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Yüksek okul açma ve işletme görev ve yetkisi : 

Madde 1 — özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devamla
rını sağlamak amacıyle, üniversite fakültelerine ve üniversite seviyesinde 
öğrenim yapan diğer resmî kuruluşlara bağlı olarak bu kanun hükümle
rine göre Koordinasyon Kurulu kararına dayanılarak geçici nitelikte 
resmî yüksek okullar açılır. 

özel yüksek okullar öğrencilerinin hangi resmî kuruluşlara bağlı ola
rak açılan yüksek okullarda öğrenim görecekleri ilişik cetvelde gösteril
miştir. 

Madde 2 — İlişik cetvelde gösterilen resmî kuruluşların yetkili or
ganları, 

a) Kendi kurumlarına ayrılan özel okul öğrencilerine mahsus ol
mak üzere çeşitli alanlarda yüksek okullar açmakla; 

b) Bu okulların ilmî idarî ve mal! yönlerden tabi tutulacakları 
esaslara ilişkin yönetmelikleri ve programları yetkili organlarına hazırla
tılarak incelemek üzere Koordinasyon Kuruluna sunmakla; 

c) Bu okulların rasyonel bir şekilde işlemelerini sağlamak İçin ge
rekli bütün tedbirleri almakla; 

Görevli ve yetkili Manaslardır. 

Koordinasyon Kurulu: 

Madde 3 — Bu kanun hükümlerine göre akademilere bağlı olarak 
açılan yüksek okullararası ortak esasları kararlaştırmak üzere merkezi 
bir Koordmasyon Kurulu teşkil edilir. Bu Kurul, Millî Eğitim Bakanının 
Başkanlığında, yüksek okulların bağlı bulunduğu akademi başkanları ve 
İlgili her akademinin yetkili organlarınca kendi öğretim üyeleri arasından' 
çoğunlukla, iki yıl için seçilecek ikişer öğretim üyesinden kurulur. Koor
dinasyon Kurulu toplantılarına Millî Eğitim Bakanlığı müsteşarları, Talîm 
ve Terbiye Kurulu Başkanı veya seçeceği bir üye, Yüksek öğretim Genel 
Müdürü, Genel Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim Genel Müdürü ve Ma-
liye Bakanlığından iki temsilci tabiî üye olarak katılırlar. 

Koordinasyon Kurulu, Millî Eğitim Bakanının daveti ile yılda en az 
bir defa olmak üzere, lüzumlu gördüğü zamanlarda ve tensibedeeeği yerde 
toplanır. Ayrıca başkanlardan birinin teklifi ile de Millî Eğitim Bakanı, 
Kurulu toplantıya çağırabilir. 

Madde 4 — Koordinasyon Kurulunun görevleri : 
a) Yüksek okullarm, bağlı bulundukları akademilerce hazırlanacak 

çeşitli yönetmelik ve program taslaklarım incelemek; 
b) Bu okullarda görevlendirilecek yöneticilere, öğretim üye ve yar

dımcılarına ve öğretim görevlilerine ödenecek ücretlere ilişkın esasları 
incelemek; 

c) Bu okullarla ilgili bütçe tekliflerini İncelemek; 
d) Bu okulların birleştirilmesi, kapatılması, devredilmesi ve ilişik 

cetvelde değişiklik yapılması ile Ugıli teklifleri incelemek ve Millî Eğitim 
Bakanmm onayına sunmak; 

e) Geçici nitelikte resmî yüksek okul açma karan vermektir. 
Koordmasyon Kurulu gündemi, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırla

nır ve her türlü sekreterlik işlen Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim Ge
nel Müdürlüğünce yürütülür. 

Öğrencilerin kazanılmış haklan ; 

Madde 5 — Bu kanuna göre açılan yüksek okullara İntikal edecek 
olan öğrencilerin özel yüksek okullarda kazanmış oldukları haklar sak
adır. 

özel yüksek okulların kurucuları veya temsilcileri ile müdürleri yö
netici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarım ve 
diğer evrakı, ilgili resmî ögretim kurumlarınca görevlendınlecek yetkılı-
lere en geç bu kanunun 'yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ay içinde devir 
ve teslim etmeye mecburdurlar. Devir ve teslimden kaçman veya bu gö
revi savsaklayan özel okul kurucu veya temsılçılerı ile müdürlerı hak
kında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir; bu ceza paraya çevrıl-
mez ve tecil edilmez. 

Madde 6 — Yeni yönetmelik ve programlar yürürlüğe girinceye ka
dar özel yüksek okulların Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bulunan 
mevcut yönetmelik ve programlan uygulanır. 

öğretim elemanlar: 

Madde 7 — Bu kanun hükümlerine göre açılan resmî yüksek okul
larda, bunların yönetmelıklerınde belirtilen şartlan taşıyan resmî öğre
tim kurumlan öğretim üyeleri ve yardımcılan ile öğretmenler, sözleşme 
ile görevlendirilebilecekleri gibi, bunlar dışında, emekliülik ve yaş haddine 
bakılmaksızın, diğer şartlan taşıyan kimseler de geçici olarak sözleşmeli 
istihdam edilebilirler. 

Bu şartlan taşıyan yönetim ve öğretim personeli sağlanıncaya ka
dar, halen özel yüksek okullarda çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığınca 
onaylanmış bulunan yöneticilerle, öğretim üye ve yardımcıları, öğretmen
ler ve diğer çeşitli personelden sözleşme ile istihdam edilmek suretiyle ya
rarlanılabilir. 

T.C. 



Diplomaların geçerliği: 

Madde 8 -— Özel yüksek okullarca verilmiş diplomalar ile, bu ka
nun gereğince açılan yüksek okullar tarafından verilecek diplomalar, 
mesleklerini icra ve sair haklar bakımından, benzeri diğer resmî öğretim 
kurumlarının diplomaları ile aynı hak ve yetkileri sağlar. 

Mesleklerinin icrası için bir odaya kaydedilmesi kanun icabı olanla
rın müracaatları halinde, kanunî bir sebep olmaksızın bu isteği reddeden 
oda ilgili organlarına, başkan ve üyelerine .100 liradan 1000 liraya ka
dar para cezası hükmolunur ve 15 günden 6 aya kadar da serbest sanat 
icrasından men cezası verilir. 

Taşınır ve taşınmaz matların edinilmesi: 

Madde 9 — Bu kanun uyarınca açılacak yüksek okullar için Koor
dinasyon Kurulunca gerekli olduğuna karar verilen taşınır ve taşınmaz 
malları, 2490 sayılı »Artırma, Eksiltme ve ihale *Kanunu ile 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın, pazarlıkla 
kiralamaya veya satın almaya ve satmalma bedelini peşin olarak veya 
gelecek yıllara taşan sözleşmeler yaparak taksitle ödemeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

Bu maksatla konulacak ödenekler kamulaştırma veya geçici kullan
ma içm idari irtifak hakkı tesisinde de kullanılabilir. 

Satınalma ve kiralamalar, illerde defterdarın başkanlığında ihtiyacı 
olan resmî öğretim kurumundan bir öğretim üyesi, millî eğitim müdürü 
ve bayındırlık müdürünün katılmalarıyle kurulacak komisyonlarca yapı
lır. Bu komisyonlar vasıf tespiti ve değer takdiri konularında bilirkişiler
den yararlanabilirler. Bilirkişilere verilecek ücretler bu maksatla konula
cak ödenekten karşılanır. 

Bu madde gereğince edinilen taşınır ve taşınmaz mallar ilgili kurum
lara, Maliye Bakanlığınca bedelsiz olarak devrolunur. 

Malî hükümler; 

Madde 10 — Bu kanun hükümlerine göre açılacak yüksek okulların 
her bin, malî yönden genel ve katma bütçe içinde döner sermaye düzem 
ile yönetilir. 

