a, b) 
38 — Çöpleri veya faydalı imalat artıklarını müessesenin tefrik ettiği ma

hallerden başka mahallere dökmemek (a, b) 
39 — İşyerinde tanıtma kart ım daimi olarak yakasında, taşımak (a, b) 
40 — Şahsi nakil vasıtalarını işverenin göstereceği yerlerde park etmek 

(a b) 
41 — İşverene ait malzeme ve makinayı müsaade almadan dışarı çıkarma

mak (b, c) 
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42 — işverenin resmen ticari münasebette bulunduğu şahıs veya müessese
lerden yardım veya ödünç istememek, hediye kabul etmemek (a, b, c) 

43 — işyerinde siyasi parti propagandası veya ideolojik propaganda yap
mamak (a, b, c) 

44 — Yukardaki fıkralarda belirtilen haller ve benzeri hareketlerde bulun
mamak, 

ile mükelleftirler, (a, b, c) harflerinin esas manaları 50. maddede izah edil
miştir. 

MADDE 48 — KAZALARIN BİLDİRİLMESİ : 
İşyerinde vuku bulan bir kaza neticesinde yaralanan işçi durumunu hiç va

kit kaybetmeden nezaretçisine (ustasına, ustabaşısına veya en yakın amirine) bil
dirir. İşçinin durumu buna imkân vermiyecek kadar ağır ise durumun bildirilme
si işçinin yanında veya yakınında bulunan işçi arkadaşlarına düşer. Kazaya uğra
yan işçi en yakın amiri tarafından doldurulacak kaza kağıdı ile birlikte veya buna 
imkân yoksa kaza kağıdı bilahare tanzim edilmek üzere işçi hemen Sosyal Sigor
talar Kurumu Sağlık teşkilatına gönderilir. Ve keyfiyet işveren tarafından hemen 
o yer için yetkili zabıtaya yazı ile bildirilir. İşyerinde vuku bulan en ufak yara
lanma hamselerinin dahi nezaretçisine (usta, ustabaşı veya en yakın amirine) 
bildirilmesi mecburidr. Kendi kendilerini tedavi etmek veya ettirmeye kalkışanlara 
karşı işveren hiç bir mesuliyet kabul etmez. 

İşveren işyerinde kazaya uğrayan veya ani hastalanan işçileri en yakın 
S. S. Hastahanesine taşımak için bir vasıta tahsis edecektir. 

MADDE 4fl — ZARARLARIN TAZMİNİ : 

Her işçi kendisine işi dolayısiyle verilen alet ve edevatı, çalıştığı makina-
ları, ham madde ve yarı mamul maddeleri iyi kullanmak verilen bir işi hatasız 
ve istenilen şekilde yapmakla mükelleftir. İhmal ve dikkatsizlikleri dolayısiyle 
makine, alet ve edevatı hasara uğratan veya imal ettiği malı bozan hatalı yapan 
işçiden vukua gelen zararın tazmini işverence lüzumlu görüldüğü takdirde, aşa
ğıdaki şekilde yapılır. 

a) İki işveren temsilcisinden oluşan bir heyet seçilir. 

Bu heyet, vaki zararın işçinin kasıt, kusur veya ihmalinden mi yoksa ma
kine alet ve muharrik güçteki bir arızadan mı, yahut her ikisine ait müşterek ku
surlardan mı ileri geldiğini zararın miktarını ve bundan ne kadarının işçi tara
fından tazmini gerektiğini bir tutanak ile tesbit eder. 

b) işveren tutanaktaki netice ve mütalaayı uygun bulduğu takdirde işçi
nin istihkakından, heyetin tesbit ettiği miktarda taksitle kesinti yapmak hakkını 
haizdir. İşveren veya işçinin itirazı bulunduğu takdirde mesele (a) bendindeki 
heyete havale edilerek yeniden tetkik ettirilir. Heyet karar ında ısrar ederse veya 
işveren, heyetin verdiği kararı yerinde bulmazsa mesele disiplin kuruluna götü
rülür. 

c) İşçinin işverenin alacağı karar aleyhine mahkemede itiraz hakkı saklı
dır. 

d) Kotu niyetle ve kasten yapıldığı anlaşılan zararlar işçinin istihkakından 
mahsup edilmekle beraber gerektiği takdirde ayrıca kanuni işlem yapılır, 

e) Zarar ve ziyandan dolayı mükerrer kesinti yapılamaz. Yani olaydan 
dolayı kesilen prim tesbit edilen zarar ve ziyan tutarının bu işçiye isabet eden 
kısmından düşülür. 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 36 



9 Aralık 1983 — Sayı : 18246 RESMÎ GAZETE Sayfa: 27 

MADDE 50 — DİSİPLİN CEZALARI : 
Ceza ve Nev'ileri şunlardır: 
a) İhtar, 
b) 1 ile 3 yevmiye para cezası, 
c) İş akdinin feshi. 
Bu cezalar (a), (b), (c) rumuzları ile gösterilmiştir. Suçun derecesine göre 

disiplin kurulu her bir maddenin hizasında yazılı cezalardan birini tatbik eder. 
Disiplin kurulu bunlar haricinde işçinin işini değiştirme, prim kesme hak

kına da sahiptir. 
MADDE 51 — CEZA VERME YETKİSİ : 
Müessese ve fabrika müdürleri, bunların bulunmadığı ahvalde ise yerine 

vekâlet eden müdür muavini, işbu toplu iş sözleşmesinin işçilerin riayete mükel
lef oldukları hususları gösteren 47. maddesine aykırı hareketlerini bizzat görme
leri halinde resen ceza verme yetkisine sahiptirler. Aynı şekilde Müdür Muavin
leri işten çıkarma cezası hariç resen ceza verme yetkisine sahiptirler. 

MADDE 52 — DİSİPLİN KURULU : 
Disiplin kurulu işveren tarafından seçilen 3 üyeden oluşur. Üyelerden biri 

kurulun başkanıdır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. 
Kurul, karar verilmek üzere her türlü delili toplar ve kayideten disiplin 

kuruluna verilen işçiyi dinler veya yazılı savunmasını alır. Yapılan yazılı tebli
gata rağmen davete icabet etmeyen veya kendisinden istenen yazılı savunmasını 
verilen mehil içinde göndermeyen ilgili hakkında gıyaben karar verilir. Kararlar 
6 işgünü içinde toplantıya iştirak edenlerin çoğunluğu ile verilir. 

İşveren kurulun verdiği kararı ağırlaştıramaz. Yeni cezalar ihdas edemez. 
Ancak dilediği takdirde cezayı hafifletmek veya tamamen kaldırmak hakkına 
sahiptir. Disiplin cezasını gerektiren olayın vuku bulduğu tarihten itibaren di
siplin kuruluna intikalinde yasal hükümler uygulanır. 

MADDE 53 — BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKİTLERİNİN SONA ERMESİ : 
İşbu toplu iş sözleşmesine göre belirli süreli olarak yapılan hizmet akitleri 

belirli sürenin sonunda feshi ihbara lüzum olmadan akid dolayısiyle sona erer. 
Bu sürenin sonunda fiili çalışma devam ediyorsa bu toplu sözleşmenin «Belirli 
Süreli İşler» başlıklı 7. maddesi hükümleri uygulanır. 

MADDE 54 — BİLDİRİM ÖNELLERİ : 
a) Belirsiz süreli hizmet akitleri işveren ve işçi tarafından iş bitmeden 

önce karşı tarafa ihbarda bulunmak kaydiyle feshedilebilir. 
İhbar önelleri Aşağıda Gösterilmiştir : 
Çalışma süresi 1 aydan 6 aya kadar olanlar için 15 takvim günü, 
Çalışma süresi 6 aydan 18 aya kadar olanlar için 34 takvim günü, 
Çalışma süresi 18 aydan 36 aya kadar olanlar için 49 takvim günü, 
Çalışma süresi 36 aydan fazla olanlar için 63 takvim günü, 
b) İşveren işçinin yukarıdaki ihbar önellerine ait ücretlerini peşin vermek 

suretiyle hizmet akdini feshedebilir. 
Ancak, işçinin bildirim önellerine ait ücretini peşin alarak ayrılması hali 

hariç, işveren bildirim önelleri süresince doğan toplu iş sözleşmesi zammı ve di
ğer haklarını da öder. 

MADDE 55 — TOPLUCA İŞÇİ ÇIKARMA : 
İşveren, işçi fazlalığı ile toplu olarak işten işçi çıkarmaya karar verdiği 

takdirde her iş bölümü ve her bölümün içindeki ayrı işyeri ve işçi kademelerini 
gözönüne almak suretiyle takip edeceği sırayı tespit eder. 
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Bu tesbitte : 
1 — Deneme süresi içinde bulunan işçiler, 
2 — Sosyal Sigortalar Kanununa göre emeklilik hakkını kazananlar, 
3 — Diğer işçiler için kıdem durumuna göre ilk giren son çıkar, prensi

bine göre, 
tensikat yapılacaktır. 
Yukarıda 1. 2. 3 bentlerinin her birinde evvela cezası bilâhare devamsızlığı 

fazla olan işçiler arasından seçim yapılacaktır. Yukarda yazılı şekilde çıkarılan 
işçilerin tekrar işe alınmaları iktiza ederse 3, 2, 1 sırasına göre ve îş Kanununun 
24. maddesinde tesbit edilen prosedür dairesinde işe alınırlar. 

15 İşgünü içinde işverenin davetine icabet etmeyen işçinin hakkı düşer. 

MADDE 56 — TUTUKLULUK, GÖZETİM ALTINA ALINMA V E M A H K U 
MİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA : 

1 — işçi herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aştığı tak
dirde, hizmet akdi münfesih sayılır. 30 güne kadar süren tutukluluk hallerinde 
tutuklu kalınan süreler kadar, işçi ücretsiz izinli kabul edilir. 

2 — Gözetim altına alman işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı 
süresinde ücretsiz izinli addedilir. Ancak gözaltında geçen süre sonunda tutukla
nan işçilerin hizmet akitleri münfesih sayılır. 

3 — Tutukluluğun; 
a) Kovuşturmaya yer olmadığı, 
b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı, 
c) Beraat karan verilmesi, 
d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması, 
nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten iti

baren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından em
sallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer 
varsa işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem haklan saklıdır. 

4 — Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün 
içinde tahliye edilenler bir hafta içinde başvurması halinde işveren tarafından 
tekrar işe alınırlar. 

5 — Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden, 
a — 6 ay ve daha az ceza alan, 
b — 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile 

sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce 
tahliye edilen işçilerin tekrar işe başlatılmaları işverenin takdiri ile mümkündür. 

6 — Yüz kızartıcı suçlar ile, sabotaj. Devletin Ülke ve Milleti ile bütünlü
ğüne, Mi l l i Güvenliğe, Kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen 
suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğra
ması hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınmazlar. 

7 — İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik ka
zası yapan şoförler ve iş m akmaları operatörleri bu nedenle tutuklandıkları veya 
hüküm giydikleri takdirde 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona er
mek şartıyla, 

a — Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 gün içinde, 
b — Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin 

iade edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde. 
Başvurmaları halinde eski işlerine alınır. 90 günden fazla süren hüküm

lülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin taktirine bağlıdır. 
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MADDE 57 — KIDEM TAZMİNATI : 
Kıdem tazminatı hususunda yasa hükümleri uygulanır. 

MADDE 58 — ÇALIŞMA BELGESİ : 
İşten kendi arzusu iîe ayrılan veya çıkartılan ve emekliye ayrılan işçilerden 

talepte bulunanlara işveren tarafından o işçinin çalıştığı devredeki durumunu 
gösterir bir belge verilmesi mecburidir. 

MADDE 59 — İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER : 
İşveren, işyerinde iş kanunu ile işçi sağlığı ve iş emniyeti nizamnamesinin 

emrettiği bilcümle tedbirleri alır ve tatbik eder. 

MADDE 60 — İŞ K A N U N U N U N LEHTE O L A N HÜKÜMLERİ : 
1475 sayılı İş Kanununun işbu sözleşmedekilerinden daha işçi lehine olan 

hükümleri mükerrer olmamak kaydıyla aynen uygulanır. 

MADDE 61 — Y A K A C A K YARDIMI : 
Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere hor ay 

brüt 2.500,— TL. (Ikibinbeşyüz TL.) yakacak yardımı ödenecektir. 

MADDE 62 — İKRAMİYE : 
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere 

1.10.1983 tarihinden itibaren her sözleşme yılında 30 günlük çıplak ücretleri tuta
rında ikramiye ödenecektir. Bu ikramiye Mayıs ayında ödenecektir. 

ikramiye ödeme gününden önce işten ayrılanlar (cezalı ayrılmalar hariç) 
ile işe yeni girenlere ikramiyesi kıstelyevmli olarak ödenir. 

ikramiyeye esas ücretin tesbitinde ilâve tediyenin hesabında öngörülen esas-
lam göre hareket edilir. 

M A D D E 63 — YÜRÜRLÜK V E SÜRE : 
İşbu teşmil karar ı 1/8/1983 tarihinden 30/9/1984 tarihine kadar yürürlükte. 

kalacaktır, 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1 — Y A R A R L A N M A : 
A — İşbu toplu iş sözleşmesinden, kural olarak yürürlük (başlangıç) tari

hinde işyerinde çalışan ve teşmil kararnamesinin yayın tarihinde de bu hizmet 
akdi devam edenler yararlanır. 

işyerine yürürlük tarihinden sonra girmiş ve hizmet akdi devam edenler 
bu toplu iş sözleşmesinden İşe giriş tarihinden itibaren yararlanırlar. 

B — Yürürlük (Başlangıç) tarihi ile teşmil kararnamesinin yayın tarihi 
arasında, işyerinde bağlı oldukları kanunla kurulu kurum ve Sandıklardan yaşlı
lık, malûllük veya emeklilik aylığı almak veya toptan ödeme almak amacıyla ay
rılanlara-, yahut muvazzaf askerlik nedeni ile ayrılanlara; veya 1475 sayılı Kanu
nun 13. maddesi gereği aynı Kanunun 17. madesi 11. numaralı bendinde gösterilen 
haller dışında işveren tarafından iş akdi fesh edilenlere, aynı yasanın 16. maddesi 
gereğince hizmet akdini fesheden işçilerin kendilerine ölenlerin kanuni mirasçı
larına yürürlük tarihi ile işten ayrıldığı veya ölüm tarihine kadar olan süre için 
toplu iş sözleşmesi farklarına ilişkin bütün hak ve alacakları bu sözleşmede tespit 
edilen miktarlar üzerinden hesaplanarak daha önce ödenenlerin mahsubu yapıl
mak suretiyle ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2 — F A Z L A ÖDENMİŞ SOSYAL YARDIMLAR : 
Teşmil kararnamesinin yayın tarihine kadar uygulamaya gore, işbu toplu 

iş sözleşmesinde belirlenenden fazla ödenmiş sosyal yardım varsa bu fazla ödeme 
işçiden geri alınmaz. 
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GEÇİCİ MADDE 3 — FARKLARIN ÖDEME ZAMANI : 
Toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe giriş tarihi ile teşmil kararnamesinin ya

yın tarihi arasında geçen süre için işçilere bu sözleşmeye göre ödenecek farkların 
tutan en geç 3 ay içinde her ay taksitler halinde ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 4 — O K U M A Y A Z M A : 
Okuma yazma bilmeyen işçilere, yetkili mercilerce açılmış bulunan okuma, 

yazma kurslarına devam etmeleri için ücretli izin verilir. 
Kursa müracaatların fazlalığı halinde izinler, işyeri düzenini aksatmayacak 

ve üretimi azaltmayacak şekilde kullandırılır. 

Ücret 
TL/Saat 

ÜCRET BAREMİ 

E K . 1 

75.00 

Tahsil ve terfi kademe zammı, TL./Saat 

2.00 

W 

1 1 1 f J 1 (-
7 * 5 4 3 2 1 

Ücret sınıfları 
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Atama Kararları 
Mil l i Savunma Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 83/29712 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın geçici 2 nci ve 3 ncü maddeleri uyarınca 

Orgeneral Nurettin ERSİN (P. 937-88)'den boşalan Genelkurmay Başkanlığına, 6 Ara
lık 1983 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Necdet 
ÜRUG (Top. 941-30)'un atanması uygun görülmüştür. 

5/12/1983 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Genelkurmay Başkanı ve 
Millî Güv. Konseyi Üyesi 

Tahsin ŞAHİNKAYA 
Orgeneral 
Hv. K. K. ve Milli 
Güv Konseyi Üyesl 

Nejat TÜMER 
Oramiral 
Dz. K. K. ve Milli 
GOV. Konseyi Oyesl 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
J. Gn. K. ve Milli 
GOv Konsey) Üyesi 

Karar Sayısı: 83/29713 
1. Bu kararda kimlikleri yazılı Kara Kuvvetlerine mensup (2) Orgeneralin. 

Deniz Kuvvetlerine mensup (1) Oramiral'in, Hava Kuvvetlerine mensup (1) Orge 
neral'in 6 Aralık 1983 tarihinden geçerli olarak hizalarında gösterilen görevlere 
atanmaları uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Mi l l i Savunma Bakanı yürütür. 
5/12/1983 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Genelkurmay Başkanı ve 
Millî Güv Konseyi Üyesi 

Tahsin ŞAHİNKAYA 
Orgeneral 
Hv. K. K. ve Millî 
GOv. Konseyi Üyesi 

Nejat TÜMER 
Oramiral 
Dz. K. K. ve Millî 
GOv. Konseyi Üyesi 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
J. Gn. K. ve Milli 
GOv. Konseyi Üyesi 

K. K. K. Yrdc , Org., Haydar SALTIK, Top. 94i-b-5, 1978, Kara Kuvvetleri Ko 
mutanlığma A N K A R A . 

Yüksek Askeri Şura Üyesi, Org., H. Mehmet BUYRUK, P. 943-24, 1981, Jan 
dar ma Genel Komutanlığına A N K A R A . 

Dz. K. K. Yrdc, Ora., H. Zahit A T A K A N . Gv. 943-1974, 1981, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına A N K A R A . 

Hv. K. K. Yrdc, Org., Halil SÖZER, Hv. Plt. 945-9, 1979, Hava Kuvvetleri Ko 
mutanlığma A N K A R A 

Karar Sayısı: 83/29727 
1. Bu Kararda kimlikleri yazılı K .K .K. lığına mensup 4 Subayın hizalarında 

gösterilen Sıkıyönetim görevlerine atanmaları uygun görülmüştür. 
2. Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 

1/12/1983 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Genelkurmay Başkanı ve 
Millî Güv. Konseyi Üyesl 

Tahsin ŞAHİNKAYA 
Orgeneral 
Hv. K. K. ve Milli 
Güv Konseyi Üyesi 

Neiat TÜMER 
Oramiral 
Dz. K. K. ve Milli 
GOv. Konseyi Üyesi 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
J. Gn. K. ve Milli 
GOv. Konseyi Ûyosı 
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4 ncü Kor. ve Synt. K. lığı 3 No. lu As. Man. Sb. Üyeliğinden Ankara, Tnk. Alb., 
Vasıf Seymen, 1952-P-97, 1875 4 ncü Kor. ve Synt. K. iığı 2 No. iu As. Mah. Sb. Üyeli
ğine A N K A R A 

4 ncü Kor. ve Synt. K. lığı 3 No. lu As. Mah. Sb. Üyeliğinden Ankara, Top. Plt. 
Yb., Nazım Cesur, 1960-98, 1981, 4 ncü Kor. ve Synt. K . lığı 1 No. lu As. Mah Sb. Üye
liğine A N K A R A 

3 ncü Or. Loj. Bşk. Emrinden Erzincan, Top. Plt. Yb., Nihat Susam, 1960-91, 
3981, 3 ncü Or. ve Synt. K. lığı 2 No. lu As. Mah. Sb. Üyeliğine (Yedek) ERZİNCAN 

4 ncü Kor. ve Synt. K. lığı 3 No. lu As. Mah. Sb. Üyeliğinden Ankara Hv. Mu. 
Alb., Salim Tunca, 1952-75, 1975, 4 ncü Kor. ve Synt. K. lığı 2 No. lu As. Mah. Sb. Üye
liğine A N K A R A 

Mil l i Savunma ve Maliye Bakanlıklarından : 
Karar Sayısı: 83/29597 
1. Savunma Donatım isletmeleri Genel Müdürlüğünde ve bağlı ortaklığında 

ekli listede adı ve soyadı yazılı kişilerin karşılarında belirtilen görevlere atanmaları, 
2929 sayılı Kanunun 53. ve 6 ncı maddeleri ve 54 ncü madde ve 24 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrası ve 101 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince uygun görül
müştür. 

2. Bu Kararı Mi l l i Savunma Bakam yürütür. 
8/12/1983 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU 
Başbakan 

Ü. H . BAY ÜLKEN 
Milli Savunma Bakam 

A. B. KAFAOĞLU 
Maliye Bakam 

Bakanlığın Adı 
Atamanın Ait Olduğu Teşekkül 
Veya Bağlı Ortaklığın Adı 

M. S. B. 

Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Adı ve Soyadı 
Nazım POZAM 
Ragıp ÇIÇEK 
Hayri GüLŞENİ 
Mehmet ÖZKENT 
Orhan AKDOĞAN 

Atandığı Görev Unvanı 
S. D. 1. Gn. Md. 
S. D, 1. Ynt. K r l . üyesi 
S. D. 1. Ynt. K r l . Üyesi 
S. D. 1. Ynt. K r l . Üyesi 
Yön. Kur. üyesi 

rcmsil Ettiği Bakanlık 

M. s. a 
M. S. B . 

M . S. B . 

M. S. B . 

Maliye B . 

Yönetmelikler 
Karar Sayısı: 83/7184 

İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanan ve Sayıştayca incelenen ilişik «Dev
let Lojmanları Yapım ve İşletme Yönetmeliği» nin yürürlüğe konulması; İmar ve 
İskan Bakanlığının 23/9/1983 tarihli ve Müs-A-02/445 sayılı yazısı üzerine, 1983 yık 
Bütçe Kanununa göre, Bakanlar Kurulunca 7/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

S. ULUSU 

Başbakan 

Z. BAYKARA Prof. Dr. i. ÖZTRAK M, ÖZGÛNEŞ Prof. Dr. M. H. ÖZDAŞ 

Devlet Sak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
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S. R. PASİN 

Devlet Bakanı 

Ü. H. BAYÜLKEN 

Dışişleri Bakanı V. 

K. CANTÜRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 

Tarım ve Orman Bakanı 

I. EVLİYAOĞLU 

Kültür ve Turizm Bakanı 

K. AKDOĞAN 

Adalet Bakanı 

U. H. BAVULKEN 

Milli Savunma Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 

Bayındırlık Bakanı 

P r o f . Dr. M. AYSAN 

Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 

Enerji ve Tabii Kay. Bakan 

V. ÖZGÜL 

Ge-ıçlik ve Spor Bakanı 

A. B. KAFAOĞLU H. SAĞLAM 

, Malîye Bakanı Millî Egitim Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof Dr C T. SADIKLAR 

' Sağ. ve Sos. Yardım Balanı Gumruk ve Tekel Paranı 

Prof. Dr. T ESENER M . TURGUT 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Prof. Dr A SAMSUNLU M. R. GUNE ı̂ 

imar ve iskân Bakanı Koy İşleri va Koop Bakanı 

S. ŞİDE 

Sosyal Civenlik Rakam 

Devlet Lojmanları Yapım ve İşletme Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 
Yasal Dayanak : 
Madde 1 —- Bu Yönetmelik, 9/12/1982 tarihli ve 2761 Sayılı 19B3 yılı Bütçe 

Kanununda İmar ve İskan Bakanlığı Bütçe tertiplerinde 112-02 004-710 Yapı, Tesis 
ve Büyük Onarım harcama kaleminde yer alan hükme dayanmaktadır, 

Amaç : 
Madde 2 — Bu Yönetmeliğin amacı; bir program butunu içinde kamu hiz

metlerinde çalışan personelin kiralık konut ihtiyacını karşılamak üzere konutlar 
sağlamak; bu konutların kiralanması, bakım, onarım ve işletmesini yürütmektir. 

Kapsam : 
Madde 3 — Genel, Katma bütçeli ve döner sermayeli idarelerde çalışan ka 

mu personeli, Bütçe Kanunlarında İmar ve İskan Bakanlığı Bütçe tertiplerinde yer 
alacak ödeneklerle sağlanan konutlardan yararlanırlar. 

Köy okullarında çalışan öğretmenler, Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hudut 
kapılarında görevlendirilen 3096 Sayılı Kanuna tabi personel, 2802 Sayılı Kanun 
kapsamına giren Hakim ve Savcılar ile Mi l l i Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, 60 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanan İktisadı Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadi Kuruluşlarının personeli bu Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur. 

Tanımlar : 
Madde 4 — Bu yönetmelikte geçen bazı deyimlerin tanımları aşağıda göste

rilmiştir. 
Bakanlık: İmar ve İskan Bakanlığıdır 
Banka: Türkiye Emlak Kredi Bankası A...O.'dır. 
Fon: Devlet Lojmanları Yapımı Fonudur. (6 No'lu Fon) 

a) 
b) 
c) 
d) İta A m i r i : İmar ve İskan Bakanıdır, 

bir yetkiliye devredebilir.) 
e) Konut: Bu Yönetmelik kapsamına giren kamu personeline kiralık olarak 

tahsis edilen Devlet Lojmanlarıdır. 

(Bakan bu yetkisini üst düzeyde 
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Fonun Kaynakları: 
Madde 5 — Harcamalar için gerekli kaynak : 
a) Bu yönetmelik uyarınca yapılacak işlere ilişkin olarak bütçe kanunları ile 

İmar ve İskan Bakanlığı bütçe tertibinde yer alan ve alacak ödenekler, 
b) Fonda toplanan paraların faiz ve sair gelirleri, 
c) Çeşitli kanun ve kararnamelerle bu fona aktarılması öngörülen diğer 

gelirler, 
d) Her türlü iç ve dış kredi bağış, yardım ve diğer gelirlerden, oluşur, 

İKİNCİ BÖLÜM 
UYGULAMA ESASLARI 

Konutların Sağlanması : 
Madde 6 — Kamu hizmetinde çalışan personel için konutlar; hazır bina alımı 

veya altyapısı ve gerekli bütün tesisleri ile birlikte yeni konut inşa ettirilmesi yo
luyla sağlanır. 

Hazır Bina Alımı; 
Madde 7 — Konut yapımı için elverişli arsa sağlama güçlüğü olması ve in

şaat sürecinin uzaması halleri ile inşaat mevsiminin kısa olduğu yerlerde Bakanlık 
hazır bina alımına karar verebilir. 

Bu durumda satın alınacak hazır binaların Bakanlığa mal oluş bedelinin; 
aynı kentte, aynı konumda ve aynı nitelikte binanın Bakanlıkça inşa ettirilmesi 
halinde doğacak maliyetten düşük olması gerekir. 

Arazi ve Arsa Sağlanması: 
Madde 8 — Yaptırılacak kiralık konutlar için: 
a) Hazineden, 
b) 2487 Sayılı Kanun uyarınca belirlenen Toplu Konut Yerleşme Alanları 

ve 775 Sayılı Kanun uyarınca belirlenen Gecekondu önleme Bölgelerinden, 
c) Hazineden; Belediyeler ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara değişik 

amaçlarla intikal etmiş, fakat amacına uygun olarak kullanılmayıp hazineye dev
redilen alanlardan, 

d) Türkiye Emlak Kredi Bankası, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, belediyeler 
ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan alanlardan, 

e) İmar planlarında Devlet Lojmanları Alam olarak belirlenen alanlardan, 
tahsis, devir, satmalına, anlaşma ve kamulaştırma yoluyla arsa ve arazi sağlanır. 

Bakanlar Kurulunun 17/5/1979 tarihli ve 7/17491 sayılı «Yeni Kentsel Yerle
şim Alanları Düzenlenmesi Yoluyla Kentleşme ve Konut Sorunu için Politikalar» 
Karan uyarınca belirlenen Yeni Kentsel Yerleşim Alanlarından ise 20/6/1979 ta
rihli ve 16672 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 13/10/1978 gün ve 14 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Dayalı Devlet Memurlarına Konut Edindirme ve 
Kullandırma Yönetmeliği» uyarınca aktarılan paralara karşılık sağlanan arsalar
dan da yararlanılır. 

Kamulaştırma ve Kadastro : 
Madde 9 — Devlet Lojmanları Alanı olarak belirlenip ilan edilen yerlerin 

kamulaştırma ve kadastrosu, 2487 Sayılı Toplu Konut Kanununun 4 ncü ve 5 nci 
Maddeleri ve Uygulama Yönetmeliğindekl esaslar çerçevesinde yürütülür. 

Planlama ve Projelendirme .-
Madde 10 — l) Konutların inşa ettirileceği alanların her ölçekteki imar 

planlan, imar planının araziye aplikasyonu, altyapı projeleri ile tevhit, ifraz, terk 
ve irtifak hakkı işlemleriyle ilgili teknik çalışmalar, Bakanlıkça yapılır veya yap-

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 34 



9 Aralık 1983 — Sayı: 18246 RESMİ GAZETE Sayfa: 35 

tırılır, re'sen onaylanır ve tescil işlemi için ilgili Tapu Sicil Muhafızlığına gönderi
lerek tescilin sağlanması istenir. 

2) Mimari, statik ve tesisat plan, proje ve hesapları Bakanlıkça yapılarak 
veya yaptırılarak onaylanır. Bu konutların yapımı 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
nun 31 nci maddesi esaslarına tabi olup, ilgili idarece ruhsat eklerine gerek kal
maksızın ruhsat verilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SATINALMA VE İŞLERİNİN YAPTIRILMASI 

Satın alma ve işlerin Yaptırılması: 
Madde 11 — Konutların sağlanması, bakım, onarım, işletme ve yönetimi ile 

ilgili olarak yapılacak alım-satım, yapım, araştırma, kira, taşıma vb. diğer işler 
2487 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen esaslar 
çerçevesinde yürütülür. 