Okulların müdürleri, aynı zamanda döner sermayenin de müdürüdür. 
Okulların satın alınacak taşınır ve taşınmaz mallan, döner sermaye

lere tahsis edilerek, bunlann ilk fonlarmı tesis eder. 
Genel bütçede gösterilecek döner sermaye ödeneğinin açılan okullara 

tahsisi Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. 

Madde 11 — Döner sermayelerin gelir kaynakları şunlardır : 
a) Öğrencilerden alınacak Ücretler; 
b) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar, taşmır ve taşınmaz mal

ların gelirleri, çeşitli araştırma ve yayın gelirleri; 
c) Her yıl bu okullarm döner sermayelerine yardımcı olmak üzere 

bütçeye konulacak ödenek. 

Madde 12 — öğrencilerden alınacak ücretler her yıl Koordinasyon 
Kurulu tarafından tespit edilir. Ücretler Eylül, Aralık, Mart, Mayıs ayla
rında ve 4 eşit taksitte ödenir. 

Hazırlanacak yönetmelik esaslarına, göre muhtaç olanlardan başa
rıları tespit edilenlerin ücretlerinin yarısı ve üstün başanlan tespit edi
lenlerin ücretlerinin tamamı döner sermayeden ödenir. 

23 üncü madde gereğince alınacak öğrencilerin ücret konusu, bu öğ
rencilerin bağlanacakları eğitim kurumlarının tabı oldukları esaslara gore 
düzenlenir. 

Madde 13 — 1970 -1971 öğretim yılında öğrencilerin özel yüksek 
okullara ödemek zorunda oldukîan ücretlerden 9 Temmuz 1971 tarihinden 
sonraki döneme isabet eden kısımlan hesaplanır ve tahsil edilmiş ise özel 
okullar kuruculan tarafından; tahsil edilmemiş ise öğrenciler tarafından 
döner sermayelere ödenir. Kurucu ödemediği takdirde hesaplanan tutar 
kadar borçlandırılır ve kanunî yollarla tahsili cihetine gidilir. Borç tutarı, 
gereğinde kurucunun döner sermayeden alacağına rmaftısübedilir. 

Madde 14 — Okullarm giderlerini karşılamak üzere Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesine konulacak ödeneklerle döner sermaye karşılığı fon 
tesis edilir. 

Madde 15 — Döner sermayelerden aşağıda gösterilen çeşitli gider
ler yapılır. 

a) Okullarda görevli yönetici, öğretim üyeleri ve yardımcıları ile 
diğer görevli ücretleri; 

b) Kira bedelleri; 

c) Ders araç ve gereçleri bedelleri ile her türlü eğitim, öğretim 
ve yönetim giderleri; 

d) Bakım, onarım ve genel giderler; 
e) Yolluklar; 
f) Okulların işletilmesi ile ilgili başkaca giderler. 
Bu giderler düzenlenecek yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılır. 
Madde 16 — Bu kanun hükümlerine göre açılan yüksek okullar içm 

üniversitelerde, akademilerde veya bu okullarda yönetim, öğretim, imti
han gibi hizmetler içm görevlendirilecek kişilere verilecek ücretler; bun
ların asıl görevleri karşılığı almakta olduklan maaş, ücret, tazminat ve 
diğer ödeneklere halel getirmez. 

Döner sermaye harcamaları ile birinci fıkra uyannca yapılacak har
camalar, Millî Eğitim ve Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlana
cak bir yönetmelik hükümlerine göre yönetilir. 

Madde 17 — Döner sermayelerin ita amirleri, bağlı oldukları fa
külte dekanlanyla akademilerin başkanları, tahakkuk memurları ise okul 
müdürleridir. 

Döner sermayece hazırlanacak bütçe teklifleri bağlı bulundukları 
akademi başkanlıklarınca Haziran sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığına 
sunulur. 

Madde 18 — Döner sermayelerin her çeşit malî işlem ve muhase
beleri Maliye Bakanlığının denetimine tabıdır. 

Döner sermavelerin hesapları Maliye Bakanlığınca atanacak say
manlarca tutulur. Her malî yıl sonundan itibaren en geç dört ay içinde 
düzenlenecek kesınhesap cetvelleri Sayış taya ve Maliye Bakanlığına 
sunulur. 

Madde 1$ — Yüksek okullar içm Millî Eğitim Bakanlığınca lüzum 
gösterilecek görevli kadroları ile döner sermaye saymanları ve yardım
cıları içm Maliye Bakanlığınca lüzum gösterilecek kadrolar Bakanlar 
Kurulunca torba kadrolardan tahsis olunur. 

Yönetmeliklerin kabulü : 

Madde 20 — Bu kanunda öngörülen yönetmelikler Millî Eğitim 
Bakanının onayı ile kabul edilir ve Resmî <G&zete'de yayınlanarak yü
rürlüğe girer 

Ancak, bu yönetmelikler en geç bir yıl içerisinde de yapılır. 

Kanun hukumlermin üniversitelere uygttkmması: 

Madde 21 — Özel yüksek okullardan intikal edecek öğrencilere 
mahsus olmak üzere ümversıtelerce veya fakültelerde açılacak yüksek 
okullar da bu kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

Yönetmeliklerde ve programlarda koordinasyon sağlamak amaciyle 
ilgili üniversite rektör veya dekan veya temsilcileri Koordinasyon K u 
rulu toplantılarına katılırlar. 

Bu kanun hükümlerinden yararlanılarak ilgili üniversite veya fa-
kültelerce açılan yüksek okullar için hazırlanacak program ve yönet
melikler. Koordinasyon Kurulunda incelendikten sonra, yetkili üniver
site organlannca onaylanarak yürürlüğe girer. 

Madde 22 — Bu kanuna gore resmî yüksek okul açan akademi
lerde, 2 ncı maddede yazılı işleri yürütmek üzere, her akademinin baş
kanı ile seçilmiş üç profesör ve bağlanan okulların müdürleri arasından 
seçilmiş en çok üç temsilcinin iştirakiyle Akademi ıSenatosu teşkil edi
lir. 

Madde 23 — Bu kanunla kurulan geçici mahiyetteki okullardan 
boşalan kapasiteye istihdam politikasına uygun ve ınsangücü ihtiyaçlarını 
karşılamak amaciyle alınacak öğrencilerin öğrenimlerim temın maksa-
diyle, 7 nci madde gereğince görevlendirilecek öğretim üyeleri ve per
soneline, tanzim edilecek tüzük gereğince ücret ödenir. 

Madde 24 — IStTl - 1972 öğretim yılında bu kanunla resmi yük
sek okul haline getirilen öğretim kuramlarına, üniversiteler veya resmî 
akademilerin öğrenci alma usulleri uygulanmak şartı ile ve koordinas
yon kurulu kararı ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile yeniden Öğrenci 
kabul olunabilir 

Madde 25 — özel okulların, tasfiye işlemleri sonuna kadar, öde
mek zorunda oldukları vergiler ve sosyal sigorta sprimleri cezasız ve 
faizsiz olarak ertelenir. 

Geçici Madde 1 — Özel yüksek okullarda çalışan ve mukaveleleri 
özel yüksek okul kurucuları tarafından bu okulların 9 Temmuz 1971 
den sonra hukukî varlıkları kalmadığı gerekçesiyle feshedilen öğretim 
elemanları ve diğer personelden fıılen görevinden ayrılmamış veya gö
reve devama hazır bulunduğu bu özel okulun bağlanacağı kurumun yet-
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kılı mercileri, tarafından tespit edilen kimselerin 9 Temmuz 1971 tari
hinden sonraki ve maaşları bu kurumlara, fiilen ve hukuken bağlandığı 
tarihe kadar kanunla kurulan bağlandığı kuruma ait döner sermaye 
tarafından ödenir. 