İşlerin Kamu Kuruluşlarına Protokolla Yaptırılması : 
Madde 12 — Kamu kuruluşlarına yaptırılacak işler Bakanlık ile ilgili kuru

luş arasında düzenlenecek protokola göre yapılır. 
Kamu kuruluşlarına protokollarla yaptırılacak işlerde ilan yapılmasına ge

rek olmadığı gibi teklif alma esası da aranmaz. 
Protokollarla yaptırılacak ilerde özel koşullar getirilmemişse, iş o kamu ku

ruluşunun kendi yöntemleri ile yaptırılır. 
İşlerin hangi fiyat sistemlerine göre ve ne kadar sürede yaptırılacağı proto-

kollarda açıkça belirlenir. 
işlerin yaptırılmasında Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları esas alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
FONUN KURULUŞU, SAYMANLIK İŞLEMLERİ, DENETİM VE FONUN KULLANIMI 

Fonun Kuruluşu : 
Madde 13 — Bakanlık emrinde, Bankada, Bütçe Kanununda ayrılan öde

neklerin ve diğer gelirlerin toplandığı ve bu uygulamaların gerektirdiği ödemele
rin yapılacağı, 6 numaralı fon hesabı açılır. 

Saymanlık : 
Madde 14 — Saymanlık hizmetleri, merkezi bir saymanlık tarafından yürü

tülür. Sayman ve yeteri kadar eleman Bakanlık tarafından atanır. 
Saymanın Görev ve Sorumluluğu : 
Madde 15 — Fonun hesap işleri saymanca yürütülür. Sayman; 
a) Muhasebe işlerinin düzenli yürümesinden, 
b) Banka nezdindeki alacakların takip edilmesinden, 
c) Maddi hatalardan, 
d) Gider evrakı noksanından, 
e) Ödemeye ilişkin belgeleri usulüne uygun olarak düzenleyip Bankaya 

göndermekten, 
f) Parasal işlemlerin bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülme

sinden 
g) 5 nci maddede belirtilen gelirlerin takibi ve toplanmasından, Tek ba

şına; 
h) Gider evrakım. Devlet harcamalarının tabi olduğu usul ve esaslar çerçe

vesinde düzenleyip ödenmesini sağlamaktan, Tahakkuk memuru ile birlikte so
rumludur. Sayman tarafından mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesi ile vapıl-
mayan ödemeler, ita amirince sorumluluğun yüklenmesi halinde yerine getirilir. 
Bu durumda, ödemeden kaçınmaya ve sorumluluk yüklenmeye ilişkin yazılar gi-
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der evrakına bağlanır. Herhangi bir nedenle, görevinden geçici olarak ayrılan say
manın yerine atanan sayman vekili de bu görevi yaptığı sürece bu bölümdeki 
hükümlere tabidir. 

Sayman Mutemetliği : 
Madde 16 — Sayman Mutemetliği, Bakanlık taşra teşkilatlarından Valinin 

görevlendireceği kişiler tarafından yürütülür. Sayman Mutemetleri Tahakkuk me
murunun yapmış olduğu kesintileri ilgili kuruluşlara yaptırmakla ve tahakkuk 
eden miktarları istihkak sahiplerine ödemekle; müddeti içerisinde tahakkuka bağ
lanmış sarf evraklarını ve fonda birikmiş paraları merkez fon saymanlığına ilet
mekle görevlidir. 

Sayman mutemetleri saymana karşı sorumludur. 
Tahakkuk Memurluğu: 
Madde 17 — Tahakkuk İşlemleri merkezde Mesken Genel Müdülüğünün. 

taşrada Valiliğin Bakanlık teşkilatlarından görevlendireceği sorumlu kişiler tara
fından yapılır. 

Fonun Hesap İşleri : 

Madde 18 — Fonun hesap işleri, 15 Şubat 1968 tarihli ve 12827 sayılı Resmi 
Gazete'de Maliye Bakanlığınca yayınlanan Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yö
netmeliği» genel esasları çerçevesinde kalmak kaydıyla, Bakanlıkça hazırlanacak 
6 No'lu Fon Muhasebe (Hesap İşleri) Talimatı» nda düzenlenir. 

Sayıştay Denetimi : 
Madde 19 — Sayman, mali yıla ilişkin idare hesabını ve eklerini mali yılın 

bitiminden itibaren üç ay içinde Bakan'ın onayını müteakip Sayıştay başkanlığına 
gönderir. 

Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken cetvel ve belgeler şunlardır. 
a) Bilanço, ekleri ve açıklamaları, 
b) Zaman idare cetveli, 
c) Gelirler müfredat cetveli, 
d) Giderler müfredat cetveli, 
e) Gider evrakı, 
f) Gelir evrakı, 
g) Kasa Sayım tutanağı, 
h) Banka dekontu veya mutabakat mektubu, 
ı) Ambar sayım tutanağı, 
j) Demirbaş sayım tutanağı, 
k) îş programı. 
Fonun Kullanımı : 
Madde 20 — Fonda toplanan paralar, Bakanlıkça hazırlanan programda be

lirtilen tahsis oranlarına uygun olarak-, 
1 — Konutların inşa edileceği alanların ve altyapı bağlantılarının gerektirdiği, 

binalı ve binasız arazi ve arsa (üzerindeki mal varlığı dahil) kamulaştırma, dev
ralma ve satınalma giderleri, 

2 — Konut yapımı ile ilgili etüd, araştırma, keşif, tesbit, harita, kadastro, 
fotoğraf, plan, proje yapımı, keşif dosyalarının hazırlanması gibi konut projeleri 
ile ilgili her türlü alt ve üst yapı projelendirme hizmetleri ile bu hizmetlerin ge
rekli kıldığı her türlü harcamalar, 

3 — Alt ve üst yapı inşaat işlerinin hazırlıkları, ihale kontrolluk ve şantiye 
hizmetlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :36 



9 Aralık 1983 — Sayı : 18246 RESMİ GAZETE Sayfa : 37 

4 — Altyapı tesislerinin yapım giderleri ile bu tesislerin ana sistemlere bağ
lantılarına katılım ve yapım giderleri ve bu hizmetlerin gerekli kıldığı her türlü 
harcamalar, 

5 — Konut, işyeri ile yönetim ve işletme ile ilgili bina ve tesislerin yapımı 
giderleri ve bu işlerin gerekli kıldığı her türlü harcamalar, 

Harcama Şekil ve Yetkileri: 
Madde 21 — Fon'un yıllık iş ve tahsis programı hazırlanarak yıl başında 

Bakan onayına bağlanır. Fon'dan yapılan tahsislere ait harcamalar. Bakanlıkça 
onaylanmış program ve projeler uyarınca Bakanın veya yetkili kıldığı birinci de
recede imza yetkisine haiz makamın ve saymanın müştereken imzalayacakları 
ödeme emriyle ödenir. 

BEŞİNCİ BOLÜM 
KİRALAMA, İŞLETME VE YÖNETİM ESASLARI 

Kiralama Esasları : 
Madde 22 — Tahsise hazır konutlara ilişkin özel, görev ve sıra tahsisli ko

nutların oranları ile kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre tahsisten yarar
lanma oranları Bakanlıkça saptanır ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır, bütün 
kurum ve kuruluşlara duyurulur. 

Kurum ve Kuruluşlar bu oranlar çerçevesinde kalmak kaydıyla, konutların 
tahsis edileceği kişilere ilişkin bilgileri kapsayan asil ve yedek listeleri belirlenen 
süre içinde Bakanlığa iletir. 

Bakanlık asil listede isimleri yer alan kişileri sözleşme imzalamak üzere ya
zılı olarak davet eder. Yazılı daveti alan kişiler tebellüğ tarihinden bağlıyarak bir 
ay içinde sözleşme akdetmek üzere Bakanlığa başvurur. Bu süre içinde başvu
rulmaması durumunda Bakanlık yedek listede yer alan kişilerle sözleşme akdeder. 

Konutların Tahsisi, Kiralar.Oturma Süreleri: 
Madde 23 — Konut tahsisinden yararlanacakların başvuru biçimi, puan 

sistemi ve hesabı, beyannamelerin değerlendirilmesi, kurum ve kuruluşlarca yapı
lacak tahsis işlemleri, oturma süreleri, kira bedelleri ile işletme masraflarının 
belirlenmesi ve tahsili, konutlarından çıkma ve çıkarılma, Memur Meskenleri In-
şaası Hakkındaki 4626 Sayılı Kanun ve anılan kanuna ek 6126 ve 2420 sayılı Ka
nunlara dayanılarak hazırlanan ve 1/5/1981 tarihli ve 17330 sayılı Resmi Gaze
tede yayınlanan Memur Konutları Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde yü
rütülür. 

Konutların Yönetimi; 
Madde 24 — Konutlar Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilat

ları tarafından yönetilir. Bakım, onarım işletmesinden de aynı birim sorumludur. 
Konutların Bakım, Onarım ve Ek inşaat işleri: 
Madde 25 — Bakanlık taşra teşkilatları, her yıl Haziran ve Aralık aylan 

içinde biri teknik eleman olmak üzere iki kişilik bir heyet kurarak konutların 
genel durumlarını kontrol eder, bakım ve onarım ihtiyaçlarını saptar 

Bu periyodik kontrolda, kiracının konutu teslim aldığı şekilde muhafaza 
edip etmediği tesbit edilir ve bozulan muslukların onarımı, konutun iç kısmının 
badanası ve benzeri küçük onarımlar ile hatalı kullanımdan doğacak her türlü 
onarım kendisine yaptırılır. 

Bunun dışında konutun kullanımı ile ilgili bulunmayan harici ve dahili kı
sımlarda tesbit edilecek onarım ve ilave inşaat ihtiyacı idarece karşılanır. Fossep
tik boşalttırılması, çatı onarımları, şakuli ve ufki yağmur borularının temizlen
mesi, ada içi ara yollarının tanzimi, altyapı bağlantılarının durumu, yağmur su
larının bina temeline sızmalarının önlenmesi için yapılmış drenajların çalışma 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 37 



Sayfa : 38 RESMÎ G A Z E T E 9 Aralık 1983 — Sayı • 18246 

durumu, terasman ve diğer onarım ihtiyaçları ile kömürlük, bahçe duvarı ve alt' 
yapı noksanları gibi ilave inşaat ihtiyaçları kontrol esnasında tesbit edilir. 

Hesapta Biriken Paralar ve Bakım, Onarım, Ek İnşaat İşlerine İlişkin Rapor 
Verilmesi: 

Madde 26 — Bakanlık taşra örgütleri, her yılın Haziran ve Aralık ay
ları, içinde, 25 nci madde uyarınca hazırlanacak olan rapor ve sarf evraklarını 
Bakanlığa iletmek zorundadır. 

ALTINCI BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER 

Muaflıklar ve Uygulamada Yararlanılacak Kanun Hükümleri . 
Madde 27 — Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak her türlü işlerde ve uy

gulamanın her aşamasında 775 sayılı Gecekondu Kanununun 28,29,30,31, 32 ve 33 
ncu maddelerindeki imkan, katkı ve muafiyetlerden ve 2487 sayılı Toplu Konut 
Kanununun 4,5,6,7 ve 9 ncu maddeleri hükümlerinden yararlanılır. 

Yönergelerin Hazırlanması : 
Madde 28 — Uygulamaya açıklık kazandırmak amacıyla. Bütçe Kanununda 

yer alan hüküm ve bu yönetmelik esaslarına aykırı olmamak üzere Bakanlıkça yö
nergeler hazırlanır. 

Yürürlük : 
Madde 29 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve fonun tasfi

yesine kadar yürürlükte kalır. 
Yurutme : 
Madde 30 — Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Savunma Bakanlığından : 

Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer 
Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bazı Maddelerine Fıkra Eklenmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten 

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

Madde 1 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 nci maddesi 2 nci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

(Subayların (Tğm., Ütğm., Y z b j , Astsubayların (Çvş., Kd. Çvş.. Üevş., Kd. 
tSçvsj.) rütbelerinde (A) Garnizonlarında yaptıkları hizmetler ayrı, diğer rütbelerde 
yaptıkları hizmetler ayrı olmak üzere hesaplanır ve bu süreler birbirine ilâve edil
mezler. » 

Madde 2 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Binbaşı (dahil) rütbelerine kadar olan subaylar için meslek programları, daha 
yukarı rütbeler için sınıf ve ihtisasları nazarı itibare alınır. 

Kıt'a hizmeti mecburiyeti olmayan subayların (Bnb., Alb.) Kıt'a Komutanlı
ğına atanmaları, rütbesindeki hizmet süresi dikkate alınmaksızın ilk yılında dahi eh
liyet esasına, diğer kadro yerlerine atanmaları ise kadro açıklaması ve görev tanı
mında belirtilen nitelik ve yeteneklere göre seçilerek yapılır.* 

Madde 3 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma 
ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 8 nci maddesi (a) bendi aşağıdaki şe
kilde degiştirilmiştir. 
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«a. Asteğmen - Albay rütbelerindekl Subaylar ile Astsubayların atanmaları 
Kuvvet Komutanlıklarınca yapılır. 

Genelkurmay Başkanlığı Karargahına atanacak ve ayrılacak Subay ve Astsu
bayların atanmaları Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alındıktan sonra yapılır.» 

Madde 4 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan* 
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 10 — öğrenim, askeri eğitim, temel kursları veya stajlarım başarı ile 
bitiren muvazzaf subay ve astsubayların ilk görev yerlerine atanmaları kur'a ile ya
pılır. Ancak bunların mevcudunun % 5'i, birinciden bağlamak üzere sıra ile Kuvvet 
ayırımı yapılmaksızın kur'a cetvelinde gösterilen garnizonlardan istedikleri yerlere 
atandırılırlar. Mevcutlar ne kadar olursa olsun bu miktar 10 (on) kişiyi geçemez. Mev
cudun 30 (otuz) kişiden az olması halinde yalnız birinciler kur'aya dahil edilmeyerek 
yukarıdaki işleme tabi tutulurlar. Bunların dışında kalanların kur'alan not derece
lerindeki sıraya uyularak yapılır. 

özel yetenek, kişisel istek, beceri ve fiziki yeterlik gerektiren paraşütçü, ko
mando, öğretmen ile özel silâh ve gereçler için yetiştirilmesi istenen personel varsa, 
bunların temel kurstaki durumları, fiziki ve bilgisel yetenekleri İle istedikleri okul ve 
Eğitim Merkezi Komutanlıklarınca yeterli bulunarak belgelenen ve her kur'a yerine en 
az bir fazlası ile önerilen personele, genel kur'a çizelgesine ek özel kur'a çizelgesi 
tanzim edilerek özel kur'a çektirilir, özel kur'ada görev yeri çekemiyen personel ge
nel kur'aya tabi tutulur, özel kur'a çekecek personelden derece alan varsa, özel kur'a 
yerlerinden birini tercihe hak kazanmış bulunur. 

Astsubay iken muvazzaf subaylığa geçirilenlerden öğrenim, askeri eğitim, temel 
kurslar veya stajlarını başarı ile bitirenlerin atanmaları, daha önceki hizmet safahat
ları da gözönünde tutulmak suretiyle Kuvvetince yapılır. Ancak temel kursları derece 
ile bitirerek birinci fıkrada belirtilen kontenjanların içine girenlerin atanmaları kadro 
görev yerleri içinde istedikleri garnizonlara yapılır.» 

Madde 5 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma 
ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 11 —Yedeksubayların okullarım bitirişlerinde ilk atamaları kur'a ile 
yapılır. Ancak bunlardan üstün başarı göstererek derece alanlardan, mevcudun 200 
kişiye kadarının % 5'i, 200 mevcuttan sonrakilerin ayrıca % l ' i birinciden başlamak 
üzere sıra ile kur'a cetvelinde gösterilen garnizonlardan istedikleri yerlere atandırı
lırlar. Ancak bu miktar hiç bir şekilde toplam 50 kişiyi geçemez. Mevcudu 30 kişiden 
az olanlarda ise yalnız birinciler kur'aya dahil edilmeyerek yukarıdaki işleme tabi tu
tulurlar. Ayrıca sivil hayattaki meslek ve ihtisaslarından faydalanılacağı Kuvvet Ko
mutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bildirilen teknik ve uzman 
personelin bu meslek ve ihtisas ile ilgili hizmet yerlerine atanmaları, tecrübe yıllan 
ve akademik kariyerleri en fazla olanlardan başlamak üzere, öncelikle ve kendi özel 
ihtisas grupları içinde çekecekleri kur'a ile yapılır. Yasa dışı olaylara katıldıklarına 
dair haklarında resmi belge bulunanlar, kur'aya iştirak ettirilmeden Komutanlıkça 
uygun görülen görevlere atandırılırlar. Bunlann dışında kalanların kur'a çekmeleri 
not derecelerindeki sıraya uyularak yapılır. 

Yedeksubaylar, ilk atama ve muvazzaflık hizmetleri sırasında karşılıklı anlaş
mak suretiyle dahi olsa yer değiştiremezler. Ancak sıhhi durumları itibariyle mut
lak bir zaruret bulunduğu, aynı görevde kalmaları sakıncalı görüldüğü veya lağv, 
tensik ve hizmetin özelliği gibi zorlayıcı hallerde, başka görev yerine atanmaları ya
pılabilir.* 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39 



Sayfa : 40 RESMİ G A Z E T E 9 Aralık 1983 — Sayı : 18246 

Madde 6 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma 
ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 15 — Rütbenin yaş haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliğine 
ik i yıl kalan personel, atanma durumuna girmiş olsa dahi kadrosu müsait olduğu tak
dirde, şahsın isteği, sıralı amillerinin muvafakati kaydı ile yerinde bırakılabilir veya 
aynı garnizon içinde ataması yapılabilir, (idari, adli, sicil, asayiş ile i lgil i durumlar 
hariç) Kadro müsait değilse istediği Garnizona kadro ve muvazene imkânları dahi
linde atanması yapılabilir.» 

Madde 7 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma 
ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 16 — Subay ve Astsubaylarla evli bayan subaylar hizmet ve kadro im
kânları nisbetinde eşleri ile aynı garnizona atandırılırlar. 

Eşleri Devlet kuruluşlarında görevli subay ve astsubayların atanmalarında, eş
lerinin memuriyet görevi gözönünde tutulur. Talep ettikleri garnizonlara atanmaları; 
muvazene, kadro ve ihtiyaç durumu ile bölge hizmet sırası dikkate alınarak öncelikle 
yapılabilir.» 

Madde 8 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 24 ncü maddesi 2 nci fıkrası (e) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sicil (sicil notu, sicil tam notunun % 60'ından aşağı düşen subay ve astsubay
lar, öncelikle bulundukları garnizon dahilinde, bunun mümkün olmaması halinde bu
lundukları garnizon hizmet süresine bakılmaksızın diğer garnizonlara, sicil üstleri 
değişecek şekilde atandırılabilirler.)» 

Madde 9 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma 
ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 25 — Atanma emrinde başka bir açıklama yapılmadıkça ve tebliğe 
mani Yasal bir engel olmadıkça atanma emri, atanan personelin ilk amirine geldik
ten sonra en geç 10 gün zarfında ilgiliye tebliğ edilerek ilişiği kesilir. Daha üst ma
kamlar, atanma emirlerini geciktirmeksizin aşağı kademelere ulaştırmaktan sorum
ludur.» 

Madde 10 — Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma 
ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli ve raporlu ol
ması tebligata engel olmaz. Ancak 1 nci fıkranın (a) ve (to) bentlerindeki süreler, 
izin ve rapor müddetinin bitiminde başlar.» 

Madde 11 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 30 — Yurtdışındaki Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıt'alarında geçen hizmet 
süreleri, 1 nci bölgenin (C) garnizon hizmetinden (Deniz Kuvvetleri Yüzer Birlikleri 
hariç), savaş ve savaşı gerektiren hallerde ise 2 nci bölge (E) garnizon hizmetinden 
sayılır. 2 nci bölge (E) garnizon hizmetini daha önce yapmış olanlar için bu süre daha 
sonraki 2 nci bölge hizmetlerinde dikkate alınır.» 

Madde 12 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında yönetmeliğin 31 nci maddesine aşağıdaki 2 nci ve 
3 ncü fıkralar eklenmiştir. 
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Müşterek hizmetlere (Orduevleri, levazım amirlikleri, satmalına komisyon 
üyelikleri, inşaat - emlak, askeralma gibi) Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Ge
nel Komutanlığının katkı oranları, her yıl Aralık ayı sonuna kadar Genelkurmay Per
sonel Başkanlığı koordinatörlüğünde Kuvvetler arası yapılacak bir protokol ile be
lirlenir ve buna göre personel atanması yapılır.» 

«Subay ve Astsubaylar, kendilerinin ve eşlerinin ailelerinin ikametgahının bu
lunduğu iller dahilinde, mümkün olduğu kadar, sıkıyönetim hizmetleri, orduevleri, 
levazım amirlikleri, satmalma komisyon üyelikleri, inşaat - emlâk, askeralma ve jan
darma hizmetleri gibi halkla doğrudan ilişkili görevlere verilmez veya atandırılmazlar. 
Ancak son genel nüfus sayımına göre i l nüfusu 000.000'i aşan yerler için bu fıkra 
hükmü uygulanmaz.» 

Madde 13 — Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 35 nci maddesi 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir defada yüzyirmi (120 gün dahil) günden fazla süre ile hava değişimi veya 
istirahat alanlardan, görevden ayrılmaları hizmetin aksamasına yol açacaklar, ra
porlarında hava değişimi veya istirahetlerini geçirecekleri yerler belirtilmemişse. Kuv
vetlerin veya Jandarma Genel Komutanlığının özelliklerine uygun olmak üzere bulun
dukları yerlerdeki kıt'a veya kıt 'a kapsamına girmeyen kadrolara veya buralardaki 
Askerlik Şube Başkanlığı fiili kadrolarına atandırılırlar.» 

Madde 11 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki 2 nci 
fıkra eklenmişti; 

«•Bir defada yüzyirmi gün (120 gün dahil) ve daha fazla süreyle hapis ce
zası alıpta infazda bulunanlar ile açıkta, tutuklulukta veya firarda bulunanlardan, 
bu durumlarının devamı sebebiyle hizmetin aksamasına yol açacaklar, öncelikle 
•itamalı bulundukları komutanlık emrine, bunun mümkün olmaması veya lüzum gö
rülmesi h.dinde aynı yerin askerlik şubesi fiili kadrosuna atandırılırlar.* 

Madde 15 — Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 40 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir, 

«Madde 40 — Atanma (hazırlık) emrini tebellüğ eden personel, kendisi veya 
bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları için bulunduğu yere en yakın ve tam te
şekküllü askerî hastaneden alacağı «Hayati önemi haizdir, tedaviden yararlanır ka
yıtlı veya belirli uzmanları bulunan, hastalığının tedavi edileceği sağlık teşkilleri ile 
iklim, yer ve tedavi koşullarını öngören» sağlık kurulu raprlarının yetkili makam
larca tasdik şekline göre bir yıl için bulunduğu garnizonda bırakılır veya ataması, 
sağlık raporunun uygun gördüğü garnizona yapılır. 

İkinci yıl aynı mazereti ileri sürenlerin atanmalarının bir yü daha ertelenebil-
mesi için, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinin (jandarma dahil) GATA, Ma
reşal Çakmak, İzmir veya Haydarpaşa; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin 
GATA, veya Kasımpaşa; Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin ise GATA veya 
Eskişehir Askerî Hastahanelerinden aynı nitelikte bir sağlık kurul raporu almaları 
gerekir, ikinci yıldan sonra eş ve çocukları için alacakları sağlık kurulu raporları, atan
ma işlemi yönünden geçersiz addedilir. 

Verem, kanser, akıl ve ruh hastalıkları ile gelişim bozukluğu gibi uzun süreli 
bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklara duçaı olan personel için bu süre her rüt
bede üç yıla kadar uzatılabilir. Ancak bu hastalıklar sebebiyle, personelin kendisi ile 
eş ve çocukları için alınacak raporlara göre yapılacak ertelemenin süresi hiçbir şekilde 
toplam 6 yılı aşamaz. 
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Atanma emirleri yayınlandıktan sonra kendisi, eş ve çocukları için rapor alan
ların raporları, lüzum görüldüğü takdirde, onay makamının tasvibi dahilinde hakem 
hastahaneye sevk edilir. Hakem hastanece verilecek raporun onay şekline göre ilgili 
hakkında işlem yapılır.» 

Madde 16 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 47 nci maddesi (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Münhal bulunan kıt'a ve karargâh hizmetleri İçin tesbit edilecek rütbe ve kı
dem ihtiyaçlarım karşılayan nasıplılar arasından, ikinci bölgeye evvelki gidiş yılla
rına göre ve bunlardan bu bölgedeki evvelki hizmet süreleri az olanlar başa alınmak 
üzere sıra ile gönderilir. 

İkinci bölgedeki evvelki hizmet süreleri 4 yıllık garnizonlarda geçen hizmet 
süresi 0.75 emsal, 3 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 1 emsal, ik i yıllık gar
nizonlarda geçen hizmet süresi 1,5 emsal ile çarpılarak hesap edilir. Gidiş yılı ve hiz
met süresi aynı olması halinde ikinci bölgeye gidiş sırası önde olan, gidiş sayısının 
aynı olması halinde ise ikinci bölgede evvelki hizmet süresi az olan öncelik alır. 

istek üzerine yapılan ertelemelerden dolayı bölge ve garnizonlarda geçirilen 
fazla süre, hizmet sürelerinin hesabında nazarı itibare alınmaz.» 

Madde 17 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir 

«Madde 50 — 30 Eylül tarihine kadar ikinci bölgeye katılmış olanlardan, açık
ta veya tutuklulukta kalanlardan beraat edenler ile kurs, hava değişimi veya geçici 
görev gibi elinde olmayan sebeplerle ikinci bölge hizmet süresinin sona erme tarihi 
değişenler, hizmet sürelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlıyorlarsa, o yılın atan
ma plânına dahil edilirler.» 

Madde 18 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 53 ncü maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Madde 19 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 54 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 54 — 38 nci maddeye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu su
bay ve astsubaylardan istekli olanlar 1 nci bölge (A) garnizonu hariç, bölgelerin bü
tün garnizonlarında belirtilen sürelerden fazla kalabilirler, istekler garnizon hizmet 
sürelerinin sonuncu yılında yapılır. Dilekçeler, (sıralı sicil üstlerinin mütalâalarıyla 
birlikte) o yılın Aralık ayının sonuna kadar Kuvvet Komutanlığında bulundurulur. Bu 
İsteklerin kabulünde; 

a) İsteğin, atama yılının muvazene plânı esaslarına uygun olması, 
b) Personelin adli ve disiplin durumunun müsait olması, 
c) Sıralı sicil üstleri ve en az Tugay seviyesinde üst birlik komutanının mü

talâa ve muvafakatinin bulunması, 
d) Aynı atama yılı için, personelin bulunduğu garnizona, muvazenede öngö

rülen miktarı karşılayacak kadar istekli personelin bulunmaması, 
e) Takip eden atama yılında aynı garnizon hizmetini dolduracakların garni

zondan atanmalarının, birlik kadrolarının büyük çoğunluğu ile değişmesini gerekti
recek durum yaratmaması, 

Hususları gözönüne alınır. 
Personelin garnizonda kalış süresinin uzatılması, aynı birlik ve kurum veya 

aynı görevde kalmasını gerektirmez, isteklerin uygun görülmesi halinde, kabul edi-
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len uzatmayı müteakip birliklerin yer değiştirmesinden dolayı yerleri değişenlerle, 
idari sebeplerle yer değiştirmesinde zaruret görülenler hiçbir hak iddia edemezler.» 

Madde 20 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Ter Değiştirmeleri Hakkında yönetmeliğin 56 nci maddesi 2 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Aynı sınıf ve rütbedeki personelden 2 nci bölgeye ilk defa gönderileceklerin 
nasıplarına göre miktarının saptanması; o sınıf ve rütbeden 2 nci bölgeye gönderile
cek toplam miktarın, 2 nci bölgeye hiç gitmeyenlerin toplam miktarına bölünmesi so
nucu elde edilecek sayı ile, nasıplanna göre gitmeyenlerin miktarlarının ayrı ayrı çar
pılması suretiyle olur. Çarpım sonucu buçuklu çıkan sayılar bir sonraki sayıya ta
mamlanır.» 

Madde 21 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 59 ncu maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

Madde 22 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 60 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 60 — Atanma ve yer değiştirmeler, hizmetin aksatılmadan yürütül
mesi, kadro yerleri ve personelin İhtisası ile hizmet safahatı esas olmak üzere bölge 
ve garnizonlar arasında sıra ile yapılır. 

Birinci bölge garnizon hizmetleri, mesleki ve sıhhî mecburiyetler olmadıkça 
her şahsın değişik merkez ve garnizon yerlerinde görev alması gözönünde tutularak 
plânlanır. 

Kıt'a mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde personelin, bi
rinci bölge garnizon hizmet safahatı ve deniz hizmet süresi de dikkate alınmak su
retiyle İkinci bölgeye atanması yapılabilir. 

Subay ve Astsubayların bölge ve garnizonlarda hizmet süreleri : 
a. 1 nci bölgede : 

A, B Garnizonlarında 5 yıl 
C, D Garnizonlarında 4 yıl 
E Garnizonlarında 3 yıl 

b. 2 nci Bölgede : Muharip (Deniz piyade ve deniz istihkâm hariç) sınıf su
bay ve astsubaylar İçin hizmetin ikinci bölgede geçirilmesi esastır. Bölge tüm yü
zer birlikleri kapsar ve (E) garnizon derecelerindendir. Ancak bunlar İçin (E) gar
nizon derecelerinde kalış süresi uygulanmaz. 

Hizmetin karakteri v. s. zaruri sebeplerle personelin bu garnizonlarda kalma 
sürelerinin uzatılması veya kısaltılması mümkündür.» 

Madde 23 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 63 ncü maddesi 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sınıf okulunu bitiren muharip (Deniz piyade ve deniz İstihkâm hariç) sınıf ast
subaylar, meslek programlan gereğince gelişimleri sağlanmak üzere ikinci bölgeye 
atandırılırlar. Bunlardan astsubay çavuş, kıdemli çavuş ve üstçavuşların bekleme sü
resinin tamamım ikinci bölgede; kıdemli üstçavuş ve başçavuşların ise bekleme sü
relerinin tamamını ikinci bölge ve birinci bölgenin kıt 'a sayılan garnizonlarında ge
çirmeleri öngörülür.» 

Madde 24 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 64 ncü maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 
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Hadde 25 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

-Madde 72 — 30 Eylül tarihine kadar herhangi bir garnizona katılmış olan
lardan, açıkta veya tutuklulukta kalanlardan, beraat edenler ile kurs, hava değişimi 
veya geçici görev gibi elinde olmayan sebeplerle o garnizondaki hizmet süresinin 
sona erme tarihi değişenler, hizmet sürelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlıyor
larsa, o yılın atanma plânına dahil edilirler.-* 

Madde 26 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 74 ncü maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

Madde 27 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 79 ncu maddesi (d) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Bilfiil hudut üzerinde hudut koruma ve. kaçakçılarla mücadelede görev almış 
Seyyar Jandarma Birliklerindeki Tugay Komutanı ve Komutan Yardımcısı, Alay Ko
mutanı ve Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Tabur Komutan Yardım
cısı, Bölük Komutanı, Takım Komutanı ve Bölük Astsubayları iki yıllık hizmet sü
resine tabidirler. Aynı şekilde hudut üzerinde karakol komutanlığı görevini yapan 
astsubaylar da bu hükme tabidirler. 

Madde 28 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 81 nci maddesine aşağıdaki 2 nci 
fıkra eklenmiştir. 

«İkinci bölgenin A, B, C, D dereceli garnizonlarının hizmet süresinin üçte ikisini 
tamamlayamadan 79/d maddesinde belirtilen görevlere atandırılanlar (79 ncu mad
denin c bendi 1 nci ve 3 ncü alt bentlerine girenler hariç), daha önceki yarım kalan 
garnizon hizmet durumuna bakılmaksızın, yeni görevlerinin hizmet süresine tabi tu
tulurlar.» 

Madde 29 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup Subay ve Astsubayların Atanma 
ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 82 nci maddesi (a) fıkrası 4 ncü bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İkinci bölgeye alt münhal kadro yerlerini çekenleı dışında kalanlasın, müteakip 
yıllar ikinci bölgeye atanmaları bu gidiş. sıra numarasına riayet edilerek yapılır. Aynı 
sınıf ve rütbedeki personelden 2 nci bölgeye ilk defa gönderileceklerin nasıplarma 
göre miktarının saptanması; o sınıf ve rütbeden 2 nci bölgeye gönderilecek toplam 
miktarın, 2 nci bölgeye hiç gitmeyenlerin toplam miktarına bölünmesi sonucu elde 
edilecek sayı ile nasıplarına göre gitmeyenlerin miktarının ayrı ayrı çarpılması sure
tiyle olur.* 

Madde 30 — Türk SilAhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma 
ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 82 nci maddesi (b) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«İkinci bölgeye 2 nci, 3 ncü ve müteakip defa gidecekler : 
İkinci bölgeye 2 nci, 3 ncü ve müteakip defa gidecekler, münhal bulunan kıt 'a 

ve karargâh hizmetleri için tesbit edilecek rütbe ve kıdem ihtiyacını karşılayan na-
sıphlar arasından; ikinci bölgeye evvelki gidiş yıllarına göre ve bunlardan bu böl
gedeki evvelki hizmet süreleri az olanlar başa alınmak suretiyle sıra ile gönderilirler. 

İkinci bölgedeki evvelki hizmet süreleri dört yıllık garnizonlarda geçen evvelki 
hizmet süresi 0,75 emsal, üç yıllık garnizonlarda geçen hizmet süıe3i 1 emsal; ik i 
yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 1,5 emsal ile çarpılarak hesap edilir. Gidiş 
yılı ve hizmet süresi aynı olması halinde ikinci bölgeye gidiş sırası önde olan, gidiş 
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sayısının aynı olması halinde ise ikinci bölgede evvelki hizmet süresi az olan önce
lik alır. 

Herhangi bir yıl nasıplı subay ve astsubayların 2 nci, 3 ncü ve müteakip defa 
ikinci bölge hizmetine gönderilmelerine (onikinci maddede zikredilen sebepler veya 
münhal kadronun rütbe ve kıdem ihtiyacı sebebiyle gönderilmeyenler hariç olmak 
üzere) bir evvelki yıl nasıplı aynı sınıf subay ve astsubaylar tamamının, bir evvelki 
ikinci bölge hizmetlerini tamamlamasından sonra başlanır. 

İstek Üzerine yapılan ertelemelerden dolayı bölgelerde geçirilen fazla süre, hiz
met sürelerinin hesabında nazarı itibare alınmaz. 

Yönetmeliğin 12 ve 13 ncü maddelerinde belirtilen sebepler dolayısıyla, birinci 
coğrafi bölgede bulunduğu garnizonda hizmet süresini bitirmeden diğer garnizona 
atandırılan subay ve astsubaylardan, hemen ertesi yıl ikinci bölge hizmet sırası ge
lenlerin atanmaları bir yıl ertelenir. 

Bu atama, 24 ncü madde (f ) fıkrasında gösterilen şekilde ve personelin kendi 
kusuru sonucu meydana gelmiş veya 1402 sayılı Kanunun tanıdığı hak ve yetkiye da
yanılarak Sıkıyönetim Komutanının isteği üzerine yapılmışsa, ertesi yıl ikinci coğ
rafi bölge hizmet sırasına göre subay ve astsubaylar için erteleme yapılmaz.» 

Madde 31 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 85 — 30 Eylül tarihine kadar ikinci bölgeye katılmış olanlardan, açık
ta veya tutuklulukta kalanlardan beraat edenler ile kurs, hava değişimi veya geçici 
görev gibi elinde olmayan sebeplerle ikinci bölge hizmet süresinin sona erme tarihi 
değişenler, hizmet sürelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlıyorlarsa, o yılın atan
ma plânına dahil edilirler.» 

Madde 32 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ına ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 87 nci maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Madde 33 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atan
ma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 90 nci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Madde 34 — Bu Yönetmeliğin 8 nci maddesi (a) bendi değişikliğine ilişkin hü
küm 30 Temmuz 1983 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer 
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 35 — Bu yönetmeliği Mil l i Savunma Bakanı ve İçişleri Bakam yürütür. 

Mi l l i Savunma ve İçişleri Bakanlıklarından : 

Harp Akademileri Yönetmeliğinin 60 ıncı Maddesi (c) Bendine Bir Al t Bent 
Eklenmesine Dair Yönetmelik 

Madde 1 — Harp Akademileri Yönetmeliğinin 60 nci maddesi (c) bendine aşa
ğıdaki 7 numaralı alt bent eklenmiştir. 

«60/c. (7) - Giriş sınavını kazanıp Harp Akademisi öğrenimine henüz başla
mamış subaylardan, Akademiye girişle ilgili niteliklerinin bulunmadığı sonradan an
laşılanlar İle ahlâki niteliklerinde noksanlık veya ideoîojik faaliyette bulundukları 
tesbit edilenlerin Akademiye giriş hakları, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Ge
ne) Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile iptal edilir. 

Yukarıda belirtilen hususlar Akademi öğrenimi esnasında anlaşılırsa Yönet
meliğin ilgili hükümleri uygulanır.» 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mil l i Savunma ve İçişleri Bakanları yü

rütür. 
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YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN 

YARGITAY PERSONELİ ÖZLÜK İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 

Kapsam: 
Madde 1- Yargıtay Bi r i n c i Başkanı,Başkan vekilleri,daire başkanları ve üyeleri i l e 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı v e k i l i , tetkik hakimleri ve Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları dışında ka
lan Yargıtay personelinin atama, nakil, yükselme, d i s i p l i n vesair Özlük işleri bu Yönetmeliğe gö
re yapılır. (2797 S.K. Mad.20) 

Dayanak: 
Madde 2- Bu Yönetmelik 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 20 ve 657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanunu i l e bu Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki Kanunlara dayanılarak düzenlenmiştir. 

Tanımlar: 
Madde 3- Bu Yönetmelikte : 
A- "Seçme" kişinin s i c i l kayıtlarında mevcut veya sağlanacak belgelerindeki b i l g i l e r e 

dayanılarak sahip olduğu görevle i l g i l i n i t e l i k l e r i n i ortaya çıkarma işlemini; 
B - "Sınav" b e l i r l i b i r göreve i s t e k l i olan kişinin sahip olduğu b i l g i , beceri, i l g i ve 

tavır gibi görevle i l g i l i n i t e l i k l e r i n i çeşitli ölçme metodları i l e meydana çıkarma işlemini; 
C- "Yeterlik" kişinin seçme veya sınav yoluyla ortaya çıkarılan n i t e l i k l e r i n i n i s t e d i 

ği veya atanması düşünülen görevin yapılması için gereken en az düzeye ulaşmış olup olmadığının 
te s b i t i işlemini; 

D- "Yarışma" b e l i r l i bir görev için yeterliliği tesbit edilmiş birden fazla i s t e k l i bu
lunması halinde, bu kişilerin kendi aralarında başarı derecelerine göre sıralama işlemini; 

ifade eder. 
Bu tanımlamaya göre: 
1- (C) fıkrasındaki tesbit işlemi (A) fıkrasındaki usul i l e yapılırsa "Yetirlik seçme

s i " 
2- (C) fıkrasındaki tesbit işlemi (B) fıkrasındaki işaret olunan metodlarla yapılırsa 

" y e t i r l i k sınavı" 
3- Yeterliliği tesbit edilmiş birden fazla i s t e k l i n i n başarı derecesi (A) fıkrasında 

yazılı belgelere göre sıralanırsa "Yarışma Seçmesi" 
i - Yeterliliği tesbit edilmiş birden fazla kişinin başarı derecesi (B) fıkrasında ya

zılı metodlarla sıralanırsa "yarışma sınavı" 
yapılmış olur. 
Yönetmelikte geçen "Kuruluş Birimi" deyimi de Yargıtay Kanununun 2.maddesinde b e l i r t i 

len kuruluşlardan her b i r i n i gösterir. 

BİRİNCİ KISIM 
ATAMA VE NAKÎL 

BİRİNCİ BÖLÜM 
ATAMA 

Duyuru: 
Madde 4- Açılan kadrolara i l k ke2 atanacaklar Yönetim Kurulunca yapılacak açık yarış

ma sınavı i l e b e l l i edilir.(2797 S.K.Mad.53) 
Yarışma sınavı, buna ilişkin yazının Yargıtay Binasındaki ilân tahtasına asılması sure

tiy l e veya Yönetim Kurulunca uygun görülecek diğer yayın araçları i l e duyurulur. 
Duyuru, başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce yapılıı. Duyuruda, atama yapı

lacak boş kadroların unvanı, sınıfı, derecesi, alınacak personelde aranacak genel ve özel şart
lar, başvurulacak merci, en son başvurma t a r i h i , sınavın yapılacağı yer, t a r i h i ve saati göste
r i l i r . 

Alınacak memur sayısından fazla i s t e k l i çıkması halinde, yeterlik sınavı ve bu sına
vı kazananlar arasında yarışma sınavı, alınacak görevli sayısı kadar veya daha as i s 
t e k l i çıkması halinde ise yalnız yeterlik sınavı yapılır. 
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Göreve Alınacaklarda Aranacak Şartlar: 
Madde 5-
A- Genel Şartlar : 
1- Türk vatandaşı olmak, 
2- 18 yadını bitirmiş olmak, 
3- En az o r t a o k u l mezunu olmak (Ortaokul mezunlarından i s t e k l i bulunmadığı t a k d i r d e 

i l k o k u l u b i t i r e n l e r de memurluğa alınabilir.) 
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5- T a k s i r l i suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan f a z l a hapis veyahut a f f a uğramış o l 

s a l a r b i l e D e v l e t i n şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, i h t i l a s , i r t i k a p , rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, s a h t e c i l i k , inancı kötüye kullanma, dolanlı i f l a s g i b i yüz kızartıcı b i r 
f i i l d e n dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 

6- A s k e r l i k durumu i t i b a r i y l e : 
a) A s k e r l i k l e i l g i s i bulunmamak veya, 
b) A s k e r l i k çağına gelmemiş bulunmak, 
c) A s k e r l i k çağına gelmiş i s e e y l e m l i a s k e r l i k h i z m e t i n i yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 
7- 657 Sayılı Kanunun 2595 sayılı kanunla değişik 53. maddesi hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla görevini devamlı o l a r a k yapmasına engel o l a b i l e c e k vücut veya akıl hastalığı yahut vü-
^ut sakatlığıyla özürlü bulunmamak, (657 S.K. değişik Mad.48) 

B- Özel Şartlar: 
1- Yazı İşleri Müdürlüğüne, öncelikle hukuk fakültesi mezunları, bunlardan müracaat 

t:den olmadığı t a k d i r d e sırasıyla Ad a l e t Yüksekokulu, Fakülte, Yüksekokul, L i s e veya T i c a r e t L i s e 
s i mezanları veya en az beş, yıl yazı işlen müdür yardımcılığı veya i l k derece mahkemelerinde ay
nı sure yazı işleri müdürlüğü yapmış o l a n l a r atanır. 

2- Yazı işleri müdür yardımcılığına atanabilmek için l i s e veya t i c a r e t l i s e s i n i b i t i r 
im ş olmak veya Yargıtay'da en az beş yıl süre i l e kâtiplik veya i l k derece mahkemelerinde aynı 
süre yazı işleri müdür yardımcılığı veya k a t i p l i k yapmış olmak g e r e k i r . 

3- Katipliğe atanabilmek için e l i l e dakikada yanlışsız ve okunaklı 12 k e l i m e , makina 
i l e gene dakikada 30 kelime yazabilmek, basılı veya makina i l e yasılmış b i r yazıdan da dakikada 
85 kelime okuyabilmek m e l e k e s i n i h a i z olmak. 

V e r i l e c e k görevin g e r e k l i kılmadığı h a l l e r d e makina i l e yazabilme şartı a r a n m a y a b i l i r . 
Genel ve Özel Şartların B e l g e l e n d i r i l m e s i : 
Madde 6- Devlet memurluğuna atanacaklar 5. maddenin A fıkrasında gösterilen genel şart

lardan : 
a) Türk vatandaşı olduklarını ve yaşlarını, hüviyet cüzdanının aslı veya Örneğiyle, 
b) Öğrenim durumlarını diploma, diplomanın düzenlenmemiş olması h a l i n d e diploma i l e de

ğiştirilmek üzere Önceden i l g i l i kurumlarca usulüne göre verilmiş olan b e l g e n i n asılları veya 
onanlı örnekleriyle, 

c) Görev almağa engel olacak n i t e l i k t e hükümlü veya kamu h i z m e t l e r i n d e n yasaklı bulun
madıklarını Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak b e l g e l e r l e , 

d) A s k e r l i k durumlarını nüfus hüviyet cüzdanı veya t e r h i s b e l g e s i asıl veya onanlı Ör
n e k l e r i y l e yahut y e t k i l i a s k e r i m e r c i l e r i n vermiş olduğu b e l g e l e r l e , 

e) Sağlık durumlarını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tesbıt e d i l e n Örneğe uygun 
o l a r a k alınacak resmi t a b i p r a p o r u y l a , 

b e l g e l e n d i r i r l e r . 
Madde 7- Sınava girmek i s t e y e n l e r iş isteme dilekçelerine 2 vesikalık fotoğraf ilişti

r i p son başvurma t a r i h i mesai s a a t i sonuna kadar Yargıtay Personel Müdürlüğüne t e s l i m e d e r l e r . 
Dilekçeye t e b l i g a t t a elverişli adres yazılır. Öğrenim b e l g e s i y l e nüfus hüviyet cüzda

nının, asıl veya onanlı örnekleri e k l e n i r . 
Dilekçesini veren adaylardan sınava girme koşullarını taşıyanlara fotoğraflı giriş b e l 

g e s i v e r i l i r . 
Sınavın Şekli, Soruları, Konuları ve Yürütülmesi: 

Madde 8-
A- Sınav Şekli: 
Yarışma sınavı yazılı o l a r a k ve Yönetim Kurulunca seçilecek Sınav Kurulunun gözetimin

de yapılır. 
Y e t e r l i k sınavının, hangi yöntemlerle yapılacağı Sınav Kurulunca b e l l i e d i l i r . 
B- Yarışma Sınav Konuları ve S o r u l a r : 
t i k defa Devlet Memuru o l a r a k a t a n a c a k l a r için açılacak o l a n sınavın konuları aşağıda 

belirtilmiştir. 
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a) Atatürk t i k e ve İnkılapları, 
b) 'i'enıel Yurttaşlık B i l g i l e r i , 
c) Türkiye Cumhuriyeti T a r i h i ve Türkiye Coğrafyası i l e i l g i l i o l a r a k s o s y a l b i l i m l e r 

d e k i temel Uavram ve i l k e l e r , 
d) Özellikle günlük h a y a t t a y e r i ve önemi o l a n l a r üzerinde durulmak koşuluyla f e n b i 

l i m l e r i n d e k i temel kavram ve i l k e l e r , 
e) Haber ve düşünceleri anlama ve anlatmada Türkçeyi kullanma gücü, 
f ) Matematiksel kavram ve i f a d e l e r d e n yararlanma gücü. 
M e s l e k i sınavlarda s o r u l a r , yukarıda b e l i r t i l e n k o n u l a r l a b i r l i k t e ağırlıkla meslekî 

b i l g i ve göreve ilişkin b i l g i ve b e c e r i l e r i içeren konulardan oluşur. 
Sınav soruları, farklı öğrenim düzeylerini kapsayacak ağırlıkta düzenlenir. 
C- Sınavın Yürütülmesi: 
Sınav soruları, sınav günü, Sınav K u r u l u tarafından hazırlanır. Sınavlarda kopya yapan 

veya buna teşebbüs eden hakkında tutanak düzenlenir ve i l g i l i n i n sınavı geçersiz sayılır. 
Sınavın başlama, sürdürme ve b i t i m durumlarını gösteren b i r tutanak yapılır. 
Bu tutanak K u r u l tarafından imza e d i l i r . Sınav evrakı i k i yıl süre i l e saklanır. 
Değerlendirme ve Kabul: 

Madde 9- Sınav kâğıtları Sınav K u r u l u tarafından i n c e l e n i r . Cevapların tam ve doğru o l 
maları h a l i n d e v e r i l e c e k puan 100 dür. Kâğıtlar bu esasa göre değerlendirilir. 60 puan a l a n sına
vı kazanmış sayılır. Sınav puanı K u r u l Üyelerinden her b i r i n i n verdiği puanların a r i t m e t i k o r t a -
lamasıdır. 

Sınavı kazananlar başarı sırasına göre b i r çizelge i l e t e s b i t olunur. Bu çizelge duyur
ma tahtasına asılarak duyurulur. Atamalar en üst derecede başarılı o l a n l a r d a n başlamak s u r e t i y l e 
yapılır. Atamada va r s a y e t e r l i k sınavı sonuçları da gözönüne alınır. 

Sınav Sonuçlarına İtiraz: 
Madde 10- Başarı çizelgesinin 9.madde uyarınca duyurulmasından i t i b a r e n 7 gün içinde Yö

netim K u r u l u Başkanlığına b i r dilekçe ve r i l m e k s u r e t i y l e sınav sonuçlarına i t i r a z e d i l e b i l i r . 
Süresinden sonra v e r i l e n dilekçeler K u r u l tarafından reddolunur.Süresi içinde v e r i l e n dilekçe i l l e 
r i n e K u r u l , i t i r a z edenin sınav kağıtlarını yeniden i n c e l e r ve değerlendirir. 

Seçmeye veya sınavlara yapılan i t i r a z l a r sonuçlanıp başarı l i s t e l e r i kesinleşmeden a t a 
ma yapılamaz. 

Adaylık: 
Madde 11- Sınava g i r e n l e r d e n yukarıdaki e s a s l a r a göre kabul e d i l e n l e r "aday" o l a r a k a t a 

nırlar. 
Aday o l a r a k atanmış bulunan görevli 1 yıldan az, 2 yıldan çok olmamak üzere adaylık sü

r e s i geçirir. 
Adayların Yetiştirilmesi: 
Madde 12- Adayların yetiştirilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı 

Kanunla değişik 55. maddesi ve Yargıtay Kanununun 52.maddesi i l e Yargıtay İç Yönetmeliğinde be
l i r l e n e n e s a s l a r d a i r e s i n d e Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğünce y e r i n e g e t i r i l i r . 

Adaylıkta Göreve Son Verme ve Başarısızlık: 
Madde 13- Adaylık süresince h a l ve h a r e k e t l e r i n d e memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, 

göreve devamsızlıkları t e s b i t e d i l e n l e r l e bu süre sonunda başarısız olanların, a m i r l e r i n i n t e k 
l i f i ve Yönetim Kuru l u kararı i l e ilişkileri k e s i l i r . 

Aslî Memurluğa Atama: 
Madde 14- Adaylık süresini doldurmuş, başarılı olmuş ve olumlu s i c i l almış bulunan 

ad a y l a r Yönetim Kuru l u kararıyla aslî memurluğa atanırlar. 
E s k i Görevlilerin Yenıden Atanmaları: 
Madde 15- Devlet Memurluğundan kendi i s t e k l e r i y l e çekilenlerden Yargıtay'da b i r göre

ve girmek i s t e y e n l e r l e 657 sayılı Kanunun kapsamına g i r e n kurumlardan kendi i s t e k l e r i y l e emek
l i olup yeniden Yargıtay'da b i r göreve alınmasını d i l e y e n l e r i n y e t e r l i k sınavına katılabil
m e l e r i için: 

a) Ayrıldıkları sınıf ve derecede kadro açılmış bulunmak, 
b) Sınıfının emekli yaş had d i n i aşmamış olmak, 
c) 5. maddenin (A) b e n d i n i n 4,5,7 numaralarında yazılı genel; (B) bendinde yazılı 

Özel şartları taşımakta olmak, 
zorunludur. 
Kadrosunun kaldırılması nedeniyle açıkta k a l a n Devlet Memurlarından Yargıtay'da baş

ka b i r sınıfın eşit d e r e c e s i n d e k i kadroya geçmek i s t e y e n l e r i n yeniden a t a n a b i l m e s i aynı şart
ların gerçekleşmesine bağlıdır. 

Bu maddede b e l l i e d i l e n şartların b e l g e l e n d i r i l m e s i 6. madde hükümlerine göre yapılır. 
Yargıtay'dan ayrılmış o l a n l a r bu maddedeki sınava t a b i değildirler. (657 sayılı Kanunun 2670 
sayılı Kanunla değişik 92,93 ve 97. maddeleri hükümleri saklıdır.) 
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Yargıtay Personelinin Sınıf Değişikliği: 
Madde 16- Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan ve aslî memuriyete alınmış olan "Yargı

tay personelinden en az ortaokul mezunu olanlar müracaatları halinde Yönetim Kurulunca yapı
lacak daktilo imtihanında başarılı oldukları takdirde genel idare hizmetleri sınıfında b i r 
göreve atanabilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Nakil 

Yargıtay içinde Nakil: 
Madde 17- 2797 Sayılı Yargıtay Kanununun 2. maddesinde gösterilen birimlerde çalışan 

personelin birinden diğerine nakli için çalışmakta olduğu kuruluş birimi başkan veya amiri
nin muvafakati , nakledilen kuruluş birimi başkan veya amirinin inhası lazımdır. Cumhuriyet 
Başsavcılığı kalemleri için bu muvafakat ve inha Cumhuriyet Başsavcısına a i t t i r . 

Verilecek görevin özelliği bakımından B i r i n c i Başkanlıkta çalıştırılacak personel 
için muvafakat şartı aranmaz ve memurun rızasına bakılmaz. 

Yönetim Kurulunca memurun s i c i l amirinin değiştirilmesinin zorunlu görüldüğü veya 
Yargıtay d i s i p l i n ve dirliğinin gerekli kıldığı hallerde muvafakat veya inhaya yahut memu
run rızasına ihtiyaç yoktur. 

Üst Göreve Atama Suretiyle Nakil: 
Madde 18- Yargıtay personelinin üst göreve atanmasında inha ve muvafakat şartı aran

maz . 
Yargıtay Dışından Nakil: 
Madde 19- Yargıtay dışında 657 sayılı Kanuna bağlı kurumlarda görevli bulunanlardan 

Yargıtay'a yapılacak atamalarda 5. maddede b e l l i edilen şartlarla, 17. maddede b e l i r t i l e n 
inha aranır. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 74, maddesi de gözönünde 
tutulur. 

İKİNCİ KISIM 
KADEME İLERLEMESİ VE YÜKSELME 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kademe ilerlemesi 

Kademelerde İlerleme Şartları: 
Madde 20- Memurun bulunduğu kademeden b i r öndeki kademeye geçebilmesi için: 
a) Bulunduğu kademede en az b i r yıl çalışmış olması, 
b) 0 yıl içinde olumlu s i c i l almış bulunması, 
c) Bulunduğu derecede ilerliyebileceği b i r kademenin var olması, 
şarttır. 

Karar Mercii: 
Madde 21- Memurların kademe ilerlemesi, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üze

re ayda b i r defa alınacak Yönetim Kurulu kararı i l e yapılır. 
Devlet Memurları Kanununun değişik 66. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Derece Yükselmesi 

Yükselme Şartları: 
Madde 22- Derece yükselmesi yapılabilmesi için: 
a) Bir üst derecede boş kadronun bulunması, 
b) Memurun, derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin 3. kademe aylığını 

f i i l e n bir yıl almış olması, 
c) Kadronun tahsis edildiği görev için 2797 sayılı Yargıtay Kanununda ve bu Kanuna 

göre yapılan yönetmeliklerde b e l i r t i l e n n i t e l i k l e r i elde etmiş bulunması, 
d) S i c i l bakımından bir üst dereceye geçebilecek nitelikte bulunması, 
şarttır. 

Yürütme ve İdare Bölûmû Sayfa:49 



Sayfa : 50 RESMİ G A Z E T E 9 Aralık 1983 — Sayı : 18246 

Süre kaydı aranmaksızın üst d e r e c e l e r e atama, bu s u r e t l e atananların işgal e t t i k l e r i 
kadro d e r e c e s i n i n altında b i r başka göreve atanmaları ve bunların hak ve yükümlülükleri konu
larında 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin B ve ondan sonra gelen, fıkralarına göre iş
lem yapılır. 

Derece yükselmesinde k a r a r m e r c i i Yönetim Kuruludur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
SİCİLLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 
S i c i l Unsurları 

Memur Kütüğü Numarası, Cüzdanı, S i c i l ve Özlük Dosyaları: 
Madde 23- Memurlar numara sırası i l e memur kütüğüne kayıt e d i l i r l e r . Sıra numarası me

murun s i c i l numarasıdır. Kütüğe memurun soyadı, adı, doğum y e r i ve t a r i h i , sınıfı, öğrenim 
durumu, giriş sınavı durumu, işe başlama t a r i h i , v a r s a geldiği kurum, işten ayrılma t a r i h i 
ve sebebi yazılır. 

Her memurun b i r memur cüzdanı, b i r özlük dosyası ve b i r s i c i l dosyası bulunur. 
Memur cüzdanına memurun numarası, kimliği, c i n s i y e t i , medeni halı, bakmakla yükümlü olduğu 
k i m s e l e r , Öğrenim durumu, bildiği yabancı d i l l e r ve d e r e c e s i , sınıfı, barem d e r e c e s i ve k a 
demesi, mecburi h i z m e t l e r i , a s k e r l i k durumu, adaylık ve aslî memurluğa atanma ve işe başla
ma t a r i h l e r i , kademe i l e r l e m e s i , derece yükselmesi, sınıf ve yer değişiklikleri, v a r s a eser
l e r i , aldığı takdirname ve ödüller, d i s i p l i n cezaları, herhangi b i r suçtan hakkında dava 
açılmışsa sonucu, sağlık durumu i l e i l g i l i işlemler ve raporları, f a h r i h i z m e t l e r i , aldığı 
i z i n l e r ve k e n d i s i i l e i l g i l i olup Özlük dosyasında bulunan hususlar k a y d e d i l i r . ( 657 S.K. 
Md.109) 

Memurlara i s t e k l e r i h a l i n d e cüzdanının b i r Örneği v e r i l i r . 
Özlük dosyasına memurun k i m l i k cüzdanı i l e Öğrenim b e l g e s i n i n genel s e k r e t e r tarafın

dan onanan örnekleri ve yazışma evrakı konulur. 
Memurun s i c i l dosyasına s i c i l a m i r l e r i tarafından düzenlenen s i c i l raporları i l e v a r 

sa Yargıtay İç Yönetmeliği gereğince yapılan denetlemeye ilişkin r a p o r l a r ve mal beyannamele
r i konulur. 

Kütük, cüzdan ve dosyalar özlük işleri s e r v i s i n d e t u t u l u r ve saklanır. S i c i l d o s yala
rını saklamakla görevli memurlara a i t s i c i l dosyaları genel s e k r e t e r veya onun uygun görece
ği b i r görevli tarafından saklanır. 