Geçici Madde 2 — özel Yüksek okullarda çalışan memur ve hiz
metliler, 13ı27 sayılı Kanunla değiştirilen 657 sayılı Kanumun intibak 
hükümleri de nazara alınmak suretiyle, çalıştıkları özel okulun bağlandığı 
üniversite fakültelerine veya üniversite seviyesinde öğrenim yapan di

ğer resmî kuruluşlara bu kanunun 19 uncu maddesine göre Bakanlar 
Kurulunca tahsis olunacak kadrolarda çalıştırılmaya devam olunurlar. 

Yürürlük hükümleri : 

Madde 26 

Madde 2ı7 

Bu kanun 9 Temmuz 1'9I71 tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
27/8/1971 

(CETVEL) 
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Özel yüksek okulun adı/ 

istanbul'da : 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
Istarbul 
istanbul 
istanbul 

İktisadî ve Ticarî İlimler Özel Yüksek Okulu 
İktisadî ve Ticarî Bilimler özel Yüksek Okulu 
Galatasaray İktisat ve İşletmeciliği Özel Yuksek Okulu 
Tuna İktisadî ve Ticarî Bilimler Yüksek Okulu 

Gazetecilik özel Yüksek Okulu 
Eczacılık özel Yüksek Okulu 
Galatasaray Eczacılık özel Yüksek Okulu 
Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
Işık Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulu 
Kimya Mühendisliği özel Yüksek Okulu 
Galatasaray Mühendislik Özel Yüksek Okulu 
Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulu 
Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulu 
Vatan Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulu 
Tatbikî Güzel »Sanatlar özel Yüksek Okulu 

Ankara' 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

d a : 
İktisadî ve Ticarî İlimler özel Yüksek Okulu 
Başkent İktisadî ve Ticarî İlimler özel Yüksek Okulu 
Başkent Gazetecilik özel Yüksek Okulu 
Anadolu Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
Eczacılık özel Yüksek Okulu 
Dış Hekimliği özel Yüksek Okulu 
Başkent Diş Hekimliği özel Yüksek Okulu 
Zafer Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulu 
Yükseliş Mühendishk ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
Anadolu Kimya Mühendisliği özel Yüksek Okulu 

İzmir de : 
İzmir İktisadî ve Ticarî İlimler Özel Yüksek Okulu 
İzmir Yakındoğu İktisadî ve Ticarî İlimler özel Yüksek Okulu 
İzmir Karataş Gazetecilik özel Yüksek Okulu 
İzmiı Yakındoğu Eczacılık özel Yüksek Okulu 
İzmir Karataş Eczacılık özel Yüksek Okulu 
İzmir Yakındoğu Diş Hekimliği özel Yüksek Okulu 
İzmir Ege Mühendis ve Mimarlık özel Yüksek Okulu 
izmir Yakındoğu Kimya Mühendisliği özel Yüksek Okulu 

Eskişehir'de: 
Eskişehir Hastaş Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
Eskişehir Hastaş Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu 
Adana'da: 
tAdana Akdeniz Mühendislik özel Yüksek Okulu 
Adana Çukurova Mühendislik Özel Yüksek Okulu 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla 
değişik 78 inci maddesinin değiştirilmesine dair K a n u n 

Kanun No : 1474 Kabul tarihi: 25/8/1971 

Madde 1 — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı 
Kanunla değişik 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 78 — Bu kanun gereğince alınacaik prim ve verilecek öde
neklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların alt sınırı 18 lira, üst 
sınırı 165 liradır. 

Günlük kazançları yukarda belirtilen asgarî hadden daha az olan
larla, ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerin
den, günlük kazançları 165 liranın üstünde olanların kazançları da 165 
lira olarak hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise, bu kazanç ile alt sınır 
arasmdakl farka ait sigorta primlerinin tumunü işveren öder. 

Aynı zamanda 1 den fazla işverenin işinde ıçalışan sigortalıların 
ücretlerinden kesilen primler yukarda yazılı üst sınır üzerinden hesap
lanacak miMarı asarsa fark, sigortalının müracaatı üzerine hissesi ora
nında kendisine ödenir. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış ve bağlan
masına hak (kazanmış olan maluliyet ve ihtiyarlık aylıkları ile ölen si
gortalıların hak sahi!bi kimselerine (bağlanan aylıklar ve iş kazası veya 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam 
edebilmeleri için açılacak resmî okulların 

bağlanacağı akademinin adı1 
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Ankara iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi 
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meslek hastalığı dolayısıyle bağlanan aylıklara esas tutulan günlük 
kazançların alt sınırı, bu kanunun yayım tarihini takibeden donem ba
şından itibaren 18 liraya çıkarılarak ödeme bu esasa göre yapılır. 

Madde 2 — Bu kanun hükümleri yayımı tarihini takibeden Ku
rumun ödeme dönemi başmdan itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
26/8/1971 

Kanun No : 1475 
İş K a n u n u 

Kabul tarihi: 25/8/1971 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel hükümler 

Tarifler 
Madde 1 — Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret 

karşılığı çalışan kişiye işçi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işve
ren, işin yapıldığı yere işyeri denir. 

îşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yer
lerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemök, uyku, yıkanma, muayene ve ba
kım, beden veya meslekî eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve 
araçlar da işyerinden sayılır. 



İşyerinde işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yöneti
minde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin îfcm 
sıfatla işçilere karşı muamele ve yüklemlerinden doğrudan doğruya iş
veren sorumludur. 

Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorun
luluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır İşveren vekilliği sıfatı 
işçilere tanınan hak ve vecilbeleri ortadan kaldırmaz. 

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş 
alan ve işçilerini münhasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran 
diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri ile ilgili ve bu kanun
dan veya hizmet akdinden doğan yüklemlerinden asıl işveren de birlikte 
sorumludur. 

Uygulama alanı 

Madde 2 — Bu kanun, beşinci maddedeki istisnalar dışında kalan 
bütün İşyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve 
işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. 

İşyerini bildirme 

Madde 3 — Bu kanunun kapsamına girecek nitelikte bir işyerini 
kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen 
veya toptan değiştiren, yapılan işin tamamlanması yüzünden veya (her
hangi bir sebeple sürekli olarak çalışmasını bırakan işveren, işyerinin 
unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, ışın baş
lama veya bitme gününü, kendi adını, soy adını ve adresini, varsa işve
ren vekil veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini, sürekli işlerde bir 
ay içinde bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

Bölge çalışma müdürlüğü mesul memuru ise (bildirimin alındığına 
dair belge vermek zorundadır. 

Uygulama başlangıcı 

Madde 4 — İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, üçüncü 
maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın, ikinci maddede de gösterilen 
niteliğin edinildiği günden bağlıyarak 'bu kanun hükümlerine bağlı olurlar. 

İstisnalar 

Madde 5 — Aşağıda belirtilen hususlarda bu kanun hükumleri uy
gulanmaz : 

1. Deniz ve hava taşıma işlerinde, 
2. Tarım işlerinde (Orman talî yolları dahil), 
3 Bir ailemın üyeleri veya hısımları arasında dışardan başka biri 

katılmıyarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, 
4. Ev hizmetlerinde, 
•5. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 2 nci mad

desinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde, 
6. 18 yaşını bitirmemiş çıraklar hakkında, 
7. Aile ekonomisi hududu içinde kalan tarımla ilgili her çeşit 

yapı işlerinde, 
8. Konutların kapıcılık hizmetlerinde, 
9. Sporcular hakkında, 

10. Yardım Sevenler Derneği merkez ve taşra atelyelerinde çalı
şanlar hakkında, 

11. Rehabilite edilenler hakkında, 
Şu kadar ki, 
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve ka

radan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri, 
b) Havacılığın 'bütün yer tesislerinde yürütülen işler, 
c) Tarım sanatları ile tarım aletleri makina ve parçalarının ya-

pıldığı atelye ve fabrikalarda görülen işler, 
ç) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri, 
d) Halkın faydalanmasına açık veya işyerlerinin müştemilâtı du

rumunda olan park ve bahçe işleri, 
e) Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya 

aynı konuta hasreden konut kapıcıları, 
f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmiyen ve tarım işlerinden sa-

yılmıyan, denizlerde çalışan su ürünleri müstahsallan ile ilgili işler. 
Bu kanun hükümlerine tabidir. 