Memurluktan ayrılanların s i c i l dosyaları Özlük dosyaları i l e birleştirilerek saklanır. 
Dosyaların önemi: 
Madde 24- Memurların e h l i y e t l e r i n i n t e s b i t i n d e , kademe i l e r l e m e s i ve derece yükselme

s i n d e , emekliye çıkarma veya h i z m e t l e ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve s i c i l dosyaları 
başlıca dayanaktır. (657 S.K. Md.111) 

S i c i l Not D e f t e r i : 

Madde 25- İlk s i c i l a m i r l e r i , haklarında s i c i l raporu düzenlıyecekleri her memur için 
Devlet Personel D a i r e s i Başkanlığınca düzenlenen örneğe uygun b i r e r s i c i l not d e f t e r i tutmak
l a Ödevlidirler. (657 S.K.Mad.114) 

İlk s i c i l a m i r l e r i , memurun h i z m e t t e k i başarı d e r e c e s i n i veya başarısızlığını gözlem
l e r i sonunda s i c i l not d e f t e r i n e t a r i h sırası i l e kaydederler. S i c i l raporları doldurulurken 
bu kayıtlardan yararlanılır. (657 S.K. Mad. 114) 

İlk s i c i l a m i r i n i n veya i l g i l i memurun görevinden ayrılması h a l i n d e , d o l d u r u l a n s i c i l 
not d e f t e r i , son durum da eklenmek s u r e t i y l e k endisinden sonra bu göreve atanacak amire dev
r e d i l i r veya ayrılan memurun atandığı y e r i n b i r i n c i s i c i l amirine gönderilir. 

İlk s i c i l a m i r i s i c i l not d e f t e r i n i ya k e n d i s i s a k l a r veya s i c i l dosyasında saklanmak 
üzere Özlük İşleri Müdürlüğüne v e r i r . Değerlendirme yapılacağı sırada s i c i l not d e f t e r i n i n 
s i c i l dosyasında bulunması g e r e k i r . S i c i l dosyasına konulan s i c i l not d e r t e r i n i i l k s i c i l 
a m i r i gözlem ve i z l e n i m i n i işlemek için her zaman a l a b i l i r . 

Yazı İşleri Müdür Yardımcıları m a i y e t l e r i n d e çalışanların s i c i i not d e f t e r l e r i n e geç
mesini uygun buldukları hususları i l k s i c i l amirine sözlü o l a r a k b i l d i r i r l e r , t i k s i c i l ami
r i bu isteği yerinde b u l u r s a s i c i l not d e f t e r i n e iğler; bulmazsa k e n d i s i n e en yakın s i c i l 
a mirine sözle arzeder. Bu a m i r i n sözü k e s i n d i r . 
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İKİNCİ BÖLÜM 
S i c i l A m i r l e r i ve S i c i l Raporları 

S i c i l A m i r l e r i ; 
Madde 26- S i c i l a m i r l e r i aşağıdaki l i s t e d e gösterilmiştir. 

Hakkında S i c i l Raporu 
Doldurulacak O l a n l a r : 
Daire kalemlerinde çalışanlar 
(Yazı işleri müdürleri hariç) 
Yazı İşleri Müdürü 
Genel K u r u l l a r d a çalışanlar 

B i r i n c i Başkanlık D a k t i l o 
Bürosunda çalışanlar 
B i r i n c i Başkanlık Kayıt 
Bürosunda çalışanlar 
Özel Kalem Müdürü 
B i r i n c i Başkanlık Yazı 
İşleri Müdürü, Özlük İşle
r i Müdürü, Levazım Müdürü, 
Yayın İşleri Müdürü, 
Da i r e Müdürü, Eğitim ve Sos
y a l İşler Müdürü, Kütüphane 
Müdürü 
Sağlık Müdürü 
Yargıtay T a b i p l e r i ve 
B i o l o g 
Sağlık Müdürlüğünde 
çalışanlar 
Yayın İşlerinde çalışanlar 
Özlük İşlerinde çalışanlar 
Levazım Müdürlüğünde çalışanlar 
Şoförler 

Başodacı ve odacılar 

B i r i n c i Başkanlık emrinde 
çalışan ve ayrıca s i c i l ami
r i gösterilmemiş bulunanlar 
Cumhuriyet Başsavcılığı 

Cumhuriyet Başsavcılığı 
emrinde çalışanlar 

S i c i l Raporları: 
Madde 27- S i c i l raporları Devlet personel D a i r e s i n c e hazırlanan form' a uygun o l a r a k 

s i c i l a m i r l e r i tarafından her yılın Ocak ayında d o l d u r u l u r . Hakkında i d a r i kovuşturma devam eden 
memurların bu süre içinde s i c i l raporları normal şekilde düzenlenir. 

S i c i l Verme Süresi: 
Madde 28- Haklarında s i c i l raporu düzenlenecek olanların, s i c i l a m i r l e r i yanında en az 

6 ay çalışmış olmaları şarttır. B i r görevde 6 aydan f a z l a b i r süre bulunup, başka b i r s i c i l ami
r i n i n yanındaki göreve at a n a n l a r a a i t s i c i l raporları e s k i a m i r l e r tarafından d o l d u r u l a r a k atan
madan sonra memurun t a b i olduğu s i c i l a m i r i n i n raporunu saklamakla görevli makama gönderilir. 

İstifa, emekliye ayrılma ve Ölüm g i b i s e b e p l e r l e görevlerinden ayrılan b i r i n c i s i c i l 
a m i r l e r i n i n y e r i n e s i c i l raporları, var s a o y e r d e k i i k i n c i s i c i l a m i r i tarafından doldurulur.İkin
c i sicil a m i r i de yoksa veya orada değilse s i c i l raporları b i r i n c i veya i k i n c i s i c i l a m i r l e r i n i n 
h a l e f veya v e k i l l e r i tarafından i k i aylık b i r sürenin sonunda de r h a l düzenlenir. 

İkinci fıkrada b e l i r t i l e n sebeplerden başka, Ocak ayı gelmeden görevden uzaklaştırma, 
görevine son verme, b i r başka göreve atanma ve b e n z e r i sebeplerden dolayı b i r i n c i veya i k i n c i 
s i c i l a m i r l e r i n d e n hiç b i r i i l e 6 ay görev yapmamış memurların s i c i l raporları da b i r i n c i veya 
i k i n c i s i c i l a m i r l e r i n i n h a l e f veya v e k i l l e r i tarafından i k i aylık b i r sürenin sonunda de r h a l 
düzenlenir. 

S i c i l Raporlarının Doldurulması, Saklanması ve Not Usulü: 
Madde 29- S i c i l a m i r l e r i , haklarında s i c i l raporu düzenliyecekleri memurların s i c i l 

raporunda y er a l a n soruları cevaplandırır; genel durum ve davranışlarını b e l i r t m e y e yarayan bolü-
nünde/ olumlu veya olumsun n i t e l i k l e r i n i , kusur ve e k s i k l e r i ve arkadaşları i l e geçimlilik
l e r i hakkında açık, k e s i n ve kısa görüş b i l d i r e r e k değerlendirirler. Sağlık durumları her yıl 
alınacak r a p o r l a saptanır. İkinci s i c i l a m i r i de k a n a a t i m s i c i l raporundaki Özel bölümünde be
l i r t i r . 

B i r i n c i S i c i l A m i r i : İkinci S i c i l A m i r i : 

Yazı İşleri Müdürü 
Da i r e Başkanı 
B i r i n c i Başkanlık 
Yazı İşleri Müdürü 
B i r i n c i Başkanlık 
Yazı İşleri Müdürü 
B i r i n c i Başkanlık 
Yazı İşleri Müdürü 
B i r i n c i Başkan 

Daire Başkanı 

İlgili B i r i n c i Başkanvekili 

Kıdemli B i r i n c i 
Başkanvekili 
Genel Sekreter 

Genel Sekreter B i r i n c i Başkan 

Genel Sekreter 

Sağlık Müdürü 

B i r i n c i Başkan 

Genel Sekreter 

Sağlık Müdürü 
Yayın İşleri Müdürü 
Özlük İşleri Müdürü 
Levazım Müdürü 
D a i r e Müdürü 

Daire Müdürü 

Genel Sekreter 
Genel Sekreter 
Genel Sekreter 
Genel Sekreter 
Çalıştıkları Daire 
Başkanı, diğerleri 
Genel Sekreter 
Çalıştıkları Daire 
Başkanı,diğerleri 
Genel Sekreter 

D a i r e Müdürü 

Cumhuriyet Başsavcı 
Başyardımcısı 

Cumhuriyet Başsavcılığı 
İlgili Yazı İşleri Müdürü 

Genel Sekreter 

Cumhuriyet Başsavcısı 
Başyardımcısı 
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S i c i l raporunda kazıntı, s i l i n t i yapılamaz. F a z l a veya yanlış yazıları söz ve işaret
l e r okunacak şekilde çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra durum imza i l e doğrulanır. 

S i c i l raporları ( g i z l i ve kişiye özel) işaretlerini taşıyan kapalı b i r z a r f içinde 
23 Üncü madde gereğince s i c i l dosyasına konmak üzere B i r i n c i Başkanlığa gönderilir. 

B e l g e l e r i n Memurun Gittiği Yere Gönderilmesi: 
Madde 30- Başka b i r kuruma atananların s i c i l raporları i l e b i r l i k t e memur cüzdanı,si

cil not d e f t e r i ve beraber bulunması z a r u r i o l a n b e l c e l e r o kuruma gönderilir. 
S i c i l Dosya ve Raporlarım K i m l e r i n Gö'rebi l e c e g i : 
Madde 31- Yönetim K u r u l u Başkan, ve Üyeleri b u Yönetmeliğe tabı memurların, s i c i l amir

l e r i de haklarında s i c i l vermeye y e t k i l i oldukları k i m s e l e r i n s i c i l rapor ve dosyalarını i n c e 
lemeye y e t k i l i d i r l e r . 

S i c i l A m i r l e r i n i n Düşünceleri Arasında Uyuşmazlık Bulunması H a l l e r i : 
Madde 32- i k i s i c i l a m i r i n i n düşünce ve görüşleri arasında uyuşmazlık bulunması h a l i n 

de i k i n c i s i c i l a m i r i n i n düşünce ve görüşü Üstün t u t u l u r , 
îkı Defa Üst Üste Olumsuz S i c i l Alma: 
Madde 33- İki defa üst üste olumsuz s i c i l a l a n memurların durumları görevlerine veya 

memurluğuna devam edip edemiyecekleri hakkında b i r k a r a r verilmek üzere Yönetim Kuruluna i n t i k a l 
e t t i r i l i r . Yönetim K u r u l u g e r e k l i i n c e l e m e l e r i yapar ve kararını v e r i r . Bu k a r a r B i r i n c i Başkanlık 
tarafından i l g i l i memura tebliğ e d i l i r . 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
D i s i p l i n İşlemleri 

Ceza Uygulaması; 
Madde 34- D i s i p l i n cezaları Yönetim Kurulu kararı i l e v e r i l i r ve K u r u l Başkanı t a r a 

fından y e r i n e g e t i r i l i r . Ayrıca d a i r e başkanları, d a i r e l e r i n d e ; Cumhuriyet Başsavcısı da Baş
savcılıkta çalışan personel hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarından b i r i n e k a r a r 
v e r e b i l i r ve uygular. (2797 S.K. Mad. 24/4) 

İtiraz: 
Madde 35- Daire başkanları ve Cumhuriyet Başsavcısı tarafından v e r i l e n c e z a l a r a karşı 

Yönetim Kuruluna i t i r a z o l u n a b i l i r . 
İtiraz veya başvurma süresi kararın i l g i l i y e tebliği t a r i h i n d e n i t i b a r e n 7 gündür,Süre

s i içinde i t i r a z olunmayan d i s i p l i n cezası kesinleşir. 
Kurulun Çalışması: 
Madde 36- K u r u l i h t i y a c a göre Başkan tarafından toplanır. 
D i s i p l i n yönünden hazırlık soruşturması B i r i n c i Başkanın t e n s i p edeceği kişi tarafın

dan yapılır. Cumhuriyet Başsavcısı i l e d a i r e başkanları da p e r s o n e l i hakkında hazırlık soruştur
ması yapmağa veya yaptırmağa y e t k i l i d i r l e r . 

Yönetim Kuru l u gelen hazırlık evrakı üzerinde karar verebileceği g i b i g e r e k l i gördüğü 
inceleme ve soruşturma işlemlerini de y a p a b i l i r ve yaptırabilir. Savunma alınmadan d i s i p l i n ceza
sı v e r i l e m e z . Soruşturmayı yapanın veya Yönetim Kurulunun İşın gereğine göre 7 günden az olmamak 
üzere verdiği süre içinde veya belirttiği b i r t a r i h l e savunmasını yapmayan görevli savunma hakkın
da vazgeçmiş sayılır. 

Daire başkanları ve Cumhuriyet Başsavcısı, p e r s o n e l i hakkında verdikleri d i s i p l i n ceza
ları kesinleştiğinde onanlı k a r a r örneğini Yönetim Kuruluna vermekle yükümlüdürler. 

D i s i p l i n Cezalarının B i r Sure Sonra S i c i l d e n S i l i n m e s i : 
Madde 37- D i s i p l i n cezaları memurun s i c i l i n e işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma ce

zasından başka b i r d i s i p l i n cezasına çarptırılmış o l a n memur uyarma ve kınama cezalarının uygu
lanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra Yönetim Kuruluna başvurarak,ve
rilmiş o l a n cezalarının s i c i l dosyasından s i l i n m e s i n i i s t e y e b i l i r . 

Yönetim Kurulunca i l g i l i a m i r i n görüşü alındıktan sonra memurun, yukarıda yazılan süre
l e r içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak n i t e l i k t e görülürse, isteğinin y e r i n e ge
t i r i l m e s i n e k a r a r v e r i l e r e k bu k a r a r s i c i l dosyasına işlenir. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Takdirname: 
Madde 38- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. maddesine göre v e r i l e c e k t a k d i r n a 

me, s i c i l a m i r l e r i n i n veya bunlardan b i r i n i n teklîfi üzerine yahut doğrudan Yönetim K u r u l u t a r a 
fından v e r i l i r . Takdirname s i c i l e geçer. 

Devir ve Teslim: 
Madde 39- Devir ve t e s l i m i l e yükümlü o l a n l a r , bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini 

bırakamazlar. Bu süre 5 gündür. Yönetim Kurulu süreyi u z a t a b i l i r . 
Genel Hükümlerin Uygulanacağı Y e r l e r : 
Madde 4Û- Bu Yönetmelikte açıklama bulunmayan h a l l e r d e genel hükümler uygulanır. 
Yürürlük T a r i h i : 
Madde 41- Bu Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete i l e yayımı t a r i h i n d e yürürlüğe g i r e r . 
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Sirküler 
Ticaret Bakanlığından .-

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
Değerlendirme 83-3 

ı) ithalatçı Belgelerine ait vize talepleri, mali yılın başlangıcı olan Ocak 
ayı içinde ve Harçlar Kanununa göre yatırılacak harca ait makbuz ve İthalat Bel
gesinin aslı ile birlikte Bakanlığa yapılacaktır. 

2) Bu sirküler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

D Ü Z E L T M E 

19/11/1983 tarihli ve 18226 sayılı Resmî 3Gazete'de yayımlanan Futbol Mü
sabaka Yönetmeliğinin Değişikliğine ait \ unetmolik aşağıdaki şekilde düzeltil
miştir. 

Resmi Gazete 
Sayfa Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

35 27 Bölgenin Genç, ve Minik . . . Bölgenin Genç, Yıldız ve Minik . , . 
36 23 . . . Yönetmeliğinin 30 uncu . . . Yönetmeliğinin 29 uncu 

maddesi... maddesi... 
37 25 ..(b, d, e, f, g, h, i , k, 1, m, n, ot... ... (b, d, e, t, g, h, i , j , k, 1, m, n, o)... 
37 28 . , . (h, i , k, 1, 0) . . . ...<h, i , i, k, 1, o)... 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden 

SAYI: 1983/232 
Döviz Kurları Bül ten i 

9 Aralık 1983 Tarihinde Uygulanacaktır . 

II S a y ı l ı Liste (TL Olarak) 

Dövizin Cinsi Döviz Al ı ş Döviz Sa t ı ş Efektif A l ı ş Efektif S a t ı ş 

1 ABD d o l a r ı 
1 Avustralya do lar ı 
1 Avusturya ş i l i n i 
1 Bat ı Alman markı 
1 Be lç ika frangı 
1 Danimarka kronu 
1 Fransız frangı 
1 Hollanda f lor in i 
1 İ sveç kronu 
1 İ s v i ç r e frangı 

100 İ ta lyan l i r e t i 
100 Japon yeni 

1 Kanada d o l a r ı 
1 Kuveyt d inar ı 
1 Norveç kronu 
1 Sterlin 
1 Suudi Arabistan r i y a l i 

270,90 
2^3,27 

14,07 
99,10 
4,89 

27,36 
32,64 
88,46 
33,85 

123,76 
16,37 

115,99 
217,77 
929,32 
35,40 

389,61 
77,84 

276,32 
248,13 

14,35 
101,08 

4,99 
27,90 
33,29 
90,23 
34,52 

126,23 
16,70 

118,31 
222,12 
947,91 

36,11 
397»40 
79,40 

270,90 
231,10 

14,07 
99,10 

4,65 
27,36 
32,64 
88,46 
33,85 

123,76 
15,55 

110,19 
206,88 
882,86 

33,63 
389,61 

73,95 

279,03 
250,57 

14,49 
102,07 

5,04 
28,18 
33,62 
91 ,U 
34,86 

127,47 
16,86 

119,47 
224,30 
957,20 
36,46 

4oi,30 
80,18 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD d o l a r ı 

1 Avustralya d o l a r ı 
1 Kuveyt d inar ı 
1 Sterlin 

19,2537 
2,7336 

55,3987 
9,9013 
8,2596 
3,0624 
8,0029 
2,1889 

1654,85 
233,55 

1,24397 
7,6525 
3,4802 
0,8980 
3,4305 
1,4382 

Avusturya ş i l i n i 
Batı Alman markı 
Belçika frangı 
Danimarka kronu 
Fransız frangı 
Hollanda f lor ini 
î sveç kronu 
İ s v i ç r e frangı 
İ ta lyan l i r e t i 
Japon yeni 
Kanada d o l a r ı 
Norveç kronu 
Suudi Arabistan riyali. 
ABD d o l a r ı 
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Resmi Gazete 

Kanıluf Tarihi: ir Taarinlavral 118i). T CUm ttm 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 19 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 

1 — SATIŞIN KONUSU: 
Kurulumuzca tasfiye edilmekte olan Banker Haydar öztürk'e ait olan ve 

Beyazıt îşhanı No.- 69 Dışkapı - Ankara adresinde Kemal Kuşdemir'in yeddiemin-
liğinde bulunan aşağıda muhammen bedelleri yazılı elektrik, inşaat malzemeleri ile 
bir adet telefon santralı açık artırma ile satılacaktır. 

a) Bilirkişilerce toplam 353.050,— Ura muhammen bedel takdir edilen muh
telif cins elektrik malzemeleri, 

b) Yine bilirkişilerce toplam 1.931.660,— lira muhammen bedel takdir edilen 
muhtelif cins inşaat malzemeleri, 

c) Bilirkişilerce 60.000,— lira bedel takdir edilen bir adet yan otomatik SB 
tipi fişli C2/6 kapasiteli iki harici, 6 dahili) telefon santralı. 

2 — SATIŞA KATILMA ŞARTLARI: 
a) Satış peşn parayla toptan veya perakende olarak yapılacaktır, 
b) Satışın yapıldığı günü takibeden 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15'in

den aşağı olmamak üzere, daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile 
sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. günde bir defaya mahsus 
olmak üzere açık artırma yapılarak, satış en çok artıran üzerinde bırakılacaktır. 

c) Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığını pe
şin olarak veya banka teminat mektubu yahut Devlet tahvili şeklinde yatırmadıkca 
artırma talepleri kabul edilmez. 

3 — SATIŞIN GÜNÜ VE YERİ: 
Satış 27/12/1983 Sah günü. saat 14.00 ile 15.00 arasında 19 No. lu Tasfiye Ku-

rulu'nun bulunduğu G. M. K. Bulvarı No: 6/5 adresinde yapılacaktır. Bu satışta 
muhammen bedelin % 75'ine alıcı çıkmadığı takdirde ikinci satış aynı adreste, 
28/12/1983 tarihinde aynı saatte tekrarlanarak, sataş en yüksek fiatı verene yapı
lacaktır. 

Kurul satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
Satışla ilgili olarak her türlü bilgi 19 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 

öğrenilebilir. 
ilân olunur. 

AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ İLÂNI 

^ 
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Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 18 No.lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir; 

AÇİK ARTIRMA SURETİYLE MENKUL MAL (TELEFON) SATIŞ İLÂNI 
1 - SATIŞIN KONUSU : 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülmekte olan bankerlere ait, aşağıda 

numaraları ile satışa esas muhammen bedelleri gösterilen telefonların intifa hakkı 
devren satılacaktır. 

?. - - SATIŞA KATİLMA ŞARTLARİ: 
a) Satış peşin paravla toptan veya perakende olarak yapılacaktır, 
b» Satışın yapıldığı gnmı takıbeden 7 Eun içerisinde satış bedelinin c,'c 15'in-

den aşağı olmamak üzere, daha yüksek teklifte bulunuldu tu takdirde ilk alıcı ile 
sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. günde bir defaya mah
sus olmak üzere açık artırma yapılarak, satış en çok artıran üzerinde bırakıla
caktır. 

c) Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığını pe
şin olarak veya banka temini; rnekîubu vahut Devlet tahvili şeklinde yatırmadskça 
artırma talepleri kabul edilmez. 

3 — SATIŞIN YERÎ, CLNÜ VE SAATÎ: 
Satış, 26/12/1983 tarihinde G. M. K. Bulvarı No: 6 Kat: S'teki 19 No. lu 

Tasfiye Kurulunda yapılacaktır. 
1. Satışta alıcı çıkmaması veya mvhammon bedelin % 75'ine alıcı olmaması 

hallerinde satış 27/12/1983 günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 
4 — Satış yapıp yapmamakta kurul muhtardır. 
5 — Telefonların FITye olan borçlan Kurulumuzca ödenecektir. 
6 — Satışa iştirak edenler işbu şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 
Satışla ilgili olarak daha fazla bilgi almak istiyenlerin 19 No. lu Tasfiye Ku

rulu Başkanlığına müracaat edebilirler. 
İlân olunur. 

İsparta İcra İflâs Memurluğundan : 

Tasfiyesi Ankara 7. No. lu Tasfiye Kurulunca yürütülen banker Servet Ek-
mekcioğlu'na (Pak. San. Ltd. Şti.) ait 34 E 8536 plâka sayılı 1975 model Murat 124 
marka binek oto Memurluğumuzca pazarlık usulü ile 20/12/1983 ve 27/12/1983 ta
rihinde saat 14.00"de satılacaktır. 

Aracın Muhammen Bedeli: 350.000,— TL. dir. Araç İsparta Belediye Otopar
kında görülebilinlr. Satış şartnamesi İsparta 3. icra Memurluğundan ve Ankara 7. 
No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından temin edinobillnir. 

İlân olunur. 

İNTİFA HAKKI SATİŞA ÇIKARILAN TELEFONLARİN 

Telefon No. Satışa Esas Değeri 

33 88 51 
38 45 03 
39 25 57 
29 85 57 
29 85 58 
21 83 CM 
20 37 39 
16 37 84 
2029 94 

70.000 
80.000 
80.000 
50.000 
50.000 
80.000 
75.000 
75.000 
75.000 

•9-
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Fethiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Fethiye Kemer Bucağı Cilt No : 067/01, Sayfa No :76, Kütük Sıra No : 
33'de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Hatice'den olma 1/6/1959 D.lu Gülfatma Kamberoğlu 
ile davalı aynı hanede nüfusa kayıtlı, Şakir ve Sabahatt'tan olma 13/1/1953 doğumlu 
Muhammet Nuri Kanberoğlu aralarındaki boşanma davasının Mahkememizde yapı
lan açık yargılaması sonunda Mahkememizden verilen 1981/595 esas, 1982/1121 
karar sayılı ve 29/11/1982 tarihli kararla taıafların başanmaların, davalı kusurlu bu
lunduğundan evlenmekten bir müddetle men cezası verildiği, 6950 TL. sı yargılama gi
derinin dahi dayalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir. 

Yukarıda adı geçen davalıya adres yetersizliğinden karar tebliğ edilememiştiı. 
Davalı Muhammet Nuri Kamberoğlu işbu ilânımızın tebliğ tarihinden itibaren 

Mahkememizden verilen ve yukarıda Özetlenen Mahkememiz kararına bir ay içeri
sinde itirazen temyiz yoluna başvurmadığı takdirde ilânımızın siz davalı yönünden 
kesinleşmiş sayılacağı hususu ile işbu ilânımız karar tebliğ yerine geçerli olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 18788 

Hendek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/247 
Davacı Yusuf Karanfil tarafından davalı Nazmiye Karanfil aleyhine açılan bo

şanma davasının yapılmakta olan duruşması sırasında : 
Davalı Nazmiye Karanfil Düzce İlçesi Çay Mah. 2. Çıkmaz Sok. da ikamet 

etmekte iken semti meçhule gittiği yapılan zabıta tahkikatı ile anlaşıldığından 
21/12/1983 günü saat 9.50 de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi davetiye yerine kain olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

18789 • 
Altındağ 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/555 
Davacı Ekrem Baş tarafından davalı Cemile Baş aleyhine açtığı boşanma da

vasının yapılan duruşmasında : 
Davalı Cemile Baş adresine çıkarılan tebligat bilâ tebliğ iade olunmuş zabı

taca yaptırılan adres tahkikindende bulunamadığından hakkında ilânen tebligat ic
rasına karar verilmiş olup, davalı Cemile Baş duruşma günü olan 24/1A984 günü 
saat 9.30 da duruşmaya gelmesi gelmediği takdirde gıyap kararı çıkarılacağı tebli
gat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 18795 

Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1983/917 
K. No : 1983/705 
Kumar oynatmak suçundan Mahkememizin 5/10/1983 tarihli ilamıyla T.C.K. 

567/1, 5435 S.K.Değ. 2790 S.K. 2, 647 S.K. mm 4/1. mad. tadil eden 2787 S.K. nun 
ve T.C.K. nun 72. maddesine göre neticeten 12.000 Lira hafif para cezası ile ceza
landırılan Hüseyin oğlu, 1341 doğumlu sanık Yadigar Keperenli aramalara rağmen 
bulunup gıyabi karar kendisine tebliğ olunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
29. maddesi gereğince adı geçene kararın ilânen tebliğine, ilâmn Resmî Gazete'de 
neşrinden itibaren 15 gün sonra adı geçen hükümlüye tebliğ olunmuş sayılacağı 
ilânen tebliğ olunur. 18796 
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Mersin 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/410 
Davacı M i l l i Eğitim Bakanlığı vekili Av. Semiha Akkuş tarafından davalı 

Ivon Sursok vs. aleyhine açılmış olan tescil davasmın yapılan duruşmasında: 
Davalılar Misel Sursok ve Moris Sursok un adlarına çıkartılan davetiyeler 

bila tebüğ iade edilmiş olup, yaptırılan zabıta tahkikatındada adresleri tesbit edi
lemediğinden Ankara'da münteşir Resmi Gazete ile gıyap karar ı ilanına karar 
verilmiş olup davalılar Misel Sursok ve Moris Sursok'un duruşmanın talik edildiği 
13/12/1983 günü saat 9.00'da mahkemede hazır bulunmaları veya bir vekille tem
sil edilmeleri gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

18470 

Hekimhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Rukiye Varol vekili Av. Salih Alpman tarafından davalılar Kemal 
Özbek ve arkadaşları aleyhine açılan Tapu iptali ve tescil davasında .-

Davalılar Kemal Özbek, Çetin Özbek, Emine Aygün Özbek, Hatice Güneş 
Özbek, Fatih Mahallesinde mukim iken adresleri meçhul. 

Davalılar adına açılan tapu iptali ve tescil davasına ilânen davetiye tebliğ 
edildiği halde duruşmaya gelmediklerinden bu kerre ilânen gıyap karan tebliğine 
karar verilmiştir. 

31/1/1984 günü saat 9.00 da duruşmaya gelmediğiniz veya bir vekille temsil 
ettirmediğiniz takdirde duruşmanın yoklukla sonuçlandırılacağı gıyap karan yerine 
geçerli olmak üzere ilân olunur. 18469 

Çekerek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Esat Ekinci vekili Av. Osman Duran tarafından davalı Şerafettin Ya
zar aleyhine açılan 685 bin liralık alacak davasının mahkememizde yapılan açık 
yargılamasının verilen ara karan gereğince; 

Davalı adına çıkartılan davetiyenin Arabistan'da olduğundan bahisle tebliğ 
edilemediği, yurt dışındaki adresinin tesbit edilemediği anlaşıldığından, davalının 
mahkememizin 1982/239 E. sayılı dava dosyası üzerinden devam eden ve 25/1/1984 
günlü duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hazır 
bulunmadığı takdirde duruşmaların gıyabında yapılarak hüküm verileceği hususu 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 18468 • 

Çankırı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/871 
K. No : 1982/646 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Av. Emel Mavioğlu tarafın

dan Turan Bükşahin ve arkadaşı A l i Anlaş aleyhine açılan Rücuen alacak dava
sında 

Masraf ve ödeme gününden başlamak üzere 14.257,60 TL.'nın yasal faizi ile 
birlikte davalı Turan Büşükşahin ve A l i Anlaş'dan tahsiline karar verilmiş olup, 
dava dilekçeside davalı A l i Anlaş'a Resmi Gazete ile ilan edildiğinden bu kez 
Mahkememizin 28/12/1982 gün ve 1980/671 esas 1982/646 sayılı karanda 14.257,60 
TL. alacağın faizi 400 TL. harç ve 1.425 TL. ücreti vekaletin davalılardan tahsiline 
karar verilmiş olup tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

18466 
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Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

E. No : 1983/925 
K. No : 1983/914 
Davacı :K. H. 
Davalı : Duman Demir, Mustafa kızı, 1962 doğumlu Kaletepe Man. 9. SokPK 

No 30/A kınkkale 
Dava: Vasi tayini 
Hükümlü Zekeriya Demire vasi tayin ettirilmesi davasının yapılan açık yar 

güamasmda: 
Gereği Düşünüldü: Kırşehir C. Savcılığı 18/8/1983 tarihli yazılarında hırsız

lık suçundan Kırıkkale Asliye Ceza Mahkemesinin ilamları ile 25 yıl Ağır Hapis 
cezasına hükümlü Zekeriya Demire vasi tayinine karar verilmesi talep edilmiştir. 

Kırşehir C. Savdığının yazıları üzerine vasi adayı ile Hükümlüye ait nüfus 
kayıt lan celp edilmiş, Vasi adayı ile hükümlü arasında menfaat çatışmasının mev
cut bulunmadığı zabıta marifeti ile yaptırılan tahkikattan anlaşılmış. Hükümlünün 
gösterdiği vasi adayının vasiliği kabul etmesi üzerine Mahkememizce talebin ka
bulü cihetine gidilmiştir. 

Hüküm: Yukarıda açılandığı üzere; 
Kırıkkale Asliye Ceza Mahkemesinin 2g/4/l983 tarih ve 1983/88 sayılı ilam

ları ile 25 yıl Ağır Hapis Cezasına hükümlü Mustafa ve Dönüşten olma 1954 do
ğumlu Ankara îli Kırıkkale ilçesi Kaletepe Mahallesi Cilt.- 010/01, Sahife: 39 ve 
Kütük Sıra No : 23 de nüfusa kayıtlı Zekeriya Demir'e aynı yer nüfusuna kayıttı 
Arslan ve Nezakatten olma 1962 doğumlu Eşi Duman Demirin vasi tayinine, 

Kararın mahiyeti icabı harç alınmasına mahal olmadığına, 
Durumun vesayet ad ve sicil defterine yazılmasına. 
Vesayet altına alınan tüm hak ve menfaatlerinin vasi tarafından korunup 

gözetilmesine, 
Karar m kesinleşmesini müteakip Resmi Gazete'de bir defaya mahsus ilâ

nına. 
Kararın bir suretinin Kırşehir C. Savcılığına gönderilmesine dair; 
Vasi Duman Demir'in yüzüne karşı temyizi kabil olmak üzere verilen karar 

açıkça okunup alenen ve usulen tefhim kılındı 18726 # 
Karabük Asliye 1. Hukuk Mahkemesinden : 

1982/318 
Davacı Orman Genel Müdürlüğüne izafeten Karabük Orman İşletme Müdür

lüğü tarafından davalı Mithat Akman aleyhine ikame olunan F a r k ı fiyattan mü
tevellit Alacak davasının Karabük Asliye 1. Hukuk mahkemesinde yapılan açık 
yargılama sonunda : 

Davalı âdına çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edilmesi ve davalının zabı
taca yaptırılan araşt ırma neticesi adresinin tesbit edilememesi nedeniyle davalı 
adına gerek dava dilekçesinin özeti ve gerekse davetiye yerine kaim olmak üzere 
tebligatın Resmî Gazete ile yaptırılmasına karar verilmiş bulunduğundan, verilen 
karar gereğince davacı tarafından davalı aleyhine mahkememize vermiş bulunan 
13/9/1982 tarihli dava dilekçesiyle 106.779 TL. (gecikme faizi dahil) fark-ı fiyattan 
mütevellit alacak davasının ikame eylediği, işbu davanın duruşmasının 18/1/1984 
günü saat 9.00 a bırakılmış olduğu, tayin edilen duruşma günü davalının duruş
maya gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde hakkında gı
yap kararı çıkarılacağı dava dilekçesi özeti ile davetiye yerine kaim olmak üzere 
aurum il&nen tebliğ olunur. 18716 
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Bakırköy Birinci Asliye Ceza Mahkemesinden: 

E. No : 1981/298 
K. No : 1982/516 
Davacı-. K. H. 
S A N I K L A R : 
1 — Münevver Hotun, Niyazi kızı, Hatice'den 15/8/1958 doğumlu Edirne İli, 

Merkez, İlçesi, Patarlar Köyü, C: 060-01 Ş: 12 Kütük Sıra No : 46 da nüfusa kayıtlı. 
2 — Salih Koçdaş, Mehmet oğlu, Şükran'dan 15/1/1956 doğumlu Sivas i l i , 

Merkez ilçesi, Mehmetpaşa Hane: 162 Ci l t : 026/04 Sahife: 28 de nüfusa kayıtlı. 
3 — Veysel özgündüz, Muzaffer oğlu, Naime'den 21/2/1960 doğumlu Kars İli 

Tuzluca ilçesi, Aliköse köyü, Cilt : 13, Sahife : 3, Kütük sıra No : 1 nüfusa kayıtlı. 
Suç : Çalışma Hürriyetini tahdit, 
Suç Tarihi : 30/11/1978 
Karar Tarihi • 24/6/1982 
Sanıklar hakkında Mahkememizde yapılan, duruşma hitamında, verilen, TCK. 

nunun 201/3., 201/4. maddesi mucibince 2 ay müddetle ayrı hapse konulmalarına ve 
hapis cezısı yerine, 647 sayılı Yasanın 4/1. maddesi mucibince, neticeten 1.200'er 
Ura ağır para cezası ile, tecziyelerine ve 850 TL. muhakeme masrafının sanıklardan 
tahsiline, 3005 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde karar verilmiş fakat bu gı
yabı karar sanıklara yapılan bunca aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, teb
ligat Kanunun 27. maddesi mucibince, Resmi Gazete ile ilanına karar verilmiş 
olup, yukarıda yazılı hüküm özetinin Resmî Gazete'de ilânı ile, ilân tarihinden it i
baren (15) gün içerisinde yasal yollara baş vurulmadığı takdirde kesinleşmiş sa
yılacağı ilân olunur. 18718 • 

Adana 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1979/1615 
K. No : 1983/433 
Kili t kırmak suretiyle hırsızlık suçundan sanık Cemal Mizan hakkında Mah

kememizin 8/7/1983 tarih ve 1979/1615 esas 1983/433 karar sayılı ilamıyla T. C. K. 
nun 493/1, 59, 55/3 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile mahkumiyetine sa
nığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci 
maddesindeki esaslar dairesinde adresinin adresinde tesbit edilmediği ve meskeni 
meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmi 
Gazetede ilânen tebliğine 

ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su
retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânın tebliğ olunur. 18720 

Hafik Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacılar Hafik Beğdilli Köyünden Veysel Yavgan ve arkadaşları tarafından 
davalı Bektaş Gürtag aleyhine açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasının yapüan 
açık duruşmaları sırasında, dahili davalılardan Fazlı Aktaş (Hafik Esenli Köyünden) 
Davetiye ve Dava dilekçesi tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen adresininde 
bulunamadığından Resmî Gazete İle davetiye yerine geçmek üzere ilân yapılmasına 
karar verildiğinden bu karar uyarınca duruşma günü olan 27/12/1983 tarihinde saat 
9.00 da Mahkememizde hazır bulunması aksi halde gıyap kararı çıkarılacağı tebligat 
yerine geçmek üzere ilân olunur. 18711 
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Eyüp 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

E. NO: 1982/50 
K. N o : 1982/362 
Davacı: K. H. 
Sanık: Mehmet Erdoğan Kaya, B : Necmi, 1957 doğumlu, Maçka, örnekaîan 

köyü, H : 250 de nüfusa kayıtlı, Haznedar, Menderes Caddesi Haznedar Sok. No 
19 da oturur. 

Suç: Ted. dik. sonucu yaralamaya sebebiyet vermek. 
Suç Tarihi : 28/12/1981 
Kanun Maddesi •. T.C.K. nun 459/2, 2248, 647 S.K. 4. maddesi gereğince 1 ay 15 

gün hapis ve 1.500 lira ağır para cezası ile tecziyesine, hapis paraya tahvil 4.500 
lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair hüküm. 

Sanığın adresi bunca aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle hükmün 
tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince 
Resmi Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 maddesi gereğince ilân ta
rihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatm yapılmış sayılacağına, 29/12/1982 
tarihinde karar verildi. 18717 • 

Karamürsel Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden : 

1983/10 • Satış. 
Satılmasına karar verilen Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Tabakhane Mahallesi, 

Değirmen karşısı mevkiinde kain tapunun pafta No : 16, ada No : 139, parsel No : 2'de 
kayıtlı ve 2447 ntf. miktarındaki Bahçenin Mahallinde Yapılan Kıymet takdirinde; 
Bu gayrimenkul üzerinde 22 Adet Zeytin Ağacı Tanesi 8.000,— TL. dan, 2.000,— TL. 
dan üç adet Kiraz ağacı ve 4.000,— TL.'dan 2 adet ceviz ağacı plup ağaçlarır. toplam 
değeri : 190.000 TL.'dır keza gayrimenkulun değeri ise 1.712.900,— T L . olup, gayri
menkul ile üzerindeki ağaçların toplam değeri ise 1.902.900,— TL. kıymet takdir olun
muştur. 

Hissedarlardan İznik Yeşilcami Mahallesinde ikamet eden davalı Fatma GÜI-
açar ile yine davalılardan aynı yerde oturan Osman kızı Hatice Gülaçar Ue Karamür
sel Karapınar Köyünde oturan Hüseyin kızı Hatice Gülaçar'ın yokluklarında kıymet 
takdiri olunduğundan kıymet takdirinin tebliğ yerine geçmek üzere ilânen tebliğ 
olunur. 18709 

Denizli 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/212 
Davacı Ege Fuarı birliği vekili tarafından davalılar Halis Vize ve arkadaş

ları aleyhine açılan tescil davasında : 
Çamdibi Mah. Barboros Cad. No : 17 Mersinli/İzmir adresine davalı Mehmet 

Emin Baştan adına; 
Kahramanlar Mah. 1407 Sk. No : 12/5 izmir adresine davalı Gttlizar Koyuncu 

adlarına çıkartılan (basit usul) davetiyenin tebliğ edilemediği soruşturma ile adres
leri bulunmadığından bu kerre her iki davalının duruşmamn bırakıldığı 27/12/1983 
günü saat 9.00'da bizzat kendileri veya bir vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde 
dava basit usule tabi olduğundan kamulaştırma yasası gereğince gıyap çıkarılmadan 
davanın bitirüeceği dava dilekçesi ve davetiye tebliği yerine geçmek üzere ilân olu
nur. 18715 
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Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

E. NO: 1983/972 
K. No: 1983/935 
Davacı: K. H. 
Davalı: Hasan Hüseyin Karakoç - İbrahim oğlu, 1926 doğumlu, Kaletepr 

Mah. 1301 sokak N o : 373 de oturur - Kırıkkale, 
Dava: Vasi tayini 
Davacı K. H. Tarafından Hükümlü Harun Karakoca vasi tayin ettirilmesi 

davasmın yapılan açık yargılaması sonunda-. 
Gereği Düşünüldü: Eskişehir Çocuk İslah Evi Müdürlüğü 21/9/1983 tarihli 

yazılarında Hükümlü Harun Karakoçun Keskin Ağır Ceza Mahkemesinin 1980/128 
1981/51 sayılı ve 10/6/1981 tarihli ilamları ile 5 yıl hapis cezasına mahkûm olduğunu, 
hükümlünün göstermiş olduğu adayın vasi olarak tayinine karar verilmesini talep 
etmiştir. 

Çocuk İslah Evi Müdürlüğünün yazılan üzerine hükümlü ve vasi adayına 
ait nüfus kayıt lan celp edilmiş. Vasi adayı ile hükümlü arasında menfaat çatışma
sının mevcut bulunmadığı zabıta marifeti ile yaptınlan tahkikattan anlaşılmış. Hü
kümlünün göstermiş olduğu vasi adayı. H. Hüseyin Karakoçun vasiliği kabul etme
si üzerine Mahkememizce hükümlüye vasi tayini cihetine gidilmiştir. 

Hüküm : Yukanda açıklandığı üzere; 
Keskin Ağır Ceza Mahkemesinin 10/6/1981 tarih ve 1980/128 -1981/51 sayılı 

ilamları ile 5 yıl hapis cezasına mahkum olan Hasan Hüseyin ve Zehradan olma 
1965 doğumlu Ankara i l i Kınkkale ilçesi, Keçili köyü Cilt •. 053/03, Sahife: N o : 87, 
Kütük sıra No : 92 de nüfusa kayıtlı Harun Karakoç'a aynı yer nüfusuna kayıtlı 
İbrahim ve Elmastan olma 1926 doğumlu Babası Hasan Hüseyin Karakoç'un Vasi 
Tayinine, 

Durumun vesayet ad ve sicil defterine yapılmasına, 
Vesayet altına almanın tüm hak ve menfaatlerinin vasi tarafından korunup 

gözetilmesine, 
Kararın kesinleşmesini müteakip durumun Resmî Gazete de bir defaya mah

sus ilânına, 
Kararın bir suretinin Eskişehir Çocuk İslah Evi Müdürlüğüne gönderilme

sine, 
Davanın mahiyeti itibari ile harç alınmasına mahal olmadığına dair-, 
Vasi adayının yüzüne karşı temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça 

okunup alenen ve usulen tefhim kılındı 18727 

K. Maraş Tapulama Mahkemesinden: 

E. N o : 1973/235 
K. No : 1983/112 
Davacı Hazine tarafından davalı Mehmet oğlu Osman İnatoğlu aleyhine 

Dava konusu Pınarbaşı köyü 996 sayılı parselin tapulama tesbitine itiraz dava
sının mahkememizden yapılan duruşma sonunda verilen karar gereğince; 

Davacı Hazinenin davalı aleyhine açmış olduğu tapulama tesbitine itiraz da
vasının reddi ile nizalı Maraş Merkez, Pınarbaşı Köyü Sünbüllü mevkiindeki 996 par
sel Nolu bağın tesbit ve komisyon karan veçhile Mehmet oğlu 1340 Doğumlu Os
man inatoğlu adına tupuya tesciline karar verilmiş olmakla, karar davalı Osman 
inatoğlu'na adresi meçhul kaldığından tebliğ yapılamamış olup, karar tebliğ yeri
ne kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 18723 
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Beyoğlu 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden: 

Sanık-. Hasan Aktaş Muzur oğlu, 1939 doğumlu Çake'den olma Tunceli V i 
layeti Ovacık kazası Aktaş köyü 107 Hane, 9 Cilt 7 Sahifede kayıtlı son olarak Be
yoğlu Asmalımescit caddesi Şen Palas Oteli 14 Nolu odada kalır 

Suç : 1177 sayılı Kanuna Muhalefet, 
Suç Tarihi : 6/8/1983 
1177 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Hasan Aktaş'a Kanunun ön

gördüğü para cezasını yatırması için yukarıdaki adreslerine çıkarılan tebligatlar sa
nık bulunamadığından tebliğ edilemiştir. 

1 — Tekel Mamulünü belgesiz satmaktan eylemine uyan, 1177 sayılı Kanu
nun 93 ve 2787 sayılı Kanun uyarınca 1500 Lira hafif para cezasını, 

2 — Tekel Mamulünü fazla fiatla satmaktan 1177 sayılı Kanunun 92 ve 2787 
sayılı Kanun uyarınca 1500 l i ra hafif para cezası, 

Toplam 3000 l i ra hafif para cezasını T.C.K. nun 119 maddesi uyarınca tebliğ 
tarihinden itibaren 10 gün içinde yatırdığı takdirde kamu davasının ortadan kalka
cağı aksi halde 1/2 nisbetinde ar t t ı rma yapılarak hüküm verileceği tebliğ olunur. 

18728 

Adana 4. Asliye Ceza Yargıçlığından: 

E. No: 1982/517 
K. No : 1983/252 
Geceleyin mesken dokunulmazlığını bozmak sucundan sanık Tevfik Önlü

ğün hakkında mahkememizin 11/5/1983 günü ve Esas 1962/517 Karar 1983/252 Sa
yılı ilamiyle TCK. nun 193/2 M . 40 maddeleri uyarınca 6 ay hapis cezasıyla mah
kumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı tebügat Ya-
sasınnı 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilme
diği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uya
rınca hüküm Resmi Gazete'de ilanen tebliğine. 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir 
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

llânen tebliğ olunur. 18721 

Diyarbakır Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı, Hediye Kıüçaslan tarafından davalı Mehmet Kıhçaslan aleyhine mah
kememizde ikame olunan boşanma davasının sonucunda; 

Bingöl İli Merkez Garip Köyü Hane 30, Cilt 045/01 ve Sayfa 21 de nüfusa 
kayıtlı Eyyüp kızı Fadile Kadından olma Bingöl 25/9/1954 doğumlu davacı Hediye 
Kıhçaslan ile aynı hanede A l i oğlu İzdahar kadından olma Diyarbakır 1/2/1949 do
ğumlu davalı Mehmet Küıçaslan'ın boşanmalarına, davacının sarfetmls olduğu, 
8.470 TL. harç ve yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

Tarafların müşterek çocukları Murat, Aynur ve Arzu Kılıçaslan'ın velayetleri» 
nin davacı anneye verilmesine, 

Taraflar aynı şehirde yaşadıklarında davalının her haftanın C. Tesi ve Pazar 
günleri ile dini bayramların ikinci günlerinde müşterek çocukları ile kişisel ilişki 
kurabilmesine, ayrı şehirde yaşadıklarında ise de davalının her yılın Ağustos ayı
nın 1. den 31'ne kadar müşterek çocukları ile kişisel ilişki kurabilmesine, davalı 
kusurlu görüldüğünden takdiren bir yıl evlilikten men'ine dair verilen 13/10/1883 gün 
ve 1982/760 esas ve 1983/554 karar sayılı ilâmın davalıya tebliği kaim olmak üzere 
ilân olunur. 187»! 
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Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

E. No: 1983/973 
K. No : 1983/934 
Davacı.- K. H. 
Davaü: Ekrem Aydoslu, Arslan oğlu, 1933 doğumlu Kırıkkale Gündoğdu 

Mah. 1706 Sokak No.- 18 Kırıkkale 
Dava: Vasi Tayini 
Davacı K .H. Tarafından hükümlü Bülent Aydosluya Vasi Tayin ettirilmesi 

Davasının yapılan açık yargılaması sonunda: 
Gereği Düşünüldü: Bolu C. Savcılığı 26/9/1983 tarihli yazılarında İstanbul 2. 

Ağır Ceza Mahkemesince 12 sene 6 ay hapis cezasına hükümlü Bülent Aydosluya 
göstermiş olduğu adayın vasi tayin edilmesine karar verilmesini talep etmiştir. 

Bolu C. Savcılığının yazıları üzerine Vasi adayı ile hükümlüye ait nüfus ka
yıtları celp edilmiş. Vasi adayı ile Hükümlü arasında menfaat çatışmasının mevcut 
bulunmadığı zabıta marifeti ile yaptırılan tahkikattan anlaşılmış. Hükümlünün 
göstermiş olduğu vasi adayı Ekrem Aydoslunun vasiliği kabul etmesi üzerine vasi 
tayini cihetine gidilmiştir. 

Hüküm: Yukarıda açıklandığı üzere; 
Tahammüden adam öldürmekten İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesince 12 se

ne 6 ay A. Hapis cezasına hükümlü Ankara İli Kırıkkale İlçesi Karaçalı Köyü Cilt : 
050/03, Sahife: 16, ve Kütük Sıra No : 51 de nüfusa kayıtlı Ekrem ve Sabihadan ol
ma 1963 doğumlu Bülent Aydoslu'ya aynı yer nüfusuna kayıtlı Arslan ve Rabiadan 
olma 1938 doğumlu Babası Ekrem Aydoslu'nun vasi tayinine, 

Davanın Mahiyeti icabı harç alınmasına mahal olmadığına, 
Durumun vesayet av ve sicil defterine yazılmasına, 
Vesayet altına alınan tüm hak ve menfaatleri vasi tarafından korunup gö

zetilmesine, 
Kararın kesinleşmesini müteakip Resmî Gazete'de bir defaya mahsus ilânına, 
Kararın bir suretinin Bolu C. Savcılığına gönderilmesine dair; 
Vasi Ekrem Aydoslunun yüzüne karşı, temyiz kabil olmak üzere verilen ka

rar açıkça okunup alenen usulen tefhim kılındı. 18725 

K. Maraş 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1983/132 
K. No : 1983/92 
Karar Tarihi : 5/4/1983 
Davacı: K. H. 
Sanık: Recep Aksu, A l i Rıza oğlu Ayşeden olma K. Maraş Yusuflar Mahal

lesinden. 
Suç: Sarhoşluk Mesken Masuniyetini ihlal. 
Suç Tarihi : 1/4/1983 
Bütün aramalara rağmen bulunup tebligat yapılamayan sanık A l i Rıza oğlu 

Ayşeden olma 1955 D. lu Yusuflar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup Kayabaşı ma
hallesi Çarşıyanı No -. 10 da oturur Recep Aksu'nun Suç tarihi olan 1/4/1983 tari
hinden sarhoşluk, Mesken Masuniyetini ihlal suçundan eylemine uyan TCY. nm 
193/2, 647, 4/1, Sarhoşluk suçundan TCY. nın 572/1, 647, 4/1, maddeleri gereğince 
E l l i Dört Sin Lira ağır para cezası ve Dokuz Bin Lira hafif para cezası ile hükümlen-
dirildiğinden 7201 sayılı Yasanın 28. ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gaze
te'de ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediğinde 
Hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur. 18722 
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Eskişehir 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden; 

E. No : 1983/968 
K. No : 1983/1162 
Eskişehir îli Merkez M . Kemalpaşa mahallesi Cilt No.- 040/05, Sayfa N o : 16, 

Kütük Sıra N o : 265, de nüfusa kayıtlı bulunan Yaşar ve Zale'den olma 30/9' 1956 
doğumlu Gülhanım Akkoyıın'un aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan Himmet ve Ay
şe'den olma 3/5/1Ö49 doğumlu eşi Hüseyin Akkoyun'a vasi tayin edildiğine dair 
ilândır. 18729 

E. N o ; 1983/1082 
K. No : 1983/1153 
Eskişehir i l i Mihaliiççik ilçesi Beylikahır Ci l t : 207, Hane: 21, Sahife: 141 de 

de nüfusa kayıtlı bulunan Hacer Inan'ııı aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan oğlu 
Mustafa Erdoğan İ n a n a vasi olarak tayinine karar verildiğine dair ilandır. 

18737 

E. No : 1983/1084 
K. No : 1883/1163 
Eskişehir Merkez Osmangaz.i Mahallesi, Cilt 043/02, Sahife 7, Kütük 84 de 

Mehmet A l i ve Umahan'dan olma 1955 Doğumlu Şaban Kürküt'ün aynı yerde nü
fusa kayıtlı kardeşi 1953 Doğumlu Hamit Kürküt'e vasi tayin edildiği ilan olunur. 

18736 

E. No -.1983/1029 
K. No : 1983/1150 
Eskişehir Merkez Akarbaşı Mahallesi, Cilt 001/02, Sahife 19, Kütük Sıra 136 

da Nüfusa kayıtlı Mehmet A l i ve Fatma'dan olma 1939 doğumlu Hal i l İbrahim 
Gençoi'un kayınbirader i hükümlü Zafer Yaşar Karadağ'a vasi tayin edildiği ilân 
olunur. 18735 

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden •. 

1983/597 - 1047 
Mahkememizin 23/11/1983 tarih ve 1983/959 -1047 sayılı karan İle İlgaz 

Kaleköyü Hane 8 Cilt 019/01 Sahife 36 da nüfusa kayıtlı 1932 D. lu Mustafa Yıldız'ın 
oğlu, Cengiz Yıldız'a vasi tayin olunduğu ilân olunur. 18734 

1983/918 -1050 
Mahkememizin 23/11/1983 tarih ve 1983/916 -1050 sayılı karan ile İzmit 

Cedit Mahallesi Hane 353 Cilt 002/04 Sahife 85 de nüfusa kayıtlı Hüseyin Fatma 
kızı 1927 doğumlu Dudu Istekli'nin hükümlü Satılmış Istekli'ye vasi tayin olunduğu 
ilan olunur. 18733 

Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/385 
Sinop - Merkez Kef evi Mah. veya Köyü Hane : 111 C i l t : 5/2 ve sahife : 95 de 

kayıtlı Yahya ve Zehra'dan olma Yusuf Dağıstan'ın; adının A l i Yusuf ve Dağıstan 
Soyadının da Dağıstanlı olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 18714 
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Çayıralan Asliye Hukuk Hâkimliğinden . 

Davacı Hazineyi temsilen Çayıralan Malmudürlüğü tarafından davalı Mehmet 
Ercan aleyhine Mahkememize açılan Men'i müdahale ve Ecrimisil davasının yapılan 
açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince; 

Adresi meçhul olan davalı Mehmet Ercan adresinin meçhul olması nedeniyle 
gıyap kararının İlânen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan mahkememizin 
1977/113 esas ve 14/2/1984 gününe muallak duruşmada hazır bulunması hususu gı
yap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 18787 

Erzincan 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/153 
Davacı Hasan Demir tarafından davalı M. Kemal Altmdiş aleyhine açılan 

300.000',— TL. hk alacak davasının yapılan duruşmasında, da vah ya tebligat yapıla
madığından davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalı M. Kemal Altındiş'in 16/2/1984 günü saat 9.00 da 
Mahkememizde hazır bulunması ve kanuni bir vekil marifetiyle kendisini temsil et
tirmesi davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

18792 

Ankara 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1983/294 
Adresi meçhul, Uğur Yener 
Davacı Ankara Sular İdaresi Gnl. Md. ğü tarafından aleyhinize açılmış bulu

nan, 7002 es as da kayıtlı su parası sarfiyatından mütevellit 57,798.— TL. lık alacaK 
davası duruşmasının bırakıldığı 17/1/1984 günü saat 10.00 da Mahkemede hazır bu
lunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz lüzumu, davetiye ve dava arzu
hali tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 18794 

Milas Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1883/751 
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar kızı Sıdıka, Gülhanım, Meh

met Emin, Semiha Tar, Sadık Ayşe oğlu Necmiye Fatma kızı Binnaz, Fatma torunu, 
Ahmet Hatice oğlu, aralarında yapılmakta olan kamulaştırma bedelinin tenkisi da
vasında; 

Taraflar arasındaki dava yargıtaydan bozuk gelmiş olmakla, davalılar Sıdıka, 
Gülhanım, Mehmet Emin, Sadık - Necmiye, Binnaz, Ahmet'e adresleri olmadığından 
dava dilekçesi tebliğ edilememiş olduğundan duruşma 1/2/1984 günü saat 9.00'da ya
pılacağından dava dilekçesi ve duruşma günü ilânen tebliğ olunur. 18712 

Bahçe Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/162 
Duruşma Günü : 3/2/1984 
Davacı Mehmet Köşker tarafından açılan hasımsız gaiplik kararı davasının 

Mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karan gereğince; 
Adana îli, Bahçe İlçesi, Gökçayır Köyü, Kütük Sıra No. 24 de nüfusa kayıtlı 

ve Bahçe ilçesi Gökçeçayır Köyünde mukim, Mehmet oğlu, Eşe'den olma, 1/1/1956 
doğumlu ökkeş Köşker'in Hâkimliğimize müracaat etmesi ve ökkeş Köşker hak
kında bilgisi ve görgüsü olanlann Mahkememize müracaat ederek bilgi vermesi 
ilân olunur. 18662 
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Kocaeli 2 nci İş Mahkemesi Hâkimliğinden .-

1983/171 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müd., vekili Avukat Alican Polat tarafından da

valılar Yüksel Günal, tsmet Ülküsal, ikbal Ülküsal, Nadir Gencal aleyhine mahke
memize açılan fazlaya ilişkin haklarını mahfuz kalmak kaydı ile 1.245.530,43 TL, sı 
tazminat davasının icra kılınan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarın
ca : 

Davalılardan Yüksel Günal'a çıkartılan dava dilekçesine havi tebligat bila 
tebliğ iade edilmiş, zabıtaca yapılan araştırmalarda tebligata sarih adresinin tes
pit edilemediğinden ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olmakla: Davalı Yüksel 
Günal'ın duruşmanın atılı bulunduğu 27/12/1983 günü saat 9.30'da mahkememizde 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 18981 / 1-1 

1982/207 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müd., vekili Avukat Alican Polat tarafından da

valı Behçet Alper aleyhine fazlaya ait hakkı mahfuz kalmak kaydı ile 66.091,20 TL 
lık alacak davasının mahkememizde görülen açık yargılaması sırasında verilen ara-
karar ı uyarınca: 

Davalı Behçet Alper'e mahkememizden çıkartılan dava dilekçesine havi teb
ligat bila tebliğ iade edilmiş, zabıtaca yaptırılan tahkikatta tebligata sarih adresi-
de tespit ettirilememiştir; bu nedenle ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş 
olmakla: Davalı Behçet Alper'in duruşmanın atılı bulunduğu 29/12/1983 günü saat 
9.30 da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi 
tebligat yerine kaim olmak üzere i İanen tebliğ olunur. 18982 /1-1 

Ankara 5 inci Iş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1983/378 
Davacı S. S. K. Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Mustafa Demircioğlu 

ve Hüseyin Yıldırım aleyhine açılan davanın yapılan duruşmasında : 
Davalılar Mustafa Demircioğlu ve Hüseyin Yıldırım'm adreslerine yapılan 

tebligatlar bila ikmal iade edildiğinden ve C. Savcılığıncada adresleri tespit edile
mediğinden ve Resmî Gazetece'de yayınlandığından bu kerrede gıyap karar ı yapıl
masına karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 28/12/1983 günü saat 
10.15 de hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gıyap ka
ron yerine tebliğ olunur. 18980 / 1-1 

"Ürgüp Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Hanife Sezgin tarafından davalı kocası Fuat Sezgin aleyhine açtığı 
boşanma davasının yapılan duruşmasında : 

Davacı davalı aleyhine şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açmıştır. 
Davalı adresinden ayrılmış adresinde bulunamadığından davetiye Resmî Ga

zete ile ilân edilmiştir. 
Mahkemece verilen ara kararı gereğince gıyap karannmda Resmî Gazete 

ile ilânına karar verilmiş olduğundan : 
Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 28/12/1983 günü saat 9.00 da bizzat 

veya kendisini bir vekille duruşmada temsil ettirmesi gelmediği takdirde duruşmasının 
gıyabında cereyan edeceği ilân olunur. 18357 
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Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1983/958 -1048 
Mahkememizin 23/11/1983 tarih ve 1983/958 -1048 sayılı kararı ile Eskişehir 

M . Güllük Man. Hane 1522 Cilt 024/17 Sahife 55 de nüfusa kayıtlı A l i Rıza ve Ayşe 
oğlu, 1340 D. lu Ahmet Kayaarasımn, Yılmaz Kayaarasına vasi tayin olunduğu ilân 
olunur, 18730 

1983/960 -1045 
Mahkememizin 23/11/1983 tarih ve 1983/960 -1045 sayılı kararı ile Söğüt Ak-

köy Hane 173 Cilt 006/04 Sahife 20 de nüfusa kayıtlı M . A l i ve Fadime Oğlu 1927 
D. lu Fevzi Ünal'ın Mehmet Ünal'a vasi tayin olunduğu ilân olunur. 