Sanayi ve ticaret işleri 

Madde 6 — L Bu kanunun uygulanması bakımından sanayiden 
sayılacak işler şunlardır : 

a) Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma işleriyle taş 
kum ve 'kireç ocakları 'gibi işler, 

b) Ham, yan ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, 
şeklinin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması işleri, 

c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma İşleri, 
ç) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilip bozulması ve yıkılması 

işleri ve bunlara yardımcı her türlü sınai yapım işleri, 
d) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, kanal, baraj, hava alanı, 

dalgakıran, tünel, köprü, lâğım ve kuyuların yapılması ve onarımı, ba
tıkların çıkarılması ve bataklık kurutma gibi işler, 

e) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetlerin elde edümesi, de
ğiştirilmesi, taşınması, kurma ve dağıtma işleri, 

f) .Su ve gaz tesisatı, kurma ve işletmesi işleri, 
ıg) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma İşleri, 
h) Gemi ve vapur yapımı, onarımı, değiştirilmesi ve bozup dağıt

ma İşleri, 
i) Karada taşıma işleri, 
ı) Göl ve akarsularda insan veya eşya ve hayvan taşıma işleri, 
j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, limanlar ve hava alanla

rında yükletilmesi, boşaltılması işleri, 
k) Basımevlermde yapılan işler. 

n . Bu kanunun uygulanması bakımından ticaretten sayılan işler 
şunlardır : 

a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya 
sınai ürün ve malların alımı ve satımı işleri, 

b) Bankacılık gibı para tedavülü ile ilgili işlerle, sigortacılık, ko
misyonculuk, depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve 'benzeri işler, 

c) Denizlerde çalışan su ürünleri müstahsallan ile ilgili işler, 
III. Yukarda yazılı işler dışında kalan başka bir işin kanunun uy

gulanması bakımından sanayi veya ticaret işlerinden sayılıp sayılmama
sını belirtmeye Çalışma Bakanlığı yetkilidir. 

Bildirimin yazılı olması 

Madde 7 — Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığın
da yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o 
yerde tutanakla tespit edilir. Ancak 7201 sayılı Kanun kapsamına giren 
tebligat anılan kanun hükümlerine göre yapılır. 

Sürekli ve süreksiz işler 

Madde 8 — Nitelikleri bakımından <en çok 30 iş günü süren işlere 
süreksiz iş, bundan fazla süren işlere sürekli iş denir. 

Bu kanunun 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 27, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 71, 76 ve 93 üncü mad
deleri süreksiz işlere uygulanmaz. Süreksiz işlerde bu maddelerin ko
nusu olan uyuşmazlıklarda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmet Akdi 

Yazılı akit 

Madde 9 — Belirli süresi bir yıl veya daha uzun olan sürekli hiz
met akıtlerının yazı ile sözleşmeye 'bağlanması mebburidir. Bu sözleş
meler, her çeşit resim ve harçtan muaftır. Sözleşme noterlikçe onanmış-
sa, noter ücretlen bu hüküm dışında tutulur. 

Yazılı sözleşme yapılmıyan durumlarda işveren, işçinin isteği Üze
rine, kendisine genel ve özel iş şartlarım gösteren ve imzasını taşıyan 
bir belge vermekle yükümlüdür. 

Bu belgeler her çeşit resimden muaftır. 

Takım sözleşmesi 

Madde 10 — Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı £em-
silen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatiyle işverenle yaptığı 
sözleşmeye, takını sözleşmesi denir. 

Takım sözleşmesinin, süresi ne olursa olsun yazılı yapılması ge
rekir. 

Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her 'birinin işe baş-
lamasiyle, bu Sözleşme o işfci ile işveren arasında doğrudan âoğruya 
yapılmış sayılır. AntSak, takım sözleşmesi hakkında Burçlar Kanununun 
110 uncu maddesi hükmü de yürür. Takım sözleşmesine girmiş olan 
işçilerin ücretlerini işveren Veya işveren Vekili her (bîrine ayrı ayrı öde
mek zorundadır. 



0 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü takım sözleşmelerine de 
uygulanır. 

Yazılı ahdin şekli 

Madde 11 — Bu kanuna göre yapılacak yazılı sözleşmelerde aşa
ğıdaki hususların bulunması gerekir : 

1. İşverenin ve işçinin (Takım sözleşmelerinde her işçinin ayrı 
ayrı) ad ve kimlikleri, 

2. Yapılacak iş, 
3. İşyerinin adresi, 
4. Süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi, 
5. Ücret, (Takım sözleşmesinde her işçi için ayrı ayrı) ödeme 

şekli ve zamanı, 
6. Var ise tarafların ileri sürdükleri özel şartlar, 
7. Hizmet akdininyapıldığı gün, 
8. Ta raf ların imzası. 

Deneme süresi 

Madde 12 — Sürekli hizmet akidlerinde deneme süresi en çok bir 
aydır. 

Ancak bu süre toplu sözleşmelerle üç aya kadar uzatılabilir. 
Bu süre içinde taraflar akdi bildirimsiz ve tazminatsız feshedebi

lirler. Ancak İşçinin çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır. 

Akdin feshinde bildirim 

Madde 13 — A) «Süresi belirli ol mı yan sürekli hizmet akitlerinin 
feshinden önce durumun diğer tarafa 'bildirilmesi gerekir. 

Hizmet akdi : 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa 

yapılmasından başlıyarak iki hafta sonra, 
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, (bil

dirimin diğer tarafa yapılmasından bağlıyarak dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildi

rimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak altı hafta sonra, 
ç) işi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi içm, bildirimin diğer ta

rafa yapılmasından başlıyarak sekiz hafta sonra, 
Feshedilmiş olur. 
B) öneller asgarî olup sözleşme ile artırılabilir. 
C) Bıldirme şartına uymıyan taraf yukarda yazılı önellere ilişkin 

ücret tutarında tazminat Ödemek zorundadır. 
İşveren, işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle 

hizmet akdini feshedebilir. 
İğcinin sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle 

işinden çıkartılması hallerinde ve genel olarak hizmet akdım fesih hak
kının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlarda (A) bencinde 
yazın öneüere ait ücretlerin üç katı tutarı £aznıınat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme hakları saklıdır. 

Kıdem tazminatı 

Madde 14 — Hizmet akdinin 17 nci maddenin II numaralı bendin 
de gösterilen sebepler dışında işveren tarafından veya 16 nci maddenin 
I ve O numaralı bentlerinde gösterilen sebeplerle işçi tarafından veya-
hutta muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle feshi halinde uç yıldan faz
la çalışmış olmak şartiyle işe başladığından itibaren her tam yıl için 
işçiye 15 günlük ücreti tutarında tazminat verilir. 

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır. 
/htiyarhk aylığı bakımından bağlı bulundukları kurum veya san

dıklardan aylık veya toptan ödeme almak amacıyle hizmet akdmi fes
heden işçiler de yakardaki fıkrada yazılı bulunan tazminata hak kaza
nır. İşçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya top
tan ödemeye hak kazanmış'bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması 
veya toptan ödeme yapılması için ihtiyarlık sigortası bakımından bağlı 
bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi 
şarttır. 

İşçilerin -kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla 
yeniden akdedilmiş Olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya de
ğişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözonune alınarak hesaplanır. İş-
yerlerinin devir veya İntikali, yahut diğer bir surette işverenden başka 
bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi 
işyerindeki hizmetlerinin toplamı üzerinden 'hesaplanır. Kıdem tazmi

natı ise, bu intikal devresindeki işverene aittir. İşyeri intikali ile bera
ber devam ettiği takdirde kıdem tazminatı, hilafına hüküm olmadıkça 
yeni işverene aittir. 

Aym kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 
İşçinin ölümü halinde bu tazminat tutan kanunî varislerine ödenir. 
Bu süre hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle artırılabilir. 

Yeni işverenin sorumluluğu 

Madde 15 —• Süresi belirli olan veya olmıyan sürekli hizmet akdi 
İle bir işverenin işine girmiş olan işçi, akid süresinin bitmesinden Önce 
yahut bildirim öneline uymaksızın işini bırakıp başka bir İşverenin işine 
girerse hizmet akdinin bu suretle feshinden ötürü eski İşverenin zara
rından, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yem işveren dahi aşağıdaki 
hallerde hakamin belirteceği derecede sorumludur : 

a) İşçinin bu davranışına, yeni işine girdiği işveren sebep olmuşsa, 
b) Yeni işveren, işçinin bu davranışım bile bile onu işine almışsa, 
c) Yeni işveren işçinin bu davranışını Öğrendikten sonra dahi onu 

çalıştırmaya devam ederse. 

isçinin bildirimsiz fesih hakki 

Madde 16 — Süresi belirli olsun veya olmas m, sürekli hizmet 
akidlerinde İşçi, aşağıda yazılı hallerde, dilerse akdi sürenin bitiminden 
önce veya bildirim önelini beklemeksizin feshedebilir. 

I - Sağlık sebepleri: 
a) Hizmet akdinin konusu olan işin yapılması sözleşme sırasında 

bilinmiyen ve İşin mahiyetinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya 
yaşayışı için tehlikeli olursa, 

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan doğruya buluşup 
görüştüğü işveren, yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağ-
daşamıyan 'bir hastalığa tutulursa, 

II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller ve benzerleri : 
a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından biri 

hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun 
olmıyan bilgiler vermek veya sözler söylemek gibi hallerle işveren, iş
çiyi yanıltırsa, 

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namu
suna dokunacak şekilde sözler söyler veya davranışlarda bulunursa, 

c) İşçi işverenin evinde oturmakta ise, bunların yaşayış tarzları 
genel ahlâk bakımından düzgün olmazsa, 

ç) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada 
bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini 
kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye veya 
ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut 
işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya itham
larda bulunursa, 

d) işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya iş söz
leşmesi şartlan gereğince hesap edilmez veya ödenmezse, 

e) Ücretin parça başına veya 1§ tutarı üzerinden ödenmesi karar-
laştırıhp da İşveren tarafından işçiye, yapabileceği sayı ve tutardan az 
İş verildiği Hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek 
işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut iş şartları esaslı bir tarz
da değişir, başkalaşır veya uygulanmazsa; (sözleşmelere bu fıkradaki 

r 

haller hakkında başka türlü kayıt konmamak şartiyle.) 
m - Zorlayıcı sebepler: 
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durma

sını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa. 

İşverenin bildirimsiz fesih hakkı 

Madde 17 — Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli hizmet akit-
lerinde işveren aşağıda yazılı hallerde, dilerse hizmet akdini sürenin 
bitiminden önce veya bildirim önelinı beklemeksizin feshedebilir. 

I - Sağlık sebepleri: 
a) İşçinin kendi kasdından veya derli toplu olmıyan yaşayışından 

yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğ
raması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş gü
nü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi, 

b) İşçinin bulaşıcı veya ışı ile bağdasamıyacak derecede tiksinti 
verici hır hastalığa tutulduğunun anlaşılması, 

(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında işçinin kendi kusuruna 
yükletilmeyen hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren 
için hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkı; Hastalık işçinin İşyerindeki 



çalışma süresine göre 13 üncü maddedeki bildirim önellerini altı hafta 
aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 70 ncı 
maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin işine gidemediği sü
reler içın ücret işlemez 

II - Ahlâik ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller ve benzerleri : 
a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından 

biri içın gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bun
ların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun ol-
mıyan bilgiler veya sözler söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref 
ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davı anışlarda bulun
ması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve 
isnatlarda bulunması, 

c) işverenin evinde oturan işçinin yaşayışının o evin adabına ve 
usullerine uygun veya genel ahlak bakımından düzgün olmaması, 

Ç) İşçinin, işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut 
işverenin başka işçisine sataşması veya 77 nci maddeye aykırı hareket 
etmesi, 

d) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yap
mak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa 
uymıyan davranışlarda bulunması, 

e) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve 
cezası ertelenmıyen bir suç işlemesi, 

f) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe da
yanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir 
tatil gününden sonraki ış günü, yahut bir ayda üç ış ıgünü işine devam 
etmemesi, 

g) işçinin yapmakla, ödevli bulunduğu görevleri kendisine ha
tırlatıldığı halde yapmaması, 

İh) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenüğini 
tehlikeye düşürmesi, işverenin malı olan veya malı olmayıp da eli al
tında bulunan <makinaları tesisatı veya başka eşya ve maddeleri on gün
lük ücretinin tutarı ile ödiyemiyecek derecede hasara veya ıkayba uğ
ratması, 

III - işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alı
koyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması. 

Akdi fesih hakkım kullanma onelı 
Madde 18 — 16 ve 17 ncı maddelerde gösterilen ahlak ve iyi ni

yet kurallarına uymıyan hallere dayanarak işçi veya işveren için ta
nınmış olan akdi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranış
larda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlıyarak altı iş
günü geçtikten ve her halde fiilin vukuundan itibaren bir sene sonra 
kullanılamaz. 

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden hizmet akdini yukardaki 
fıkranın öneli içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları sak
lıdır. 

Yeni iş arama izm 

Madde 19 — Bildirim önelleri sırasında işveren, işçiye yenı bir iş 
bulması için gerekli olan iş arama süresini iş saatleri içinde ve ücret 
kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. B u iş arama izninin süresi 
günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini bir
leştirerek toplu kullanabilir. Ancak ış arama iznini toplu kullanmak 
istiyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve 
bu durumu işverene bildirmek zorundadır. 

Çalışma belgesi 

Madde 20 — İşinden ayrüan işçiye, işveren tarafından işinm çeşi
dinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. İşverenin bel
gedeki imzası, işçi dilerse o yerdeki muhtar veya mülki amir tarafın
dan onaylanır. 

!Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idarelerden veya Kamu 
İktisadî Teşebbüslennden yahut özel kanuna veya özel kanunla verümış 
yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlardan veya bunlara bağlı 
işyerlerinden yahut kamu yaranna yardımcı derneklere bağlı işyerle
rinden çıkan işçinin aldığı belgeler hakkında yukarıki onama hükmü 
uygulanmaz. 

işveren, işçinin istediği belgeyi vermemekte direnirse veyahut bel
geye işçi için doğru olmıyan yazılar yazarsa, işçinin yahut yeni işine 
girdiği işverenin isteği üzerine, o yerdeki muhtar veya mülki amir ta
rafından yapılacak inceleme sonucunu gösteren bir belge, işçiye veya 
yeni işverene venhr. Muhtar veya mülki amir tarafından yapılacak 

inceleme bir haftada bitirilir ve gerekli belge muhtar veya mulkı amir
likçe verilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idarelerden veya Kamu 
İktisadî Teşebbüslennden yahut özel kanuna veya özel kanunla veril
miş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlardan veya bunlara 
bağlı işyerlerinden çıkan işçilere belge verilmek istenmez veyahut bel
geye doğru olmıyan yazılar yazılırsa, gerekli incelemenin yapılması için 
bu İşyerlerinin bağlı oldukları makamlara başvurulur. 