18732 

1983/915 - 1049 
Mahkememizin 23/11/1983 tarih ve 1983/915 -1049 sayılı kararı ile Eskişehir 

M . Paşa Mh. Hane 415 Cilt 045'06 Sahife 22 de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Sebat Kızı 
1935 D. îu Nevcivan Ergüler'in eşi Metin Ergüler'e vasi tayin olunduğu ilân olunur. 

18731 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Akçadağ Suîtansuyu Harası Müdürlüğünden : 

Cinsî : İnek sütü, Tahmini yıllık istihsal miktarı : 300.000 Kg. , 1 Kg, Fiatı • 
45, T U , Muhammen Bedeli : 13.500.000,— TL., Geçici Teminatı : 405.000,— TL. 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı Kurumumuz istihsali tahminen 300 ton inek 
sütü 15/12/1983 Perşembe günü saat 10.00 da İdare binasında toplanacak Komisyon 
huzurunda açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Alıcılar yukarıda belirtilen teminat miktarlarını satış günü en geç saat 
9.00'a kadar Kurum veznesine yatırması gerekmektedir. Teminat nakit veya banka 
mektubu olabilir. 

3 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. î lân olunur. 

18815 / 3-2 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden : 

(Laboratuar Cihazı Satınalmacaktır.) 
1 — Aşağıda muhammen bedeli, geçici teminat tutan ile ihale gün ve saati 

belirtilen 1 adet Laboratuar Cihazı Yüksek öğretim satınalma Yönetmeliğinin 8'nci 
maddesi uyarınca kapalı zarf usulü eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak, Kocamustaf apaşa - Kuva-i Milliye 
Caddesi No : 14 adresinde bulunan Marmara Üniversitesi Genel Sekreterlik binasın
daki Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 — Eksiltme Marmara üniversitesi Satınatma Komisyonunca aynı binada 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Aşağıda belirtilen tutarda geçici teminatı, Genel Sekreterlik binasındaki 

Üniversite Saymanlık Müdürlüğü veznesine makbuz mukabili yatırmaları, 
b) 1983 yılına ait Ticaret Odası Belgesini ibraz etmeleri, 



9 Aralık 1983 — Sayı : 18248 RESMÎ GAZETE Sayfa: «S 

c) Teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat evvel Satmalına Komisyonuna 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 — Üniversitemiz 2490 sayılı Yasa'ya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
îgin Kanusu : Liyofilizasyon Cihazı, Muhammen Bedeli : 2.450.000,— TL., Geçici 

Teminatı • 73.500,— TL., İhale Gün ve Saati : 19/12/1983 saat : 14.00 
18894 / 2-2 

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünden : 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR. 
1 — TKİ Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı G. L . 1. Müessese Müdürlüğünde 

aşağıda belirtilen inşaat işleri, Bakanlar Kurulunun 8/2574 sayılı Kararnamesi esas
larına göre, kapalı zarf usulü serbest teklif almak yöntemiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İsteklilerin, ilân'da gösterilen iş için, ihale dosyasındaki kapalı zarf usulü 
ile ihaleye katılma şartnamesinin 5. maddesine belirtilen belgeleri (Yeterlik belgesi 
almak üzere) 22/12/1983 günü saat 16.00'ya kadar G.L.t. Müessesesi Müdürlüğü T A V 
ŞANLI Muhaberat Servisine vermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten son
ra yapılan müracaatlar ile telgra-U yapılacak başvurular ve eksik belgeler tamam
lanması dikkate alınmayacaktır. 

3 — İhaleye iştirak edebilmek i^in yeterlik belgisi alınması şarttır. 
4 — Yeterlik belgesi alarak, ihaleye iştirak edecek firmalar, gerekli belgeleri, 

geçici teminatlarım ve yeterlik belgesi ile ayrı bir zarf içerisine koyacakları tekliflerini 
en geç 27/12/1983 tarihinde saat 15.30'a kadar Müessese Merkezi Muhaberat ser
visinde bulunduracaklardır. 

5 — Postada veyahut herhangi bir sebeple geciken teklifler değerlendirmeye 
alınmaz. 

6 — Ayrıca ihale konusu işe ait yerin görüldüğüne dair, Tunçbilek Bölgesi İn
şaat Servisinden alacakları Yer Görme Belgesini tekliflerine ekleyeceklerdir. 

7 — İhale konusuna ait dosyalar; 
a) Ankara'da : TKİ Kurumu İnşaat Dairesi Başkanlığında, 
b) İstanbul'da : Satınalma Müdürlüğü, Odakule İş Merkezi Kat 12 Beyoğlu 

İSTANBUL, 
c) İzmir'de : İrtibat Bürosu Şefliği, 1487 Sok. No : 17/3 Alsancak/ÎZMIR, 
d) Tavşanlı'da : G.L. l . Müessesesi İnşaat Şube Müdürlüğünde, 

görülebilir 
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasa'ya bağlı olmadığından, yeterlik belgesi ve

rip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 
Eksiltmeye Konan İşin İsmi : Tunçbilek Bölgesi Ömerler Karo Sahası Tesis

leri ve Tanzimi, Keşif Bedeli : 285.997.022,78 TL., Geçici Teminat : 8.580.000,— TL., 
İhale Tarihi : 27/12/1983, Saati: 15.30. 18895 / 2-2 

T E M S A N - Türkiye Elektromekanik Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kuruluşumuz Diyarbakır Su Türbin - Generatör Fabrikasının ihtiyacı 1 
adet indirici Güç Trafosu ile 6 adet Dağıtım Trafosu satınalınacaktır. 

2 — Şartnameler Kubilay Sokak No : 45 Maltepe - Ankara adresindeki Tica
ret Daire Başkanlığından 1.000,— TL. karşılığında temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin şartnamemiz hükümlerine göre hazırlıyacakları kapalı teklif 
mektuplarını en geç 29/12/1983 günü saat 14.00'e kadar yukarıda belirtilen adresteki 
Haberleşme Şefliğinde bulundurmaları rica olunur. 

4 — Kuruluşumuz 2490 sayüı Kanuna tabi değildir. 18897 / t-t 



Düzce Orman İşletme Müdürlüğünden : 

D E P O S U 
Adı Yol durumu Cins ve nev'i, boy ve sımît 

Muncurlu Şose II. S. N . B. Kap. Meş. Tom. 
Muhtelif > TU. S. N. B. meşe tomruk. 
Muncurlu » III. S. K. B. meşe tomruk 

Meşe Tomruklar Yekünü 
Muncurlu Şose TL S. K. B. Kap. Kay. tomruk 

Göl Şose İL S, N. B. Kap. dişbudak tomruk 
Gol Şose II. S. K. B. Kap. dişbudak tomruk 

Kap. Dişbudak Tomruklar Yekünü 
Muncurlu Şose n. S. N . B. Soy. Kay. tomruk 

a > HL S. Uz. B. Soy. Kay. tomruk 
Muhtelif > HL S. N. B. Soy. Kay. tomruk 

Soymalık Kayın Tomruklar Yekünü 
Muncurlu Şose ITT. S. N. B. Krs. Kt. Kay. tomruk 

» » HL S. K. B. Krs. Kt. Kay. tomruk 
Muhtelif > TU. S. N . B. înc. Kt. Kay. tomruk 

» > IH. S. K. B. tnc. Kt. Kay. tomruk 
Beyköyfi > III. S. N . B. dişbudak tomruk 

> > UI. S. N. B. ıhlamur tomruk 
» > JH. S. K. B. ıhlamur tomruk 

Muhtelif > III. S. N. B. gürgen tomruk 
Beyköyü » III. S. N . B. gürgen tomruk 
Muhtelif > m. S. K. B. gürgen tomruk 
Beyköyü > IH, S. N. B. akçaağac tomruk 

> > m. S. N. B. akçaağac tomruk 
:* > HL S. K. B. akçaağac tomruk 

Parti M i k t a r ı Mu. Sat. Bed. % 7,5 Tem. 
adedi Adet Ma. Dm<>. Ura Kr. U r a Kr . 

4 114 78.877 60.000,— 377.000,— 
8 3S6 162.990 14.000 — 179.000,— 
6 408 141.911 10.000,— 110.000,— 

18 878 383.778 666.000,— 
1 34 24.518 30.000.— 58.000,— 

1 2 1.620 60.000,— 7.000,— 
1 1 0.935 50.000,— 3.000,— 

2 3 2.555 10.000,— 
2 «0 43.077 25.000,— 85.000,— 
1 19 15.203 23.000,— 27.000,— 
8 869 215.662 18.000,— 307.000,— 

11 448 273.942 419.000,— 
10 631 308.659 14.000,— 276.000,— 
8 518 185.854 10,000,— 145.000,— 
8 1319 224.784 11.000,— 193.000,— 
6 747 85.105 9.000,— 59.000,— 
1 5 2.930 15.000,— 3.000,— 
1 15 6.953 15.000,— 8.000,— 
1 13 2.938 11.000,— 2.000,— 
3 95 29.681 16.000.— 33.000,— 
1 18 9.657 9.900,— 6.000,— 
2 23 5.567 12.000,— 4.000,— 
1 46 29.955 12.500,— 29.000,— 
1 S 2.906 9.500,— 2.000,— 
1 6 3.115 9.000,— 2.000.— 
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D E P O S U Parti M i k t a r ı Mu. Sat. Bed. % 7,5 Tem. 
Adı Yol durumu Cins ve nev'i : boy ve sınıfı adedi Adet M». Dm' . U r a Kr. L i ra K r . 

Muncurlu > İH, S. N . B . kestane tomruk 1 2 1.568 12.500,— 2.000 — 
Muhtelif IXL S. N. B. kavak tomruk 2 10 6.425 6.000,— 4.000,— 

Tomruklar Yekunu 79 4816 1599.887 1.921.000,— 
Muhtelif Şose n. Sın. Kay. maden direk 4 1327 113.421 7.900,— 71.000,— 
Muncurlu » II. sınıf meşe maden direk 1 66 4.739 8.700,— 3.000,— 

Maden Direkler Yekûnu 5 1383 118.160 74.000,— 
Muhtelif Şose Yuvarlak çam sanayi odunu 7 2732 206.740 6.100,— 113.000,— 
Muncurlu Yuvarlak meşe sanayi odunu 1 26 4.990 6.600,— 3.000,— 
Muhtelif » Yuvarlak kayın odunu S 16 33.103 7.500,— 23.000,— 

> Yarma kayın San. odunu 7 — 159.750 7.500,— 113.000,— 
Muncurlu Yarma çam sanayi odunu 9 — 156.750 6.100,— 123.000,— 

> Yarma meşe sanayi odunu 4 — 156.750 6.600,— 80.000,— 

Sanayi Odunlar Yekünü 31 718.083 455.000,— 
GÖ1 Şose ni_ S. N. B. göknar tomruk 1 52.036 12.100,— 50.000,— 
Golyaka » Kavak lif - yonga odunu 3 — 98 Ster 3.500,— 27.000,— 
Muncurlu Kayın lif - yonga odunu 4 — 501 Ster 3.500,— 138.000,— 

Lif - Yonga Odunu Yekünü 
7 599 Ster 165.000,— 

Tomruklar yekünü 80 489» 1642.923 1.971.000,— 
Maden direk yekünü 5 1383 118.160 74.000,— 
Sanayi odun yekünü 31 — 715.583 455.000,— 
Yapraklı Lif - Yonga odun Yek. 7 — 599 Ster 165.000,— 

1 — İşletmemizin depolarında bulunan yukarıda cins ve nev'i, miktarı yazılı 123 parti orman emvalinin % 25 ile vergi ve resim
leri % 16 faizi peşin bakiye % 75'i vadeli süresiz ve limitli banka teminat mektubu karşılığı 9 ay vadeli olmak Üzere model şartnameler 
uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştı*'. 

2 — Açık artırma 22/12/1983 tarihine Perşembe günü saat 14.30'da İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurun
da yapılacaktır. 
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3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu, Adapazarı, Zonguldak, Kastamonu, 
Ankara ve İstanbul Orman Bölge Başmüdürlüklerine bağlı Orman işletme Müdürlükleri ile imletmemizde ve isletmemiz Müdürlüğüne 
bağlı depolarda görülebilir. 

4 — Alıcıların belirtilen gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar teminatlarını 
İşletmemiz Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletmenin adını ve satış tarihini bil
dirmelerini ve katılacakları teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır, 18896 / ö 2 

Muğla Valiliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri geçici teminatı, ihaleye esas Kanun ve maddesi yeterlik belgesi almak için müracaat ta

rihi, karne grubu, ihale gün ve saatleri belirtilen işler kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 
2 — Bu işlerin eksiltmeleri Muğla Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda isimleri karşılarında gösterilen gün ve saat

lerde yaptırılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) Karşısında yazılı limit dahili geçici teminatım, 
B) 1983 yılına ait ticaret ve sanayi odası vesikasını, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma 

yönetmeliğine göre hazırlanmış olan, 
a) Yapı araçları bildirisi 
b) Teknik personel beyannamesi, (işin adına) 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mail durum bildirisi ve banka refarans mektubu (serbest mevduat % 10 dan aşağı 

olamaz) 
e) Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan Yeterlik Belgesini alarak hazırlayacakları zarfa, 
1 — Geçici teminatı, 
2 — Yeterlik Belgesi, 
ile birlikte teklif mektubunu koymaları lazımdır. 
5 — istekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına 

vereceklerdir. 
6 — Noter veya daire tasdiksiz fotokopiler geçersizdir. 
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7 — Telgrafla müracaat ve postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık İğleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgüer ihale dosyasMda mevcuttur. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Keş. Bed. Geç. Tem. Karne Son müra- İ h a l e 
Sıra No. inşaatın adı 1. E. Kanun Lira Li ra gurubu caat tarihi Günü Saati 

1 — Muğla Dalaman 20 daireli polis lojma inşaatı 
(1983 -1985) 2490/31 

2 — Marmaris Emn. Amirliği Loj. tnş. (1983-1986) 2490/31 
80.000.000 

211.000.000 
2.400.000 
6.330.000 

(B) 
(B) 

22/12/1983 
22/12/1983 

27/12/1983 Sah 11.00 
27/12/1983 Sah 15.00 

18905 /1-1 

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabibliğinden -. 

Tutarı Geç. Tem. 
C i n s i Miktarı Lira Li ra Şekli Tarihi Günü Saati 

1 — Sıhhi malzeme 1 Kalem 1.500.000 45.000 Teklif alma ve pazarlık 21/12/1983 Çarşamba 10.00 
2 — Sıhhi malzeme 1 Kalem 312.000 9.360 » T) 

3 — Laboratuar malzeme 1 Kalem 295.000 8.850 » 
4 — Tıbbi cihaz 1 Kalem 1.032.000 30.960 » 
5 — Tıbbi cihaz 1 Kalem 1.500.000 45.000 » » 3> 

Hastanemizin ihtiyacı olarak 209 sayılı Kanun gereğince 8/8/1983, 10/8/1983 ve 12/8/1983 tarihlerinde ihalesi yapılıp mukave
leye bağlanan ve yukarıda cins ve miktarları yazılı sihhi malzeme. Laboratuar malzemesi ve tıbbi cihaz ve malzemelerin mütahit fir
malar tarafından taahhütlerini yerine getirmediklerinden nam ve hesaplarına satın alınacaktır. 

Cinsi miktarı şekli gün ve miktarı yukarıda belirtilmiştir. 
İhalesi 209 sayılı Kanunun 8. ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan 106 sayılı yönetmeliğin 18. maddesinin (a) ve (d) fıkraları 

gereğince teklif alma ve pazarlık usulü ile yapılacaktır. 
İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapılacaktır. İştirak edecek talipliler iştirak et

tikleri kalemlerin fiatı üzerinden % 3 geçici teminatlarını Hastanemiz döner sermaye saymanlığı veznesine yatırıp hazırlayacakları 
kapalı zarflarım ihale saatinden 1 saat öncesine kadar satmalına komisyonuna verecekler ve ihale saatinde de komisyonda hazır bu
lunacakları ilan olunur. 19003 / 2-1 
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Köy iğleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su ve Elektrik isleri Genel Müdürlüğü Samsun Y.S.E. 8. Bölge Müdürlüğünden : 

ihaleye konulan köprülerin adı 
Keşif bedeli Banka Refer. Geç. Tem. Müracaat i h a l e n i n 

Lira Kr . Lira Kr. Lira Kr . son günü Tarihi Saati 

1 — Samsun - Bafra - Ilyash - Kamberli Köprüsü 
2 — Samsun - Alaçam - Yenice Köp. 
3 — Sinop - Gerze - Dikmen Köp. 
4 — Sinop - Gerze - Dikmen - Ayıpçı Köp. 
5 ~- Sinop - Gerze - Dikmen - Akçakise Köprüsü 
6 — Sinop - Gerze - Dikmen - Çevikli 

23.500.000,-
23.500.000,-
36.000.000,-
13.000.000,-
18.600.000,-
20.000.000,-

1.175.000 — 
1.175.000,— 
1.800.000 — 

650.000,— 
930.000,— 

1.000.000,— 

705.000,— 
705.000,— 

1.080.000,— 
390.000,— 
558.000,— 
600.000,— 

23/12/1983 28/12/1983 Çarş. 

29/12/1983 Perş. 

» » 

10.00 
11.30 
15.00 
10.00 ! 
11.30 
15.00 

b) Yukarıda yazılı köprü inşaatları ihaleleri hizalarında yazüı tarih ve saatlerde YSE. 8. Bölge Müdürlüğü binasında ihale ko
misyonu odasında 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir . 

c) ihaleler 8/2574 sayılı kararnameye uygun olarak değişken fiat esası üzerinden yapılacaktır. 
d) Eksiltme dosyaları Y S E . 8. Bölge Müdürlüğü Köprüler Şefliğinde görülebilir. 
e) ihaleye girebilmek için : 
1 — isteklilerin 1983 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, 
2 — Yukarıda yazılı her iş için hizasında yazık miktarda ve usulü dairesinde geçici teminat vermeleri, geçici teminat mektup 

olarak verildiği takdirde, bu mektuplar müddetsiz ve Maliye Bakanlığının 12/11/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun ol
malıdır. (Limit dahili) 

f) Yeterlik belgesi alabilmek için : 
1 — İsteklilerin (B) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarda Bayındırlık Bakanlığından alınmış 

ve süresi dolmamış müteahhitlik karnesi, 
2 — Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisine son ik i yılda bitirilmiş işlerin yazılması, 
3 — İsteklilerin Şirket olmaları halinde Noter tastikli Şirket Sirkülerini gerçek veya tek kişi olmaları halinde noter tasdikli şa

hıs imza sirküleri, 
4 — Yukarıda yazılı her köprü için (Ayrı - Ayrı) müracaat dosyası düzenlenecektir. 
5) Yapı Araçları Bildirisi : 
Yukarıda 2. sıradaki işe müracaat edenlerden; 1 betoniyer, 1 vibratör, 1 kaynak makinası, 1 şahmerdan ve 1 damperli kamyon, 

1. 3. 4. 5. 6 sıradaki iğlere müracaat edenlerden 1 betoniyer, 1 vibratör, 1 motopomp, 1 damperli kamyon istenecektir. Bu araçların ken-
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dişine ait olduğunu belirtir fatura, kamyonlara ait ruhsatnameleri veya bu makinaların kiralandığına dair Noterden tasdikli mukavele 
(Kiralanacak makinaların kiralayan şahısa ait olduğunu gösterir ruhsatname veya trafik ruhsatnamelerinin ilk ilan tarihinden sonra 
tasdik edilmiş noter suretinin) eklemeleri şarttır. 

6 — Yer görme belgesi (Bir dilekçe İle işlerin yapılacağı 11 Y S E . Müdürlüğünden) alınacaktır. 

7 — Mali durum bildirisi, teçhizat bildirisi, ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka referansı (ilgili bankanın resmi kayıt nu
marasını ihtiva edecektir.) Teknik Personel ve taahhüt bildirilerinin müracaat son günü mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ile bir

likte Y S E . 8. Bölge Müdürlüğü Genel Evrakına vermeleri gerekmektedir. 

8 — Fotokopi ve suret olan tüm evraklar ihale yılı noter tasdikli olacaktır. 

0 — Banka referansında (Taahhüdü tazammum etmemek ve bila taahhüt) İbareleri kullanılmayacaktır. 

10 — Müracaatta Genel Evrak Kaydı muteber olup postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

G - Yeterlik belgesi almak için telgraf ve telefonla müracaat kabul edilmez. 
H - İlgililere İlan olunur. 19011 / 1-1 

İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Sıra 
No. İşin konusu Miktarı 

Muh. bedeli Geç. teminatı İ h a l e n i n 
U r a U r a Günü Saati Ihaenln şekli 

1 Bedford marka araçlara Yed. parça satın Alın. 194 Kalem 3.727.000 125.560 22/12/1983 15.00 Açık eksiltme 
2 Matkap ucu alınması 35 » 409.735 20.140 22/12/1983 15.30 Açık eksiltme 
3 Toz badana boyası ve Malz. satın alınması 11 » 1.176.000 49.030 22/12/1983 16.00 Açık eksiltme 

1 — İsteklilerin geçici nakit teminatlarım veya limit içi teminat mektuplarını Fon Veznesine yatırarak karşılığında alacakları 
makbuz ile 1983 yılı tastikli ticaret odası belgesini şirketlerin katılmaları halinde bu ilânın yayımı tarihinden sonra faaliyette olduğunu 
gösteren belgeyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

2 — İhale dosyası Eskişehir yolu 12 Km. Lodumlu Mevkii Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı İkmal Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
4 — İhale 2490 sayüı Kanuna tabi olmadığından idare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
İlan olunur. 19001 / 2-1 
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PTT Elektronik Haberleşme Cihazları Laboratuar ve Fabrika Müdürlüğünden : 

P A R A T O N E R K U T U S U ÜRETTİRİLECEKTIR 
1 — Müdürlüğümüz gereksinimi İçin 5.000 adet bakalit malzemeden paratoner 

kutusu kapalı yazılı teklif alma suretiyle ürettirilecektir. 
2 — Bu işe ait teknik ve idari şartnameler İstanbul Ümraniye'deki Ünitemiz 

malzeme Müdürlüğünden 600,— TL. bedelle sağlanabilir. 
3 — Tekliflerin geçerli olabilmesi için satınalmaya katılmak isteyen firma

ların bu işe ait şartnameleri almaları şarttır. 
4 — İhale 30/12/1983 Cuma günü saat 10.30'da 2. ci madde de belirtilen ad

reste yapılacağından istekliler teklif mektuplarının aynı gün en geç saat 10.00'a ka
dar Ünitemiz Malzeme Müdürlüğünde 'bulunmasını sağlamalıdır. 

5 —• Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından Ünitemiz satınal-
mayı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

6 — Tamamlayıcı bilgi 335 17 35 veya 335 12/124 - 125 numaralı telefonlardan 
alınabilir. 

18641 / l - l 
— # 

Türkiye Çimento Fabrikası T. A. Ş. Sivas Çimento Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamız hinterlandına dahil Sivas ve Tokat İli ve İlçelerine şartna
mesi gereği 1984 yılı içinde şantiye ve mağaza teslimi 'çimento nakliyesi yaptırıla
caktır. 

2 — Bu işe ait geçici teminat 1.500.000,— TL.dır. 
3 — İhale 24/12/1983 Cumartesi günü saat 11.00 de fabrikamız müdüriyet bi

nasında yapılacaktır. İhale saatinden sonra verilecek teklifler dikkate alınmaz. 
4 — i Bu işe ait şartname fabrikamız Ticaret Şefliğinde ücretsiz olarak temin 

edilebilir. 
5 — Falbrtkamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi ve akti yapıp yap

makta veya İhaleyi dilediğine dilediği nisbette yapmaya yetkilidir. 
18642 /1-1 • 

İzmir Belediye Başkanlığından .* 

Asansörde mevcut binaların restoran kafeterya ve diskotek olarak düzenlenme
si işi ihale edilecektir. Keşif bedeli : 28.755.318.- TL, muvakkat teminat ı : 862.660,— 
TL. dir. İhale (26/12/1983 Pazartesi günü) Saat : 15.00 de Belediye binasında topla
nacak encümende 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile yapıla
caktır. Şartnamesi encümen ihale bürosunda görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin 
ihale günündan 3 iş günü önce 20/12/1983 Salı günü mesai bitimine kadar Fen İşleri 
Müdürlüğüne müracaatla ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. İsteklilerin ihale gü
nü teklif mektuplarını en geç saat: 14.00'e kadar encümene vermeleri gerekir. Pos
tadaki vaki gecikmeler dikkate almmaz ilan olunur. 18643 / l - l 

o • 

Et ve Balık Kurumu Sincan Et Merkezi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden : 

BASKILI N A Y L O N TORBA SATIN ALINACAKTIR 
1 — Kurumumuz ihtiyacı olarak teknik şartnamesinde nitelikleri belirtilen 

yüksek dansite 6.000 Kg. baskılı naylon torba kapalı teklif almak suretiyle satına-
lınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Ankara - Sincan Et Merkezi ve Tavuk Kombinası 
Müdürlüğü İkmal Şefliğinden bedelsiz alınabilir. 
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3 — İsteklilerin usulüne uygun teklif mektuplarını idari şartnamesinde belir
tilen esaslara göre hazırlayarak geçici teminatlanyla birlikte en geç 27/12/1983 Salı 
günü saat 12.00 ye kadar Kombinamız Yazı İşleri Şefliğine ulaştırmaları şarttır. 

4 — Posta'da vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Komisyon aynı gün saat 14.00'de toplanacaktır. 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi, yapıp yapma

makta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 
18902 /1-1 

Sümerhank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

1 — Kapalı teklif almak suretiyle 2 adet hava kompresörü ile 1 adet basınç* 
iı hava tankı satınalınacakttr. 

2 — Bu işe ait şartname Müessesesernizden temin edilebilir. 
3 — Teklifler 14/12/1983 günü saat 16.00'ya kadar Müessesemizin Beykoz'daki 

muhaberat şefliğine verilecektir. 
4 —> Müessesemiz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp, îhaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yaptırmakta serbesttir. 
18644 / l - l 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

I — Genel Müdürlüğümüz gereksinmesi için aşağıda dosya numarası ve cinsi 
belirtilen malzeme, dış memleketlerden teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

II — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına malzemenin sipariş 
numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık 
adresini belirtir bir dilekçe ile şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 
A Blok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen ücret karşılığında alabilirler. 

III — Tekliflerin en geç 19/1/1984 günü saat 17.30'd> Genel Müdürlükte bulun
durulması gerekir. Bu günden sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olmayan 
teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

IV — İhale, 20/1/1684 günü saat 10.00'da yapılacaktır. 
V — Genel Müdürlüğümüz, yurt dışından yaptığı satınalmalarda 2490 sayılı 

Kanun hükümlerine tabi değildir. 
Dosya No : 83-813-8, Cinsi : 1 adet R Z F OB tek renkli ofset baskı makinesi ve 

yedekleri, Şartname Bedeli : 500,—- TL. 18599/3-3 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Sakarya Bölge Müdüriüğü'nden : 

GÜBRE NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR. 
izmit'te mevcut gübre fabrikalarından 180.000 Ton kimyevi gübre Kurumu

muzun muhtelif Bölge ve Teşkillerine karayoluyla naklettirilecektir. 
Bu işle ilgili şartnameler 19 Aralık 1983 Pazartesi gününden itibaren İstanbul, 

Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Konya, Ankara, İskenderun, Mersin, tzmir ve Sakarya 
Bölge Müdürlükleri İle İzmit Şube Müdürlüğünden temin edilebUir. 

Taliplerin şartnamemizde istenen belgeleri içeren kapalı teklif ve geçici temi
natlarım engeç 27 Aralık 1983 Sah günü saat 14.00'e kadar Türkiye Ziraî Donatan 
Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğümüze vermeleri gereklidir. Postadaki gecikmeler 
nazara alınmaz. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 18893/1-2 
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İstanbul Levazım Amirliği 1 Numaralı Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Kara Birliklerinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı yiyecek maddeleri 2490 saydı 
Kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi İstanbul, Ankara ve İzmir Levazım Amirliklerinde görülebilir. 

Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Baş
kanlığına verilmesi lâzımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Miktarı T. Tutarı G. Tem. İhale 
C i n s i Adet Lira Lira tarihi 

Türlü Konserve 70.000 16.450.000 493.500 26/12/1983 
(1/1 lik kutu) 22.000 5.170.000 155.100 Pazartesi 

38.000 8.930.000 267.900 Saat: 11.00 
22.000 5.170.000 155.100 

TOPLAM 152.000 35.720.000 1.071.600 

Bezelye Konseı*ve 70.000 14.000.000 420.000 
(l/l lik kutu) 22.000 4.400.000 132.000 

38.000 7.600.000 228.000 
22.000 4.400.000 132.000 

TOPLAM 152.000 30.400.000 912.000 

Taze Fasulye Konserve 70.000 16.450.000 493.500 
(1/1 lik kutu) 22.000 5.170.000 155.100 

38.000 8.930.000 267.900 
22.000 5.170.000 155.100 

TOPLAM 152.000 35.720.000 1.071.600 

Bamya Konserve 70.000 18.550.000 556.500 
(l/l lik kutu) 22.000 5.830.000 174.900 

38.000 10.070.000 302.100 
22.000 5.830.000 174.900 

TOPLAM 152.000 40.280.000 1.208.400 

GENEL TOPLAM 142.120.000 4.263.600 

Açıklama : 
1 — İhale kalemlerini oluşturan (4) kalem konservenin tamamı bir istekliye 

ihale edilebileceği gibi her cins konserve yukarıda yazılı miktarları üzerinden cins 
cins ayrı ayrı şahıslarada ihale edilebilir. 

2 — Teklif mektuplarında cins ve miktarlardan başka şartnamede yazılı tes
lim yerleri de behemahal belirtilecektir. 

3 — İhaleye katılmak isteyen tacir ve sanayicilerden, ticaret ve sanayi oda
larına kayıtlı olduklarını gösterir, Esnaf ve Sanatkârlardan da mensup oldukları 
derneklerce kendilerine verilen meslek ve sanatlarını gösterir belgeler istenecektir. 

4 — İhaleye katılan istekliler tarafından geçici teminat banka mektubu ola
rak verilecek ise mektup vadesiz vo limitleri gösterilmiş olacaktır. 

18990/1-1 
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Kırklareli - Demirköy Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

Parti Miktarı Muhammen 
Cins ve Kalitesi Adedi M3. Bedeli Teminatı 

III. S. NB. Y. Alınmış Bh. lı Kay Kerst. 1 17.476 44.000 35.000 
IV. S. NB. Y. Alınmış. Bh lı Kay. Kereste 2 38.225 36.500 63.000 
171. S. NB. Y. Alınmamış Bh. lı Kay. Kereste 5 81.722 42.500 157.000 
IV. S. NB. Y. Alınmamış Bh. lı Kay. Kerst. 41 652.858 34.500 1.055.000 
IV. S. KB. Y. Alınmamış Bh. lı Kay. Kereste 1 18.161 23.500 21.000 
Iskarta Buharlı Kayın Kereste 2 34.191 15.000 29.000 
III. S. NB. Y. Alınmamış Meşe Kereste 3 39.951 49.000 90.000 
IV. S. NB. Y. Alınmamış Meşe Kereste 5 76.594 26.500 100.000 

1 — Yukarıda cins ve kalitesi yazılı 58 parti kayın kereste, 8 parti meşe 
keresteler % 50 i peşin. % 50 6 ay vadeli banka teminat mektubu karşılığı satıla
caktır. 

2 — Mal bedeline karşılık alınacak banka teminat mektuplarının müddet-
siz ve limit dahilinde olması şarttır. 

3 — Satış 26 Aralık 1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de Fab
rika satış salonunda yapılacaktır. 

4 — Teminatlar satış günü saat 13.00'e kadar alınacaktır. 
18994 / 1-1 

M.S.B. Ankara Lv. A. ligi 3 No. lu Sat. Al. Kora. Başkanlığından: 

Aşağıda mahiyeti yazılı malzemeler 1601-1904 sayılı Kanuna göre satma
lın ac ak tır. 

istekliler teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyona verebilir. Şart
nameler her gün komisyonda görülür. Teklif edilen bedelin % 6 nisbetindeki katı 
teminat teklifle birlikte komisyona verilecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamak
ta serbesttir. Telefon ve yazı ile yapılan isteklere cevap verilmez. 

Malzemenin Cinsi Miktarı ihale Gün ve Saati 

Muhtelif oto malzemesi 51 Kİ. 23/12/1933 Cuma 10.00 
Selilozik M. Vernik 5 Kİ. 23/12/1982 Cuma 10.15 
Selilozik Boya 5 Kİ. 23/12/1983 Cuma 10.15 

18991 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemizin ihtiyacı olan aşağıda S/l numaraları yazılı malzemeler 5539 sayıh 
Kanunun 26. maddesine göre teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

Teklifleri en son verme tarihi 14/12/1983 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar
dır. 

Dosya Malzeme Amirliğinde görülebilir. 
S/l No 1784 Civata (21 Kalem) 
S/l No 1785 Civata (21 Kalem) 
S/l No 1786 Civata (24 Kalem) 
S/l No 2003 ABC Yangın Tozu (2 Kalem) 
S/l No 2028 V. Belt (18 Kalem) 
S/l No 202» B.M.C. Yedek Par. (7 Kalem) 
S/l No 2036 B.M.C. Elektrik Malz. (19 Kalem) 
Han olunur. 18989/1-1 



Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü i. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda açıklanan iğlerin eksiltmesi 2490 sayılı Yasanın 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 
2 — Eksiltme dosyalan ile bu işlere alt keşif ve şartnameler Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Asfalt ŞefUği'nde incelenebilir. 
3 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmek için 4. 1 ve 4.2'deki koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. 
4.1 — Yeterlik belgesi almak için : İsteklilerin en geç 23 Aralık 1983 Cuma günü saat 17.00'ye kadar birer dilekçe ile Bölge 

Müdürlüğümüz'e başvurmaları ve aşağıda yazılı belgeleri eksiksiz olarak vermeleri gereklidir. (Başvurularda evrak kayıt tarihi geçer
lidir.) 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubundan tenaz bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karne
sini veya işin keşif bedelinin yarısı kadar bir yıl içinde bu tip iş yaptığım belirtir iş bitirme belgesini (Müteahhitlik karnesinin aslını ve
ya yeterlik belgesi komisyon başkanınca onanmış örneğini.) 

b) Yapı araçları bildirisini, bu işe ayıracakları uygun makina ve teçhizatları tam olarak bildireceklerdir. Ana inşaat makinn-
ianna sahip olduklarını belirten faturaların asılları veya noterden tastikli suretlerini ve 1982-1983 yılları için ana inşaat mpkinaları-
na ait noterden tastikli demirbaş ve amortisman kayıtların», vermek zoıundadırlar. Bu iş için gerekli görülen asgari makinaiarm cins 
ve kapasiteleri Böîgemiz'dekl dosyasında görülebilir. Kiralık yardımcı makina kabul edilecektir. Ancak, makina sahibi kiralık verdiği 
makinamn kendisine ait olduğunu belirten belgelerin aslım (fatura, ruhsat) noterden tastikli suretlerini, 1983 yılı noterden tastikli de
mirbaş ve amortisman kayıtlarım, kiralık verdiğine dair taahhüt bildirisinin noterden tastikli suretini ibraz edeceklerdir. Bu maki
naiarm halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. 

c) Mail durum bildirisini, 
d) Banka referans mektubunu (Hân tarihinden sonra alınmış ve serbest mevduat ile kullanılmamış nakit kredisi toplamının 

işin keşif bedelinin % 10'undan az olmaması zorunludur.) 
e) Teknik personel bildirisini, (Bu bildirideki teknik elemanların 2531 sayılı yasa hükümlerine aykırı olmadıklarını taahhüt ede

ceklerdir.) 
f) Taahhüt bildirisini, (son ik i yıl içinde yapmış olduğu işler bildirilecektir.) 
g) İsteklilerin noterlikçe onanmış gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirketin imza sirkülerini, 
h) İşyerini görüp incelediğini belirten ilgili şantiye şefliğinden alınmış belgeyi, (Yeterlik Belgesi Komisyon Başkam'nca ona

nacaktır.) (Başvurular dilekçe ile olacaktır.) 
i) Eksiltme dosyasını incelediğine ilişkin asfalt Şefliği'nden alacakları «Müteahhidin Dosyayı İncelediğine Dair Belgoyi , (Ye

terlik Belgesi Komisyonu Başkam'nca onanacaktır.) (Başvurular dilekçe ile olacaktır.) 
3) Gerekiyorsa vekaletnameyi eksiksiz olarak ekleyip bu işlerin yeterlik belgelerini almaları (b, c, e, f.) fıkralarında yazılı bel

gelerin ve teklif mektuplarıma bizzat müteahhit tarafından imzalanması zorunludur. Vekaleten imza edilenler geçerli değildir. 
4.2 — Eksiltmeye girebilmek iç in : 
a) Eksiltme şartnamesindekl esaslara uygun noterlikçe onanmış imza sirküleri veya şirketin imza sirkülerini. 

ce 

S 

SJ 
M 

• 
H 

CD 

> 

l 

I 

? 
8 



b) 1983 yılına alt ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketin ilk ilân tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesini , 
c) Usulüne uygun geçici teminatı, 
(Teminat mektup olarak veriliyorsa bu mektubun süresiz yada son başvuru gününden başlayarak enaz üç ay süreli ve Maliye 

Bakanhğı'nın 12/1/1956 gün ve 5297-15-1723 sayılı genelgesine uygun olacaktır.) 
d) İsteklilerin hazırlayacakları teklif mektuplarım eksiltme günü, eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karadı

ğından ihale Komisyonu Başkanlığı'na vermeleri gerekmektedir. 
Telgraf ile başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
1983 yılı noter tastikli fotokopili belgeler geçerlidir. 
Taahhütnameler işin adına ve ilân tarihinden sonra alınmış olacaktır. 
Genel taahhütnameler geçersizdir. 
İlân olunur. 

Sıra 1. Keş. Bed. Geç, Tem. Son başvuru E k s i l t m e 
No. İ ş i n a d ı Lira U r a Tarihi Saati Günü Saati 

(Sivrihisar - Polatlı) Ayr. - Yassıhöyük, Polatlı - Haymana, 
(Polatlı - Yunak) Ayr. - Yenimehmetll yollarına yenimeh-
metli taş ocağından Asf. mıcırı, Tem. Malz. temini ve nakli 
ile Dereköy Konk. Şant. den Asf. mıcırı ve Tem. Malz. 

nakli. 
(Bolu - Gerede) Ayr. - Mengen, Mengen - (Bolu - Gerede) 
Ayr. yollarına aktaş taş ocağından Asf. mıcırı ve temel 
Malz. temini ve nakli. 

Kırka - 3. Bol. Hd. yoluna kırka taş ocağından temel Malz. 
temini, nakli. 

Keskin - Çerlkli, Bala - 8. Bölge Hd. yollarına Ceritkale 
taş ocağından temel Malz. temini nakli. 

Güvercinlik Asfalt Tesislerine 2x2000 + 6x 100 tonluk as
falt tankı yapımı. 

182.883.338 

193.963.297 

125.442.645 

285.345.905 

50.919.303 

5.486.500 23/12/1983 17.00 27/12/1983 11.00 
Cuma Salı 

5.818.899 23/12/1983 17.00 27/12/1983 15.00 
Cuma Salı 

3.763.279 23/12/1983 17.00 28/12/1983 11.00 
Cuma Çarşamba 

8.560.377 23/12/1983 17.00 28/12/1983 15.00 
Cuma Çarşamba 

1.527.582 23/12/1983 17.00 29/12/1983 11.00 
Cuma Perşembe 

18996/1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri 3. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — İzmir Maliye Memur Lojmanı (2. Karantina 44 Daire) 4. Grup inşaatı işi 
2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile diğer yıllara sari 
olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (186.000.000,—) TL. dır. 
3 — Eksiltme Anadolu Caddesi No. 41/5 Bayraklı - izmir'de Yapı işleri 3. 

Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 26/12/1983 Pazartesi günü saat 15.00 de ya
pılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) (5.580.000,—) TL. lık geçici teminatını, (limit dahili) 
b) 1983 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirti

len ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi ola
naklarını açıklayan mali durum bildirisi (banka referans) teknik personel bildirisi, 
taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan işin ke
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerim gösterir müteahhitlik karnesi ib
raz sureti ile Yapı İşleri 3. Bölge Müdürlüğü Yeterlik Belgesi Komisyonundan ala
cakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları 
lâzımdır. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat 20/12/1983 Salı günü mesai 
saati sonuna kadardır. 

7 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
İstekliler Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi - (Ek) maddeye riayetleri şarttır. 
Keyfiyet ilân olunur. 18904 / 1-1 

m 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz Yatağan Termik Santralının ihtiyacı için 240 adet zırh tra
versi imal ettirilecektir. 

2 — Bu işe ait şartname 
TEK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bayındır Sok. No : 3 Yenişehir - Ankara 

adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabili temin edilir. (Kurumumuz
la daha önce iş münasebeti olmayan firmalar ticaret veya sanayi odası sicil kayıt 
sureti, çalıştıkları bankaları, konu ile ilgili referansları ve varsa tamtıcı katalog ek
lenecektir.) 

3 — Gelen teklifler 26/12/1983 günü saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı adres-
deki Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Gelen teklifler aynı gün ve saat 
15.00 de Başkanlığımız'da alenen açılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 
18993 /1-1 

TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Ko
misyonu Başkanlığından : 

1 — Fabrikamızın ihtiyacı olan 6 adet sonsuz Elavatör bantları teknik şart
name ve sözleşme örneğine göre kapalı zarf eksiltme usulü ile teklif alınarak satın 
alınacaktır. 

2 — Bu işe ait teklif mektuplarının en geç 23/12/1983 Cuma günü saat 14.00 
do kadar Komisyonumuza gönderilmiş veya elden teslim edilmiş olması şarttır. 
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3 — Posta ile geç gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır. 
4 — Bu işle ilgili şartname bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edilebi

leceği gibi istenildiğinde posta ile gönderilecektir. 
5 — İhalenin geçici teminatı teklif edilen toplam bedelin % 2,5'u nisbetinde 

olacaktır. Teminat nakit olabileceği gibi, süresiz banka mektubu veya Devlet tara
fından istihraç edilen tahvilde olabilir. 

6 — TCDD 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

18998 /1-1 

TCDD İşletmesi 2. İşletme Başmüdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığın
dan : 

1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı (11 kalem malzeme hizalarında gösterilen 
gün ve saatte kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır. 

2 — Bu malzemelere ail liste ile idari ve teknik şartnameleri Komisyonumuz
da görülebilir. 

3 — Geçici teminat teklif edilen bedelin % 2,5'dur. 
4 — Zarflar ihale günü en geç saat 12.00'ye kadar Komisyona verilmiş ola

caktır. 
5 — Postadaki gecikme kabul edilmez. 
e — TCDD 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 
Malzemenin Cinsi : Muhtelif Kuru Gıda alımı, Miktarı •. 28 Kalem, İhale Ta

rihi : 22/12/1983 Saati -. 14.00'de 19012 / 1-1 

Sümer bank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden .-

1 — Müessesemiz ihtiyacı olarak - - % 20 toleranslı 107.000 adet ilkokul er
kek, 58.000 adet ilkokul kız ve 30.000 adet ortaokul kız öğrenci önlüğü kapalı teklif 
almak suretiyle isteklisine diktirilecektir. 

2 — Bu işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebi
l i r ve numuneler Konfeksiyon Şefliğinde görülebilir. 

3 — Bu işe ait muvakkat teminat 100.000,— lira olup kat'i teminat teklif fi
yatı üzerinden ihale bedelinin <#> 7,5 uğudur. Her ik i teminat da nakit, banka temi
nat mektubu veya Devlet tahvili olabilir. 

4 — İsteklilerin kapalı tekliflerini muvakkat teminatları ile birlikte en geç 
19 Aralık 1983 Pazartesi günü saat 16.00'ya kadar Müessesemize vermeleri gerekir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından işi verip vermemekte 
kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 18971 / 1-1 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

100 TON SOYULMUŞ SÖĞÜT ÇUBUĞU SATIN A L I N A C A K T I R 
Kurumumuz Elmadağ Barut Fabrikasının ihtiyacı olan 100 ton soyulmuş sö

ğüt çubuğu satınalınacaktır. 
Bu işe ait idari ve teknik şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube 

Müdürlüğünden, İstanbul'da ise İnönü Caddesi No :88 Taksim-İstan bul adresindeki 
İstanbul Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların teknik ve idari şartnameye göre hazırlıyacak-
ları teklif mektuplarını kapalı zarf içerisinde en geç 22 Aralık 1983 Perşembe günü saat 
17"ye kadar Kurumumuz İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermleri şarttır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanun'a tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen 
yapıp yapmamakta veya siparişini dilediğine vermekte serbesttir. 

18702 / l - l 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XXI. 
Bölge Müdürlüğünden : A Y D I N 

Topçam Sulaması işletme Tesisleri I. Kısım İnşaatı 
1 — DSİ. XXI. Bölge Müdürlüğü hudutları dahilinde Aydın i l i sınırları içinde 

bulunan «Topçam Sulaması İşletme Tesisleri I. Kısım inşaatı» işi «6200 sayılı Kanu
nun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek esaslar» dahilinde «Kapalı Zarf» usulü 
ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (126 809 468,—) TL. olup, geçici teminatı 
(3 818 034,—) TL. dır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işde kullanılmak üzere iş programına uygun olarak 
şantiyede çalışır vaziyette (3) adet Betoniyer (500 Lt.), (3) adet Vibratör, (1) adet 
sabit vinç (Asansör), yeteri kadar damperli kamyon (en az 2 adet) ve lüzumlu diğer 
ekipman bulundurulacaktır. 

4 — ihale 27/12/1983 Salı günü saat: 10'da Aydın'da DSİ. XXI. Bölge Müdürlü
ğünde toplanacak olan DSİ. XXI. Bölge Müdürlüğü Merkez Eksiltme Komisyonu ta
rafından (Kapalı Zarf)/usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale şartnamesi ve ekleri DSİ. XXI. Bölge Müdürlüğünde 9/12/1983 ta
rihinden itibaren mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

6 — istekli şahıs veya Şirketlerin DSİ. XXI. Bölge Müdürlüğüne 20/12/1983 
Salı günü saat: 17.30'a kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi 
istemeleri ve bu dilekçeye usulüne uygun olarak hazırlanmış aşağıdaki belgeleri 
eklemeleri gerekmektedir. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi; bu karnenin (B) 
grubundan en az (126 809 468,— TL. olması şarttır. Yapılacak müracaat lara yukarı
daki şartlara uygun müteahhitlik karnesinin sureti konulduğu takdirde karne as-
lınında müracaat bitim tarihinden evvel DSİ. XXI. Bölge Müdürlüğünde yetkililere 
gösterilmesi ve bu hususun müracaat evraklarına kaydettirilmesi gereklidir. 

b) Bu güne kadar buna benzer emsali bir işi bitirmiş olması ve geçici ka
bulünü yaptırmış olması şart olup, ikmâl ettiği ve halen taahhüdü altında buhınan 
işlerin hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri ikmal tarihleri, yapılan iş 
bedelleri ile yaptıkları işleri başarı ile yürüttükleri ve eksiksiz bitirdiklerine dair 
i lgi l i dairelerden alınmış iş bitirmo belgeleri 

c) 3. maddede istenilen makina ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik 
eden vesikalar veya kiralayacak ise kiralayan şahıs veya firmadan alınmış noter
den tasdikli taahhütname ile makina ve teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik 
eden vesikalar ve iş programına uygun olarak şantiyede hazır bulundurulacağına 
dair usulü veçhile tanzim edilmiş taahhütname, 

d) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin biyografisi, İstekli 
şahıs veya şirketlerin teknik personel bildirimindeki personelin 2531 sayılı Kanunun 
hükümlerine uygun olduğunu tasrihen beyan ve tasdik edeceklerdir. 

o) Bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir belgeler, 
7 — Usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamanında müracaatını yapmış talip

lerden bu ihaleye iştirak etmeleri uygun görülenler seçilecek olup, istekliler ihaleye 
iştirak etmelerinin uygun görülüp görülmediğini 23/12/1983 Cuma günü saat: 10.00 
dan itibaren DSt. XXI. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler. 

İhaleye iştirak etmeleri uygun görülenlerin (5.000,—) TL. mukabilinde ihale 
şartnamesi ve eklerini almaları gerekmektedir. 

İhale şartnamesi ve eklerini almış ihaleye iştirak etmeleri uygun görülen is
teklilere «İştirak Belgesi» verilecektir. 

8 — İhaleye iştirak etmeleri uygun görülenlerden 23/12/1983 Cuma günü 
saat: 15'e kadar ishale şartnamesi ve eklerini almamış olanlara «'İştirak belgesi» ve
rilmez. 
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9 — İştirak belgesi almış olup, ihaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şir
ketlerin teklif zarflarını 27/12/1983 Salı günü saat: 9.15'e kadar i . maddede belir
tilen DSİ. X X I . Bölge Müdürlüğü Merkez Eksiltme Komisyonu Başkanlığına mak
buz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — İşin sözleşmenin 31 Mayıs 1981 tarih ve 17356 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 8/5/1981 tarih ve 8/2912 sayılı Bakanlar Kurulu kara
rı uyarınca çalışma şartlarına ait hükümler konulmuştur. 

11 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 18775/2-1 

TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığından : 

Motor test hücrelerinde dizel motorlarının frenlenmesi için kullanılacak 
(mevcut SUNKERZ DN 9 L tipi hidrolik dinamometreye ilk marş için akuple edile
cek) 2 adet marş motoru satuıalınacaktır. 

1 — Yukarıda konusu yazılı malzeme dışpiyasadan kapalı zarf usulü eksilt
meye konulmuştur. 

2 — Tekliflerin en geç 20 Ocak 1984 Cuma günü saat 15.00'e kadar Ankara'da 
TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonu
muza verilmiş voya gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sirkeci veznelerinden 
500,— TL. bedelle temin edilebilir. 

4 — Teklif zarflan üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yakılacaktır. 
5 — TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yap

makta tamamen serbesttir. 19000 / 2-1 

Sümerbank Bünyan Yünlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemiz ihtiyacı 246100 Kg. 3,75 denye ve 00 mm. boyunda parlak 
türlon ile 181600 Kg. (+ r'< 351 muhtelif renklerde 3.75 denye vc 60 mm. boyunda 
parlak polipropiien kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Türlon ve Polipropiien ihalesi 21/12/1983 Çarşamba günü saat 17.00 de 
yapılacaktır. 

3 — Kapalı teklif mektuplarının en geç bu tarih ve saato kadar Müessesemiz 
Muhaberat Servisine verilmesi şarttır. 

4 — Polipropiien ve türlon için ayrı ayrı teklif verilecektir. 
1(3773/ 1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz Silah ve Tüfek Fabrikasının İhtiyacı olan 50.000 adet çelik Boru 
Malzemesi satmalınacaktır. 

Bu şie ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz İç Alım Şube Müdürlüğü 
Tandoğan Meydanı/Ankara, İstanbul'da İnönü Cad. No : 88 Taksim/istanbul adre
sinde İstanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmalar şartnamemize göre hazırlayacakları teklif mek
tuplarını kapalı bir zarf içersinde en geç 19 Aralık 1983 günü saat 17'ye kadar Kuru
mumuz İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen 
yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 

18774 /1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Proje 
ve İnşaat Dairesi Başkanlığından : 

1 — Adana DSI VI. Bölge Müdürlüğü hudutları içersinde bulunan (Osmaniye-
Yuvarlaklı sulaması İnşaatı) işi 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik 
edilecek esaslar'a göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (225.000.000,—) TL. olup geçici teminatı 
(6.763.750,—) TL. dır. Geçici ve kesin teminat mektupları limit İçi olacaktır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak 
şantiyede çalışır vaziyette : 

1 adet Ekskavatör, 1 adet lastik tekerlekli vinç, 1 adet yıkama - Eleme tesisi 
1 adet yükleyici, 1 adet dozer (D8 veya muadili), 1 adet keciayağı silindir ve çekici
si, 1 adet greyder, 1 adet kompresör ve kafi miktarda betonlyer, vibratör, kamyon, 
Arazöz, Motopomp ve lüzumlu diğer ekipman bulundurulacaktır. Ancak; Bu makina-
lardan 1 adet ekskavatör, 1 adet lastik tekerlekli vinç, 1 adet yıkama eleme tesisi, 
1 adet yükleyici, 1 adet dozer (D8 veya muadili), 1 adet greyder, 1 adet kompresör'ün 
müteahhidin kendi malı olması şarttır. 

4 — İhale 30/12/1983 Cuma günü saat (15)'de Yücetepe Mahallesi İsmet İnö
nü Bulvarı Ankara DSİ Proje ve İnşaat Dairesi 'Başkanlığı katında toplanacak olan 
DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri (5.000) TL. mukabilinde 4. maddede yazılı adres
ten 9/12/1983 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — İstekli şahıs ve şirketlerin DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına 
19/12/1983 günü saat (16.30)'a kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak 
belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri lazımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığı'ndan alınmış müteahhitlik karnesi aslı ve fotoko
pisi (B) grubundan en az (225.000.000^—) TL.Ük 

to) Bu güne kadar İkmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan iğlerin han
gi kuruluşa taahhüt edüdiği, keşif bedelleri, ikmal tarihleri ve yapılan iş bedelleri 
(Tevsik edici belgelerle birlikte) 

c) 3. Maddede istenen maklna ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik edi
ci belgeler (inşaat makinalarına ait noterden tasdikli fatura suretlerini ve bu fatu-
ların istekli şahıs ve şirketlerin kanuni yevmiye ve demirbaş defterine işlendiğine da
ir kayıtlarla, yine bu makinaların 1982 yılı amortismanının işlendiğini ispata yarayan 
defter kayıtlarının noterlikçe tasdikli suretlerini eklemeleri şarttır.) Veya kiralaya
cak ise kiralayan şahıs veya firmadan alınmış noterden tasdikli taahhütname ile ma
klna ve teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik edici belgeler (inşaat makinalarına 
ait noterden tasdikli fatura suretlerini ve bu faturaların kiralayan şahıs ve şirketin 
kanuni yevmiye ve demirbaş defterine işlendiğine dair kayıtlarla, yine bu makinaların 
1982 yılı amortismanının işlendiği İspata yarayan defter kayıtlarının noterlikçe tas
dikli suretlerini eklemeleri şarttır.) İstenilen maklna ve teçhizatın halen bulundukları 
yerlerin adreslerini açık ve kesin olarak bildirmesi ve iş programma uygun olarak şan
tiyede hazır bulunduracağına dair usulü veçhUe tanzim edilmiş taahhütname, 

d) Maliye'ce Vergi Dairesi'nce tasdik edilmiş 1982 yılı bilançosunun noter
den tasdikli suretleri, 

e) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin biyografisi, (Tev
sik edici belgelerle birlikte). 

İstekli şahıs ve şirketlerin teknik personel blldlrimindekl personelin, 2531 sayı
lı Kanunun hükümlerine uygun olduğundan tasritıen beyan ve tasdik edeceklerdir. 

f) Mali durum bildirisi ve Bankadan alınmış Banka kredi durumunu gösterir 
belgeler, firmanın sermayesi, 1981, 1982 mali yıllarının herhangi birinde veya 1983 
mali yılında ihaleye İştirak belgesine müracaat tarihine kadar geçen süre içinde, in
şaat işleri hak ediş tutarları; 1983 yılı fiyatları ile en az 150.000.000,— TL/Yıl olması 
şarttır. (Tevsik edici toeîgeîerle (birlikte) 
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g) Praforma faturalar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Yabancı dille 
yazümış fatura, vesair belgelerin noterden tasdik edilmiş Türkçe tercümelerinin de 
başvuru evrakına eklenmesi şarttır. 

7 — istekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarım 27/12/1983 sabahından it i
baren DSİ Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığı'na müracaat ederek öğrenebilirler. 

8 — 19/12/1983 günü saat (16.30)'a kadar ihale tasarısı ile eklerini almamış 
ve 3. maddede müteahhidin kendisine ait olması istenen makamları bulunmayanlara, 
6. maddede İstenen belgeleri eksik veya yetersiz olanlara ve 6/f maddesinde belirti
len yılların herhangi birinde bir yıldaki inşaat işleri hakediş tutarı 1983 yılı fiyatları 
ile 150.000.000,— TL./Yıl'dan az olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs ve şirketlerin teklif zarflarını 30/12/1983 
günü saat (14.45)'e kadar 4. maddede belirtilen adreste DSİ Merkez Eksiltme Komis
yonu Başkanlığı'na makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 -r- işin sözleşmesine 31 Mayıs 1981 tarih ve 17356 sayılı Resmî Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 8/5/1981 tarih ve 8/2912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca çalışma şartlarına alt hükümler konulmuştur. 

11 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 18647 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Bölgemiz Bingöl i l i (Elazığ - Muş) ayr. Bingöl yolu Çapakçur 2. şerit köp
rü yapımı işi 1984 yılına sarih sözleşmeli olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31. madde
sine göre kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle Bölge ihale komisyonunda yapüacaktır. 

2 — işin keşif bedeli 29.045.623,30 TL. olup geçici teminatı 871.500,— TL. dir. 
işin ihalesi 23/12/1983 Cuma günü saat 15.00 de Müdürlüğümüzde yapılacaktır, ihale 
iştirak edeceklerin kapalı zarflarına 1983 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi, geç'ci temi
nat ve bu iş için Müdürlüğümüzden alınmış yeterlik belgesini ibraz etmeleri şarttır. 
(İştirakçiler şirket halinde ise imza sirkülerinide İbraz edecektir.) Kapalı zarflar ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında komisyon başkanlığına verile
cektir. Usulüne göre tanzim edilmemiş kapalı zarflarla postadan geç gelen zarflar 
kabul edilmez. 