Belgenin vaktinde verilmemesinden veyahut belgede doğru olmı
yan yazılar bulunmasından zarar gören işçi veyahut bu işçiyi işine alan 
yeni işveren eski işverenden zarar ve ziyan i&tiyefoilır 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. 

Çalışma ve kimlik karnesi 
Madde 21 — işveren işe aldığı her işçiye en geç on beş gün içinde 

«işçi çalışma ve kimhk karnesi» vermek zorundadır. Deneme süresine 
bağlı tutulan işçiler için bu onbeş günlük süre, deneme süresinin biti
minden sonra başlar. Bu karne ancak Iş ve İşçi Bulma Kurumu tarafın
dan tek tıp olarak bastırılır ve parası karşılığında işverenlere verüir. 
Sözü edilen karnelerin şekli, içme nelerin yazılacağı ve nasıl alınıp ve
rileceği ve kullanılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir 
tüzükte gostenlır. 

Kantin açılması 

Madde 22 — Bölge Çalışma Müdürlüğünün tetkiki neticesinde : 
a) İşçiler için daha faydalı olacağı anlaşılırsa, 

b) Şehir ve kasabalardan uzak işyerlerinde işçiler veya bunlarla 
birlikte işveren tarafından açılmamışsa, 

Asgarî işçi adedi, işyeri hususiyeti, satılacak maddelerin cinsleri, 
vasıfları ve masraf karşılıkları Çalışma, Sanayi ve Ticaret Bakanlık
ları tarafından en geç bir yıl içinde çıkarılacak bir yönetmelikte -belir
tilen essalara göre, işçilere veya bunlann ailelerine yiyecek, içecek, 
giyecek ve yakacak gibi tgerekli maddeleri sa/tmaık üzere kantinler açıl
ması mecburidir 

İşçiler kantinlerden alış veriş etmeye zorlanamaz 
Sözü edilen yönetmeliğin yürürlüğünden önce açılmış kantinler 

veya benzeri satış yerleri için, işveren yönetmeliğin yürürlük gününden 
-başlıyarak üç ay içinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurup bu satış 
yerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğunu tespit ettirmek zorun
dadır. Bu gibi yerlerde yapılması gereken değişiklikler ve düzeltmeler 
yetküi makamca verilecek uygun öneller içinde işveren tarafından ta
mamlanır. 

r 

İşverenin ödeme sorumluluğu 

Madde 23 — işveren, işçinin iş sebebiyle yok olan veya bozulan 
alet, taşıt ve sakatlanan hayvanlarını ödemekle yükümlüdür. Şu kadar 
k i ; işveren, işçinin kendi kusur ve ihmali ile sebep olduğu yok olma 
veya sakatlanmaları ve bozulmaları ödemekle yükümlü değildir. 

Toplu işçi çıkarma 

Madde 24 — işverenler kanundan doğan ödevlerini yerine getire
rek de olsa ancak işlerini daraltmak veya işçilerini azaltmak amaciyle 
işyerinden toplu olarak veya kısa aralıklarla ondan az olmamak Üzere 
onda biri kadar ve daha fazla işçiyi işten çıkarmak istedikleri hallerde 
durumu, işçileri çıkarmadan en az bir ay Önce ilgili bölge çalışma mü
dürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre toplu işçi çıkaran, veya bu gibi 
işyerlerini aynı şartlarla işleten veya işletmeye başlıyan işverenler, çı
karma tarihinden itibaren 6 ay içinde aynı işyerlerine aynı iş için dı
şardan işçi alma zorunda kalırlarsa işverenler durumu uygun araçlarla 
yayınlıyarak ve işçinin kaydettirdiği adresine taahhütlü mektupla bil
direrek daha önce işten çıkardıkları işçilerden çalışmak istiyenleri gü
nün şartlarına göre işe almak zorundadırlar. 

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma 

Madde 25 — İşverenler işyerlerinde aşağıdaki esaslar ve ölçüler 
içinde sakat kimse ile eski hükümlü kimse çalıştırmak ve bunlara mes
lek, beden ve ruh durumlarına göre iş vermek zorundadırlar. 

a) Yüz işçiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde her tam elli işçiye 
karşılık bir sakat ve bir eski hükümlü (kimse, 



b) İşçi sayısının yüzden fazlası için her yüz işçiye karşılık ıkı 
sakat ve iki eski hükümlü kimse, 

Çalıştırılır. 
'Bu maddeye gere çalıştırılacak sakat «ve eski hukümlulerm çeşit

len ile hangi cins sakat ve eski hükümlülerin hangi ış kollarında ve 
hangi işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyerlerinde genel hükümler 
dışmda bağlı olacakları özel ve ücret şartlan ile bunlarm işverenleree 
nasıl işe alınacakları; Çalışma, Adalet, Sanayi ve Ticaret, Millî Eğitim, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Bakanlıklarınca birlikte hazır
lanacak yönetmelikte gösterilir. 

'Sakatların işyerlerine alınmalarında o işyerinin işçisi iken sakat
lanmış olanlara öncelik hakkı tanınır. 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan ma
lul iyet i ortadan kalkan işçiler eski işyerlerine alınmalarını istedikleri 
takdirde, işveren bunları, boş yer varsa derhal, yoksa yer boşaldığında, 
o andaki şartlarla eski işyerlerine veyahut eski işlerine uygun diğer bir 
ışe, sâır isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. 

•Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler veya Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri yahut özel kanuna veya Özel kanunla verilmiş yet
kiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlara veya bunlara bağlı iş
yerlerinin İş Kanununa tabi olmıyan daire ve kurumlarında çalıştırı
lan kimselerin de sakat ve eski hükümlüler arasından ayrılması hak
kındaki gerekli usul ve şartlar ile bunun oran ve tutarları ve hangi iş
lerde çalıştırılacakları yukarda sözü ıgeçen yönetmelikte gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Tarif 

Madde 26 — Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında 
işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meb
lâğı kapsar, 

Ancak 13 üncü maddenin (c) bendinde sözü geçen ücretle 14 .üncü 
maddede sözü geçen kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında, 
birinci fıkrada yazılı ücrete ilâveten işçiye sağlanmış olan para ve pa
rayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz 
önünde tutulur. 

İşçi ücreti, en geç haftada bir, yurtta geçmesi zorunlu 
ödenir. 

para ile 

Toplu sözleşmeler veya hizmet akidleri ile bu ödeme suresi en geç 
bir aya çıkarılabilir. 

Bir işyerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit verimle çalışan kadın 
ve erkek işçilere sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verile
mez Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akidlerine buna aykırı hüküm 
konulamaz. 

Askerlik ve Uahundan doğan çalışma 

Madde 27 — Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya her 
hangi bir sebeple silâh altına alman veyahut her hangi bir 'kanundan 
•doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin hizmet akdi işin
den ayrıldığı (günden başhyarak iki ay sonra feshedilmiş sayılır. 

İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalış
mış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya 'karşılık her fazla yıl için, 
ayrıca iki gün eklenir, şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü 
geçemez. 

Hizmet akdinin feshedilmiş sayılabılmesi için beklenilmesi gereken 
süre içinde işçinin ücreti işlemez Ancak Özel kanunların bu husustaki 
hükümleri saklıdır. Bu süre içinde hizmet akdinin kanundan doğan 
başka bir sebebe dayanılarak îşveıen veya işçi tarafından feshedildiği 
öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için kanunun gösterdiği önel bu 
sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar, Anca'k hizmet akdi esasen-
belirli bir süreyi içine alıyor da bu süre yukarda yazılı önel içinde ken
diliğinden bitiyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Herhangi bir askerî ve kanunî odev dolayısıyle işinden ayrılan iş
çilerden bu ödevin sona ermesinden başlıyarak ıkı ay ıçinde işe girmek 
için başvuranları, işverenler boş yerlere öncelikle işe alma zorundadırlar. 

Ücretin saklı kısmı 

Madde 28 — İşçi ücretlerinin ayda 240 lirası haczedilemez veya 
başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak işçinin bakmak zorunda 

olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar bu pa
raya dahil değildir. Bu kayıtlamalar nafaka borcu alacaklılarının hak
lar mı kaldırmaz. 

Kamu tüzel kişilerine ve bunların bazı kuruluşları ile özel sektöre 
ilişkin ödevler 

Madde 29 —• Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler 
veya kamu iktisadî teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla 
verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; müteahhide 
verdikleri her türlü bma, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım 
işlerinde, müteahhitlere ödenecek her istihkaktan önce işyerinde çalı
şan işçilerden mütaahhit veya taşaronlarca ücretleri ödenmıyenlerin 
bulunup bulunmadığını kontrol edip ücretleri ödenmıyen varsa müteah
hitten veya taşaronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bun
ların istihkaklarından Öderler. 

Bunun ıçm istihkak ödeneceği ilgılı idare tarafından işyerinde şan
tiye şefliği işyeri ilân tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi 
işçilerin görebilecekleri yerlere yazılı ilân asılmak suretiyle duyurulur. 
Ücret alacağı olan işçilerin ücret alacaklarının üç aylık tutarından faz
lası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmez. 

Anılan müteahhitlerin bu idaredeki her çeşit teminat ve istihkak
ları üzerinde yapılacak her türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya 
haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret alacaklarından faz
lası hakkında hüküm ifade eder. 

Bir işverenin üçüncü kişiye kargı olan borçlarından dolayı işye
rinde bulunan tesisat, malzeme, ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş 
mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra takibi, bu 
işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç 
aylık dönem içindeki ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldık
tan sonra kalan kısmı üzerinde hüküm ifade eder. 

Bu maddede kamu tüzel kişilerine ve bazı teşekküllere verilen yet
kileri, bu kanunun birinci maddesinin son fıkrası gereğince sorumluluk 
taşıyan bütün işverenler de kullanmaya yetkilidir. 

Ücret hesap puslası 

Madde 30 — İşveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir 
imzalı veya işyerinin özel ışaretanı taşıyan bir pusula vermek veya iş
çinin yanında bulunan ücretle ilgili bu hesaplan yine imzası veya özel 
işareti altında kaydetmek zorundadır. 

Bu pusula veya defterde ödemenin günü ve dışkın olduğu donem 
iie fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi 
asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta prımı, 
avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gös
terilmesi gerekir. 

B u işlemler her türlü resimden muaftır. 

Zarar karşılığı kesinti 

Madde 31 —- Hizmet akı'tîerayîe işverenin tazminat karşılığı, işçi 
ücretlerinden geçici olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksit
lerle kesilmek üzere işçinin on günlük ücreti tutarından fazla olamaz 
Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün ış süresi içindir ve bundan bir 
miktar mahsup edilince yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti yapı
labilir. 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar 
yapılmadan işten ayrılma, hallerinde işçiye kesintisiz olarak geri veri
lir. Tazminat karşılığı ıgeçıcı olarak alıkonulan paradan, mahsup ya
pılması gerektiği zaman işçi isterse işveren kendisine mahsubun hangi 
esaslara göre yapıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve 
başka belgeleri göstermek zorundadır, 

Tazminat karşılığı alıkonulan paradan ancak o işçi tarafından 
yapılan zarar için mahsup yapılır. 

Tazminat karşılığı kesilen paralar en çok üç ay içinde milli bir 
bankaya yatırılır. İşçi işinden ayrıldığında kesilen para faiz ve diğer 
gelirleri ile işçiye iade olunur. 

Ücret kesintisi 

Madde 32 — İşveren toplu sözleşme veya hizmet akidlerhıde gös
terilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesintisi cezası veremez. 

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye hemen 
sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda ya
pılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten veya parça başına yahut 
yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde ışçmin üç .günlük kazan
cından fazla olamaz. 



Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp har
canmak üzere Çalışma Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek millî 
bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her 
işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Bi 
rikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma 
Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul 
tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği, nasıl 
ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

Şu kadar k i ; bu konuda 274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci 
maddesinin 2 nci bendi hükmü uygulanmaz. 

Aagarî ücret 

Madde 33 — Hizmet akdi ile çalışan ve bu kanunim kapsamına gi
ren her türlü işçi üe gemiadamı ve gazetecilerin ekonomik ve sosyal du
rumlarının düzenlenmesi için Çalışma Bakanlığınca Asgerî Ücret Tespit 
Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgarî hadleri en geç iki senede bir tes
pit edilir. 

Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Bakanlığının tespit ede
ceği üyelerden birinin başkanlığında Çalışma B&kajüığı Çallısına Genel 
Müdürü veya yardımcısı, İşçi Sağlığı Genel Müdürü veya yardımcısı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya 
yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Dairesi 
Müdürü veya yardımcısı. Devlet Planlama TeşkUâtından konu ile ilgili 
dairenin Başkanı veya yetki vereceği bir görevli İle bünyesinde en çok 
işçiyi bulunduran en üst işçi teşekkülünden değişik iş kolları için seçe
cekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran en üst işveren teşek
külünden değişik iş kollan için seçeceği beş temsüelden kurulur. Asgarî 
Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasiyle toplanır. Üye oy
larının oçğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulun
duğu taraf çokluk sayılır. 

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmî Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe girer. 

Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgarî ücretlerin tespiti sıra
sında uygulanacak esaslar ile başkan, üye .ve raportörlere verilecek hu
zur haklan Çalışma ve Maliye bakanlıklarının ortaklaşa hazırlayacak
ları yönetmelikte belirtilir. 

Asgarî Ücret Tespit Komisyonunun çalışmasını sağlamak ve kolay
laştırmak içm Çalışma Bakanlığı içinde ayrıca bir büro kurulur. 

Tarım ücret 

Madde 34 — 18 ncı maddenin m üncü bendi üe 17 nci maddenin 
III üncü bendinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısiyle çalışmayan veya 
çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar hergün 
için yarım Ücret Ödenir. 

Fazla çalışma ücreti 

Madde 35 — Memleketin genel yararları, yahut işin niteliği veya 
Üretimin artırılması gibi sebeplerle kanunda yazılı günlük çalışma süre
sinin dışında fazla çalışma yapılabilir. 

a) Fazla çalışma süresi günde üç saati geçemez. 
b) Fazla çalışma yapüacak günlerin toplamı bir yılda doksan 1$ 

gününden fazla olamaz. 
c) Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret normal çalışma 

ücretinin saat başına düşen rrüktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle 
ödenir. 

ç) 61 inci maddede yazılı sağlık sebeplerine dayanan kısa veya 
sınırlı süreli işlerde fazla çalışma yapılamaz. 

d) Fazla çalışma Bölge Çalışma Müdürlüğü iznine bağlıdır. 
e) Fazla saatlerle çalışmak için işçinin muvafakatinin alınması 

gerekir. 
f) Fazla saatlerde çalışmanın ne suretle uygulanacağı çıkarılacak 

bir tüzükte gösterilir. 