3 — İhaleye iştirak edeceklerin Müdürlüğümüzden yeterlik belgesi alabilir • • 
si için numinesine uygun dilekçelerinde ; 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış -3 grubundan müteahhitlik karnesini, 
b) Yapı araçları bildirisi, 
c) Teknik personel bildirisi, 
d) Taahhüt bildirisi, (Müteahhit son beş yıl içinde yaptığı işleri gösterir listeyi 

bildiriye ekliyecektir.) 
e) İsteklilerin noter lastikli imza sirküleri, şirket ise şirketin imza sirküleri 

ile halen faaliyette bulunduğuna dair belgelerini) 
f) İş yeri görme belgesi, (Bu belge Bölgemiz Köprü Şefliğinden alınacaktır.) 
g) Gerekiyorsa Vekaletname, 
h) Keşif bedelinin % 10 (on)'un altına düşmemek kaydı ile banka re fe ra» 

mektubunu, (Banka referans mektuplarının en fazla müracaat tarihinden 5 gün ön
ce alınmış olması şarttır.) 

I) Ticaret odası belgesinin (1983 yılı vizeli) noksansız ekliyerek yeterlik bel
gesi almak için son müracaat günü olan 21/12/1983 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar 
müracaatla yeterlik belgesi almaları şarttır. (Müracaatlar umumi kayıt tarihi esas
tır.) 

4 — ihale dosyası her gün mesai saatlerinde malzeme servisinde görülebilir, 
ihale evrakları paralı, parasız isteyenlere gönderilmez. 18645/1-1 
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Adana Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü Başkanlığından : 

1 — Adana - Yakapmar'da yaptırılacak olan Adana Organize Sanayi Bölgesi 
Al t Yapı (Bölge içi yolları, içme ve kullanma suyu şebekesi, su depoları, pis su ve 
yağmur suyu şebekeleri, elektrik şebekesi) ve İdari bina inşaatı işleri Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı işleri, Karayolları ve iller Bankası 1983 yılı birim fiyat ve esasları
na göre ve 8'2574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine tabi olmak kaydıyla ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — ihale 28/12/1983 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00'de Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığında yapılacaktır. 

3 — işin keşif bedeli 2.600.000.000,— TL. sı olup, limit içi geçici teminatı 
78.000.000,— TL. sidir. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Adana Organize Sanayi Bölgesi Mü
teşebbis Teşekkül Başkanlığı (Adana Sanayi Odası Başkanlığı - Abidinpaşa Cad. 
N o : 42 Adana) adresinden 75.000,— TL. sı karşılığında temin edilebilir. 

5 — Yeterlik Belgesi almak için : 
ihale dosyasında bulunan kapalı zarf usulü ile eksiltme şartnamesi ve ekinde 

belirtilen şart lara göre hazırlayacakları; 
a) Yapı araçları bildirisini, 
b) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren Mali Durum bildirisini, 
c) Mal i durum ile ilgili banka referans mektuplarını, 
d) Teknik personel beyannamesi, 
e) İştirakçinin halihazırda taahhüdünde bulunan ve şimdiye kadar bitirdiği 

işlere ait Taahhüt beyannamesi, 
f) Adana Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığından alı

nacak yer görme, ihale dosyası incelendi belgesini, 
g) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (A) grubundan, işin en az ke

şif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslı veya ilân tarihinden sonra noter tas
dikli sureti. 

h) İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin yeterlik belgesi başvuru dosyala
rını içindeki evrakları belirten dizi pusulasını da ihtiva edecek şekilde en geç 
19/12/1983 günü mesai saati sonuna kadar Adana Organize Sanayi Bölgesi Müte
şebbis Teşekkül Başkanlığının 4. maddede yazılı adresine, firmayı temsile yetkili şa
hısça imzalı pullu dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 — Yeterlik belgeleri 26/12/1983 tarihinden itibaren Adana Organize Sanayi 
Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı tarafından verilecektir. 

7 — Eksiltmeye girebilmek için; 
a) 78.000.000,— TL. lık geçici teminatını (limit içi), 
b) 1983 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) Yeterlik belgesini, 
d) Kanuni ikametgâhını, 
e) isteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması (özel ve tescil edilmemiş ortak

lıklar kabul edilmez.) Tüzel kişiler adına müracaatta bulunacak olanların noterden 
tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkü
leri, 

f) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde, İdare merkezinin bulunduğu yer 
Mahkemesinden veya sicilinde kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ve
ya resmi bir makamdan ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gös
terir ve eksiltmenin ilk ilân gününden sonra alınmış bir belge ile ortaklığın sirkü
lerini veya ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili oldu
ğunu gösterir Noterce tasdikli vekâletname, 

g) Teklif Mektubunu. 
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Igtirakçilerin yukarıdaki maddede belirtilen belgeleri eksiksiz olarak kapsa
yan kapalı zarflarını aşağıda belirtilen gün ve saate kadar ihale komisyonuna ver
meleri gerekmektedir, 

8 — İsteklilerin toklif mektuplarını 28/12/1983 günü saat 14.00'e kadar mak
buz karşılığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı A. Blok 2. Kat 211 nolu odada top
lanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmiş olmaları gerekmektedir. 

9 — Telgrafla yapılan müracaat lar ve postada vaki olacak gecikmeler nazan 
itibara alınmaz. 

10 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, Komisyon Yeterlik Bel
gesi verip vermemekte ve dilediğine vermekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ertele
mekte serbesttir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
Not : Yeterlik belgeleri ve ihale dosyası ilo ilgili olarak Sanayi ve Teknolo

ji Bakanlığına hiçbir başvuruda bulunulmayacaktır. 10002 / 2-1 
, 

Kastamonu Orman Anatamirhane Müdürlüğünden : 

1 — Orman Anatamirhane Müdürlüğümüze ait Komatsu D-65A, D-85R-12, 
D-85A-1S Komatsu Dozerler ile Champion D-7İ0-T Greyderlerin ihtiyacı için aşağıda 
cins, miktarı, Muhammen bedeli ve % 7,5 Teminatları yazılı parçalar idari ve teknik 
şartnamesine göre satınalınacaktıı. 

2 — İhale Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyon huzurunda 15/12/ 
1983 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin geçici te
minatlarını Müdürlüğümüz veznesine yatırarak alacakları makbuzla birlikte şartna
mede belirtilen belgelerle teklif mektuplarını komisyona teslim etmeleri şarttır. 

3 — Satınalmaya ait şartnameler Kastamonu, Bolu, Ankara, Muğla, Eskişehir, 
Tamirhane Müdürlükleri ile İzmir, Konya, Adana, Kastamonu Orman işletme Müdür
lüğü ve istanbul Orman Yedekparça Depo Müdüı Kiklerinden temin edilebilir. 

4 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine yapmakta serbesttir, 

Muh. % 7,5 
bedeli Tutarı Tem. 

S. No. Parçanın cinsi ve nosu Miktarı TL. TL. TL. 

A-D-65A Komatsu Dozerler için satmalınacak parçalar 
1. 141-30-36130 Makara Mil i 48 Adet 9.000 432.000 32.400 
2. 145-13-12160 Stator biîyası 2 Adet 275.000 550.000 41.250 

082.000 73.650 
B-D-85A-12 Dozerler için satmalınacak parçalar 

1. 154-30-11840 Makara Mili 20 Adet 11.000 220.000 16.500 
C-D-85A-18 Komatsu Dozerler için satmalınacak parçalar 

1. 150-30-22118 İstikamet tekeri 2 Adet 145.000 290.000 21.750 
2. 154-30-26131 Makara mili 24 Adet 11.000 264.000 19.800 
3. 155-30-16201 Makara kütüğü 72 Adet 8.000 576.000 43.200 

1,130.000 84.750 
P-Champion D-740-T Greyderler için Satmalınacak parçalar 

1, 12660 Bilya (MU-1922 DAH) 16 Adet 41.000 656.000 49.200 

G E N E L T O P L A M 2.988.000 224.100 
18646/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığın
dan : 

Merkezimizce 1984 yılında yapılacak olan öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sına
vının ikinci aşaması (ÖYS), Yabancı Uyruklu öğrenci Sınavı (YÖS) ile Anadolu 
•Üniversitesi Açık öğretim Fakültesinin birinci ve ikinci sınıflarının 2 şer ara sınavı, 
dönem sonu ve bütünleme sınavları ve bu sınavlarla ilgili hazırlama, çizim, düzen
leme, baskı, paketleme, nakliye ve sınav organizasyonu iş ve hizmetleri yaptırıla
caktır. 

Sözkonusu işlerle ilgili Iştanımı - Şartname «ÖSYM Bilkent/ANKARA» adre
sindeki Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek
lerin 19/AR ALIK/1983 günü saat 14.30'a kadar teklif mektuplarını posta veya elden 
Satınalma Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. 

îhale. Yönetmeliğimizin 26. Kapalı Zarf usulü maddesi gereğince yapılacak
tır. Teminat, ihale bedeli 2.000.000,— liraya kadar olan işlerde % 4; 2.000.000,— lira
dan çok işlerin 2.000.000,— lirası için % 4, fazlası için % 2 dir. 

Teminat olarak .• 
a) Tedavüldeki Türk parası, 
b) Bankaların limit içi süresiz teminat mektupları, 
c) Devlet îç istikraz Tahvilleri ile özel kanunlarında teminat olarak kabul 

edileceği açıklanan tahviller, 
d) Borsada kote edilmiş esham ve tahvilat (Borsa kıymetlerinden % 15 nok

sanı ile) kabul edilir. 
ihaleye katılacaklar teklif mektuplarına Ticaret Odası Belgesi, imza sirküleri, 

kapasite raporu, imzalanmış şartnamemiz ve kuruluşun ana sözleşmesini ekleme
leri zorunludur. 

Merkezimiz 1050 ve 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Bu ihale ile ilgili olarak 20/Ekim/1982 
tarih 17844 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yükseköğretim 
Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonu Yönetim, İşletme ve Denetim Yönet
meliği hükümleri uygulanır. (Postadaki gecikmeler nazari dikkate almmıyacaktır.) 

18997/1-1 
— _ # — 

Balıkesir Valiliği Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Balıkesir - Ziraat işleri Savaştepe ilçe Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri 
inşaatı 527 sayılı Kanun uyarınca sari olarak, 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usulü üe eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — işin keşif bedeli (30.000.000,—) Uradır. 
3 — Eksiltme 26 Aralık 1983 Pazartesi günü saat 15.00 de Balıkesir Bayındır

lık Müdürlüğü ihale Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Balıkesir Bayındırlık Müdürlüğün

de görülebilir. 
5 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
a) Balıkesir Bayındırlık Müdürlüğü namına 900.000,— Urahk geçici temina

tını, 
b) 1983 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesi aslını, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birUkte verecekleri 28/3/1981 gün ve 17293 sayılı 

Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık Bakanlığı Yapı, Tesis ve Onarım ihalele
rine katılma yönetmeliğine göre hazırlanmış olan Yapı Araçları bildirisi (örnek -. 
1) Sermaye ve Kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirgesi (ö rnek : 2/a), 
banka mektubu örneği (Örnek: 2/b), teknik personel bildirisi ( ö rnek : 3), taahhüt 
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bildirisi (örnek : 4) ve Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan 
isin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar
nesi aslı ile birlikte tasdik ettirilmiş örneğini ibraz suretiyle, Balıkesir Bayındırlık 
Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mek
tupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz karşılığı Balıkesir Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 20/12/1983 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bil
giler ihale dosyasında mevcuttur. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 18819/1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Gaziantep Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Gaziantep - Merkez Vergi Dairesi İnşaatı, 2490/31 sayılı Kanun hüküm
lerine göre 1985 yılma sari olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (235.000.000,—) TL. 
3 — Eksiltme Gaziantep'do Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonun

da 27 Aralık 1983 Salı günü saat 11.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri 9. Bölge Müdürlüğü namına yazılı 

(7.050.000,—) TL. geçici teminat. 
B) 1983 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi (şirketlerde ilân tarihin

den sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması gerekir.) 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri, 
a) Yapı araçları bildirisi, Eksiltme şartnamesinde belirtilen usulüne ve Yapı, 

Tesis, Onarım işleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre ilk ilân tarihinden son
ra bu iş adına düzenlenmiş olmak şartı ile sahibi olduğunu veya kiraladığına dair 
noter taahhütnamesi belge, 

b) Teknik eleman bildirisi, teknik elemanların noterlikten bu i; adına taah
hütname vermesi, ayrıca noter tasdikli diploma veya oda kayıt belgesi örneklerin
den birisi, 

c) Sermaye ve Kredi imkânlarını açıklayan mali durum bildirisi. (Banka 
Referans mektubu) 

d) Taahhüt bildirisi, (son iki yılda bitirdiği veya adına taahhüde bağlanmış, 
bağlanacak olan işleri belgeleri ile birlikte açıklayacaklardır. 

e) İş yerini gördüğüne dair belge, (Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğünden te
min edilecektir.) 

f) Bayındırlık Bakanlığından alınmış olan (B) grubundan keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin asimi. 

İbraz suretiyle, Yapı işleri 9. Bölge Müdürlüğü Yeterlik Belge Komisyonun
dan alacakları «Eksiltmeye Girme Belgesi-ni teklif mektupları ile birlikte zarfa 
koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 27/12/1983 Salı günü saat 10.00'a kadar 
makbuz karşılığında Bölge İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — «Eksiltmeye Girme Belgesi» almak için son müracaat tarihi 30/12/1983 
Sah günü çalışma saati» sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
18820/1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş.- Bursa - Eskişehir (2. Kısım) yolunun yaklaşık 
Kın. 0+000—66+400 kesiminde yaptırılacak «Alt,temel. mekanik stabilizasyon temel, 
banket, bitümlü sıcak karışım ve bitümlü sathi kaplama vs.» yapımı işi olup 1. ke
şif bedeli 1.800.000.173,69 liradır. 

2 — Eksiltme günü : 26 Aralık 1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
15.00'de Genel Müdürlüğümüz sitesindeki Yapım Dairesi Başkanlığı odasmda kapak 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası: Vezneye yatırılacak 15.000,— Lira bedelle makbuz kar
şılığında Genel Müdürlüğümüz Keşif ve Şartname Fen Heyeti Müdürlüğünden alı
nacaktır. Yeterlik belgesi için başvurulmadan önce eksiltme dosyası alınması zorun
ludur. Sözleşmeye konacak «İşçilerin Çalışma Ş a r t l a r ı n a ait bilgiler ihale dosya
sında mevcuttur. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4.1 ve 4.2'deki koşullan yerine ge
tirmeleri gerekmektedir. 

4.1 — Yeterlik belgesi almak için, isteklilerin en geç 20 Aralık 1983 Salı günü 
saat 17.30'a kadar birer dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze başvurmaları, (Başvur
mada, Genel Evrak kaydı tarihi geçerlidir.) ve dilekçelerine «A» grubundan en az 
bu işin keşif bedeli kadar Müteahhitlik Karnesinin aslını veya Genel Müdürlüğümüz 
Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanlığınca onanmış örneğini, eksiltme dosyasındaki 
örneklere uygun «a - Yapı araçları bildirisini (Bildiride gösterilen makine parkında 
en az 100 ton/saat kapasiteli bir adet asfalt plenti, bir adet en az 150 ton/saat ka-
pasileti duyargalı finişer, en az 90'ar ton/saat kapasiteli 4 adet primer - sekonder 
konkasör grubu veya kapasiteleri toplamı 360 ton/saat olan primer - sekonder kon-
kasör grupları (Sekonder ünitesi konik değirmen - GYRATORY - tip olanlar ter
cin edilir.), bir adet adet 8 ton statik ağırlıkta ik i demir merdanen kendinden yü
rü r silindir, bir adet 12 ton statik ağırlıkta ik i demir merbaneli kendinden yürür 
silindir, bir adet en az 20 ton statik ağırlıkta lastik tekerlekli kendinden yürür si
lindir, bir adet 7 ton statik ağırlıkta kendinden yürür vibrasyonlu silindir, bir adet 
6 ton kapasiteli (kendinden yürür) distribütör bulunacak ve bu araçlar, müteahhi
din bu işe ayıracağı araçlar olacaktır. Bildirideki araçların, kendisine ait olduğunu 
tevsik eden belgeleri bildiriye ekleyecektir.), b — Mal i durum bildirisini, c — Ban
ka mektubunu, d — Teknik personel bildirisini (Karnesinin devrine muvafakat ve
ren karne sahibi ile teknik personelin son 3 yıl içinde çalıştıkları yerler hakkındaki 
bilgiler bildiriye eklenecektir), e — Taahhüt bildirisini (Müteahhidin son 5 yıl 
içinde yaptığı işleri gösterir bir liste bildiriye eklenecektir.), f — İsteklilerin; noter 
tasdikli gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket 
sirkülerini, g — İşyerinin görülüp incelendiğini belirten işin ait olduğu Karayolları 
14. Bölge Müdürlüğünce onanmış bir belgeyi, h — Gerekiyorsa vekâletnameyi ek
siksiz olarak ekleyip bu iş için yeterlik belgesi almaları, («a», «b», «d» ve «e» de ya
zık belgelerin müteahhidin kendisi tarafından imzalanması gereklidir; vekâleten im
za edilenler geçerli sayılmaz. Yeterlik belgesi için telgrafla başvurma geçersizdir.) 

4.2 — Eksiltme şartnamesindeki esaslara uygun olarak «Noterlikçe onanmış 
imza sirkülerini ya da şirket sirkülerini; 1983 yılma ait ticaret ve sanayi odası bel
gesi ile şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilan tarihinden sonra alınmış faaliyet belge
sini; Genel Müdürlüğümüzden alınacak yeterlik belgesini; usulüne uygun 54.000.006 
liralık geçici teminatı (Teminat, mektup olarak veriyorsa, bu mektupların süresiz 
ya da son başvurma gününden başlayarak en az 3 ay süreli ve limit dahili olması.). 
imzalı eksiltme dosyasını ve teklif mektup la r ın ı zarfa koymaları. 

5 — İsteklilerin, teklif mektuplarını, eksiltme günü saat 14.00'e kadar makbuz 
karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri gereklidir. Postada olacak gecikme
ler kabul edilmez, ilgilenenlere duyurulur. 

18999 / 1-1 
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Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Uşak TOPRAKSU İl Ekip Başmühendis
liğinden : 

22.549.816,— TL. keşif bedelli 676.494,— TL. geçici teminatı olan Uşak - Eşme-
Yeşilkavak köyü gölet tesisi inşaatının taahhüdün iıa edilmemiş kısmı müteahhit 
nam ve hesabına 26/12/1983 Pazartesi günü saat 11.00 de 2490 sayılı Kanunun 51. ve 
42. maddeleri gereğince ve açık eksiltme usulü ile Ankara - İzmir asfaltı üzerinde 
10 nolu Uşak TOPRAKSU Başmühendisliği binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu 
işe ait eksiltme ve proje dosyası lıergün m^sai saatleri içinde bedelsiz olarak Uşak 
TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğinde görülebilir. 

İsteklilerin ihale gün ve saatine ve peylerin sürülmeye başladığı dakikaya 
kadar Uşak TOPRAKSU Ekip Başmühendisliği İhale Komisyon Başkanlığına vere
cekleri Dilekçelerine; 

1 — İşin en az keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesini, 
2 — Yapı araçları bildirisi (Örnek. 1> 
a) Miktarları eksiltme dosyasında belirtilen ana inşaat makinalarma (Do

zer, Yükleyici, ve baraj tipi keçiayağıl sahip olduğuna ve amortisman müddetlerini 
doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli envanter defterindeki demirbaş kayıt
ları, son yıl blançosundaki demirbaş kayıtlarının Vergi Dairesince ve Maliyece tas
dik edilmiş asılları veya noterden tasdikli suretleri ile 1983 yılı içinde bu m akma
lara sahip olduklarını belirtir faturaları, (proforma fatura kabul edilmez). 

b) Miktarları ve çeşitleri eksiltme dosyasında belirtilen yardımcı inşaat ma
kinalarma ait noter tasdikli kira mukavelesi, 

3 — Bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu mali du
rum bildirisi, (Örnek 2/A ve 2/B) 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı teknik personele ait teknik personel 
bildirisi, (Örnek 3) 

5 — Dilekçelerin veriliş tarihinde müteahhidin son ik i yılda bitirdiği ve dilek
çesinin verildiği tarihte adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri ka
nıtları ile açıklayan taahhüt bildirisi (örnek 4) 

6 — İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrol-
luktan alınmış tasdikli belge, 

7 — Kanuni ikametgâh belgelerini eklemeleri lâzımdır. 
Yukarıda 2, 3, 4 ve 5 No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından im

zalanması ve 28 Mart 1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yapı-
tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır. 

İhaleye gireceklerin yukarıda yazılı belgelere ilâveten, usulüne, uygun olarak 
alınmış geçici teminat makbuz veya banka mektubu, aslı veya noterden tasdikli 
1983 yılı ticaret ve sanayi odası belgesini, en geç peylerin sürülmeye başladığı da
kikaya kadar, Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler ve tellgrafla Sapılan eksiltmeler dikkate alınmaz. 
Duyurulur. 

18901 / 1-1 

Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

1 — Kapalı teklif almak suretiyle 1.510.000 adet muhtelif mukavva kutu satın 
alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Müessesemizden temin edilebilir. 
3 — Teklifler 16/12/1983 günü saat 17.00 ye kadar Müessesemiz Muhaberat 

Servisine verilmesi şarttır. 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta serbesttir. 18003 / 1-1 
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Malya D. Ü. Çiftliği Müdürlüğünden,: 
Boztepe/Kırşehir 

Malya Devlet Üretme Çiftliğinde 22/12/1983 günü saat 14.30 da 500 Ton Arpa 
700 Ton Bezostia Buğday 100 tonluk partiler halinde Alım - Satım Komisyonu hu
zurunda açık artırma suretiyle satılacaktır. 

Bununla ilgili şartname Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden ve 
Malya D. Ü. Çiftliği Müdürlüğünden temin edilebilir. 

ihale belirtilen tarihte gerçekleşmediği takdirde 15 gün sonra aynı yer ve 
saatte tekrar edilecektir. 

100 er tonluk her partinin buğday için geçici teminat 99.000,— TL. 
100 er tonluk her partinin Arpa için geçici teminat 90.000,— TL. 
Bütün partilerin geçici teminat toplamı 1.143.000,— TL. 

18995 /1-1 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz, Yatağan Termik Santralının ihtiyacı için; 97 takım kilit 
elemanı ile 432,2 Mt transmisyon zinciri imal ettirilecektir. 

2 — Bu işe ait şartname ve resim, 
TEK Satınalnıa Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü Bayındır Sok No : 3 
Kat: 1 Ankara 
adresinde CÇ - 492 - YTS/83336 no. lu sipariş dosyasında dilekçe mukabilinde temin 
edilebilir. (Kurumumuzla ilk kez iş ilişkisi içinde olanlar dilekçeye çalışmakta ol
dukları bankalar, oda sicil kayıt belgesi, referans ekliyeceklerdir.) 

3 — Teklifler en geç 28/12/1983 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar yukarıda 
kayıtlı adres (.e bulundurulmalıdır. 

Gelen teklifler aynı gün saat 15.00'de Başkanlığımız İç Ticaret Müdürlüğünde 
alenen açılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 
18992 / 1-1 

Çeşitli Hânlar 
Bağlum Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemize 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 Maddesinde 
belirtilen şartları haiz, mecburi hizmet yükümlülüğü olmayan kişilerden sınavla 
veya naklen aşağıda unvan, kadro dereceleri, sayısı öğretim vs. durumları belir
tilen personel alınacaktır. 

Unvanı Sınıfı 
Kadro 

Derecesi Miktarı Tahsil Vs. Durumu 

Başkatip G.Î.H. 7 1 Y. Okul veya Lise Daktilo 
bilen 

Zabıta Komser Yrd. G.I.H. 7 1 Lise 
Muhasip Yrd. G.I.H. 11 1 Lise Tic. Lisesi tercih ve dak

tilo bilen 
Su Tesis Ustası T.H.S. 11 1 Sanat Vb. Okullar 
Temizlik Hizmetlisi Y.H.S. 12 i En az İlkokul Kadınlar ter-

cih olunur. 
2 — İsteklilerin 26 Aralık 1983 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar Başvurma 

Formu ve dilekçeleri ile, diploma aslı veya tastikli örneği, Nüfus Hüviyet Cüzdanı 
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aslı /eya tastikli örneği (Fotoğraflı), ikametgah İlmühaberi (Fotoğraflı), C. Savcılı
ğından alınmış sabıkası olmadığına dair belge, Askerlik terhis veya tecil belgesi, İki 
adet cepheden kıra vat lı olarak çekilmiş 4,5x6 eb'adında fotoğraf, Tam Teşekküllü Dev
let Hastanelerinden alınmış Sağlık Kurul Raporu ile birlikte Belediye Başkanlığına 
başvuracaklardır. 

Postada vaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

3 — Müracaatı kabul edilen adaylara sınava giriş belgesi verilecek ve ya
zılı sınav 27 Aralık 1983 Salı günü saat 14.00'de smava giriş belgesinde belirtilen 
yerde yapılacaktır. 

Yazılı sınavda başarı gösterenler 29 Aralık 1983 Perşembe günü mülakata 
tabi tutulacaktır. 

Başarı listesindeki sıra ve boş kadroya göre Güvenlik Soruşturmasından 
sonra gerekli belgeler istenerek atama yapılacaktır. 

4 — Naklen gelmek isteyen personel olduğu taktürde bu personel tercihan 
atanacak sayısı fazla olduğu taktirde bunlarda sınava tabi tutulacaklardır. 

Duyurulur. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

İli : Eskişehir, İlçesi: Sivrihisar, Köyü veya Mevkii.- Dümrek, Madenin Cinsi: 
Mermer, Ruhsatnamenin Tarihi .- 8/2/1980 - 8/2/1983, Numaras ı : 59/26 

Hudut lar ı : 
1 27 d4 paftası 75 - 76 Sağa 84-25 yukarı karesinde 1506 rakımlı Dümrek Çalı 

tepe II nirengi noktasından 308 G 26 56 semt açısı ile 1602.30 m. mesafedeki H 3 
hudut noktası betonundan başlamak üzere 

Kuzey i : H, 3 hudut noktası betonundan 94 G 63 40 semt açısı ve 269.75 m. me
safedeki H 4 hudut noktasına, oradan 136 91 30 semt açısı ve 125.54 m. mesafedeki 
H 5 hudut noktası betonuna kırık hat. 

Doğusu : H 5 Hudut noktası betonundan 207 G 18 87 semt açısı ve 97.62 m. 
mesafedeki H 1 hudut noktası betonuna düz hat. 

Güneyi : H l hudut noktası betonundan 301 G 77 20 semt açısı ve 376.21 m. 
mesafedeki H 2 hudut noktası betonuna düz hat. 

Bat ıs ı : H 2 hudut noktası betonundan 6 G 34 04 semt açısı ve 133,24 m. mesa
fedeki H 3 hudut başlangıcı noktası betonuna düz hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Mermer madeni için 
Arif Gümüş uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu 
müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı 
Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 19004 / 2-1 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

İLANEN TEBLİGAT 
Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünde Aydın İthalat, İhracat, Komisyon, ibrahim 
Aydın adına tescil edilen 1452 sayılı ve 18/2/1983 günlü giriş beyannamesi muh
teviyatı eşyanın kıymet farkından doğan ihtilaf nedeniyle alınan ceza kararlan 
(33.868.746 TL.) mükellefin bilinen adresinde bulunamadığından ve başkaca bir 
adresi de tesbit edilemediğinden, işbu ilan 1615 sayılı Gümrük Kan. 81. ve 2577 
sayılı Kanun hükümleri mucibince tebligat yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 
Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince ilân olunur. 18987/1-1 



BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 

Sayfa : 96 RESMİ GAZETE 9 Aralık 1083 — Sayı : 18246 

RESMİ GAZETE ABONELERİNİN DİKKATİNE 
Resmi Gazete'nin yıllık abone ve satış ücretleri aşağıdaki şekildedir. 
1 — Yıllık abone ücreti 9.000,— TL. dır. 
2 — Resmî Gazete'yi posta ile alanlar için abone ücretlerine e.150,— 

TL. posta ücreti eklenir. 
3 — İşletme Müdürlüğümüzün satış bölümünde satılan Gazetelerin 

fiyatı ise; 
GÜNÜNDEKİ GÜNÜ GEÇMİŞİN AYI GEÇMİŞİN 

SAYFA FİYATI (Tl.) FİYATI (TL.) FİYATI (TL.) 

32 40 50 75 
64 60 70 100 
96 80 90 125 

Doksanaltı sayfayı aşan Resmî Gazete perakende satış fiyatlarına her 
forma için, gününde 10 TL., günü geçmişin olanlarında 15 TL. bir ayı geçen
de 20 TL. ilâve edilir. 

İlgililerin bilgisine sunulur. 

Resmi Gazete Fihristi 
Yürütme ve İdare Bölümü: 

Sayfa 

Milletlerarası Andlaşma 

83/7290 «Data Bankası ve Bilgi Sayar Merke7.it. Projesi Revizyon 
Belgesinin Onaylanması Kararı 1 

Bakanlar Kurulu Karan 

83/7400 Türkiye Deri - tş ile Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura 
Müessesesi Arasında imzalanan Teşmil Kararı 6 

Atama Kararlan 

Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları 31 

Yönetmelikler 

83/7184 Devlet Lojmanları Yapım ve işletme Yönetmeliği 32 
— Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma 

ve Yer Değiştirmeleri Hakkındaki Yönetmeliği Tadili 38 
— Harb Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yönetmeliği 45 
— Yargıtay Personeli özlük işleri Yönetmeliği 46 
Sirküler 
— Ticaret Bakanlığının Değerlendirme 83/3 Sayıl) Sirküleri 53 

— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 54 
— İlanlar 55 
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