Zorunlu sebeple fasla çalışma 

Madde 36 — Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün 
görülmesi halinde, yahut makinalar veya alat ve edevat için hemen ya-
püması gerekü acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, 
ancak işverenin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak kay-
diyle işçilerin hepsi veya bir kısmı 61 mci madde gereğince belirli olan 
günlük çalışma sürelerinden fazla çakştırılabillir. Şu kadar ki, bu olağan
dışı çalışma saatleri için 35 inci maddenin (c) bendi feregin.ee ücret 
ödenir, 

Bu gibi hallerde işveren işin niteliğini ve başladığı gün ve saati işin 
bitirninden başlayarak 48 saat içinde ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
bildirmek zorundadır. 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma 

Madde 37 — Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartiyle 
memleket savunmasının ihtiyaçlarını temin eden işyerlerinde fazla çalış
maya lüzum görülürse işlerin cinsine ve ihtiyacın şiddetine göre günlük 
iş müddetini, Bakanlar Kurulu, işçinin en çok çalışma kabiliyetine çıka
rabilir. 

Bu suretle fazla çalıştırılan işçilere her bir fazla saat için verilecek 
Ücret hakkında 35 inci maddenin (c) bendi hükmü uygulanır. 

Cumartesi günü Ücret 

Madde 38 — Cumartesi günleri tamamen veya saat 13 ten Sonra 
çalışmanın duracağı sözleşmelerde tespit edilen veya örf, adet ve iklime 
göre bu türlü çalışmayı gerektiren işyerlerinde, gündelik ücretle çalışan 
işçilerin, Cumartesi gününe ilişkin ücretleri haftanın öteki günlerinde ol
duğu gibi tam olarak ödenir. 

Cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatile tabi tutma hali işçi
lerin günlük, haf talik veya aylık ücret tutarlarında eksiltme yapılmasına 
sebep olamaz. 

Bayram, genel tatil günlerinde kapanma 

Madde 39 — 2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde gösterilen genel 
tatil günleri ile 1 inci maddesinde sözü geçen 28 ve 30 Ekim günlerinde 
işyerlerinde çalışıp çalışı İmayacağı toplu sözleşme veya hizmet akidle-
rinde gösterilir. 

Bu günlere ait ücretler 42 nci maddeye göre ödenir.Saklı haklar 

Madde 40 — Toplu iş sözleşmesi veya hizmet akidlerine hafta tatili, 
ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklarla Ücretli izinlere 
ve (Yüzde) usulü ile çalışan işçilerin bu kanunla tanınan haklarına ay
kırı hükümler konulmaz. 

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve faydalar sağlayan ka
nun, toplu iş sözleşmesi, hizmet akdi veya gelenekten doğan kapanılmış 
haklar saklıdır. 

Hafta tatili ücreti 

Madde 41 — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde haftanın tatil
den önceki 6 iş gününde bu kanunun günlük iş sürelerine uygun olarak 
çalışmış olan işçilere çalışılmayan hafta tatlii günü için işveren tarafın
dan bir ış karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. Şu 
kadar ki : 

a) Çalışılmadığı halde kanunen iş süresinden sayılan zamanlarla 
günlük ücret- ödenen veya ödenmiyen kanunî veya akdî tatil günleri ve 
38 ve 62 nci maddelere göre kısmen veya tamamen çalışılmayan Cumar
tesi günleri, 

b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, kan ve kocanın, 
kardeş veya çocukların ölümünde iki güne kadar verilmesi gereken izin 
süreleri, 

c) Bir haftalık «üre içinde kalmak üzere işveren tarafından veri
len diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme İzinleri, 

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan İşyerindeki çalışmanın 

haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi hamide 
haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için 
çalışılması gereken 6 günün hesaplanmasında gözönünde tutulur. 

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini ge
rektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, bu Kanunun 16 ve 17 
nci maddelerinin III üncü bendlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden, 
ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili 
günü için de ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işve
rence işçiye ödenir. Bu işyerlerinde hafta tatili ücreti o hafta içinde iş
çinin elde ettiği yüzde ücretlerinin altıya bölünmesi ile elde edilen gün
lük ücretidir. 

Genel tatil ücreti 

Madde 42 — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, 
kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen gün
lerde çalışmazlarsa, frft & fca,rsıkgı oir^atswQ o- günün ücretleri tam ola* 
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rak, tatil yapmayarak çalışırlarsa çalıştıkları günlerin ücretleri ücret öde
me sekime bakılmaksızın bir kat fazlasiyie ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve 
genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. 

Bu işyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil ücreti o hafta içinde 
işçinin elde ettiği yüzde ücretlerinin altıya bölünmesi ile elde edilen gün
lük ücrettir. 

Hafta arasında hafta tatili 

Madde 43 — 394 sayılı Hafta Tatili Kanununun 1, 4, 5, 6 ncı mad
deleri veya 16/9/1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince 
hafta tatilinden istisna olunan işyerlerinde çalışan işçilere haftanın diğer 
bir gününde hafta tatili verilmesi mecburi olup o güne ait gündelikleri 
aynı esaslara göre ve bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 

Geçici İşgöremezlık 

Madde 44 — İşçilere geçici işgöremezlık Ödeneği verilmesi gerektiği 
zamanlarda geçici işgöremezlık süresine rastlayan ulusal bayram» genel 
tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapan kurum veya sandıklar tarafından ge
çici ışgöremezlik ölçüsü üzerinden Ödenir. 

Ücret şekillerine göre tatil ücreti 

Madde 45 — işçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne 
düşen yevmıyesidir. 

Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin ta
til yevmiyesi, bir ödeme suresinde kazandığı ücretin aynı süre içinde ça
lıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin sekiz 
katıdır. 

Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi ay
lığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 41, 42, 43 üncü madde hüküm
leri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günleri 
çalışanlara ayrıca çalıştığı her o gün için bir tatil yevmiyesi ödenir. 

Tatil ücretine girmiyen kısımlar 

Madde 46 — Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, 
işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, 
tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları 
ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil 
günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz. 

Yüzdelerin ödenmesi 

Madde 47 — Otel, pansiyon, lokanta, kahvehane, gazino, açık hava 
lokanta ve gazinosu, çalgılı eğlence yerı, dans salonu, kulüp, oyun salonu, 
birahane, içki salonu ve benzen yerlerle içki verilen ve hemen orada ye
nilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden (yüzde) usulünün uygu
landığı müesseselerde; işveren tarafından servis karşılığı veya başka 
isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına (yüzde) eklenerek veya ayrı şe
killerde alınan paralarla kendi isteği ile müşteri tarafından işverene bıra
kılan yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan bütün paralan 
işveren serviste çalışan işçilere eksiksiz olarak ödemek zorundadır. 

İşveren veya işveren vekili, yukardakı fıkrada sözü edilen paraların 
kendisi tarafından alındığını, eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgele
mekle yükümlüdür. 

Yüzdelerden toplanan paraların hak sahibi işçiler arasında hangi 
esaslar ve orantılar çerçevesinde dağıtılacağı Toplu İş Sözleşmelerinde 
veya hizmet akıtlerınde gösterilir. 

Yüzdelerin belgelenmesi 

Madde 48 — Hesap pusulalarına yüzde eklenmesi suretiyle müşteri
lerden alman paralan, işveren ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından 
sayfalan mühürlenmiş ve numaralanmış, son sayfasına tasdik şerhi ko
nulmuş bulunan bir deftere günü gününe işlemekle ödevlidir. 

Bu defterlerin dolmasından veya kapanmasından sonra beş yıllık 
süre ile saklanması gereklidir. 

İşveren deftere geçirdiği hesapların asıllarına uygun olduğunu kendi 
sorumluluğu altında onaylar. 

Bu defter, işyerinden dışarıya çıkanlamaz. İşçilerin kendi aralarında 
seçecekleri bir temsilci her iş günü sonunda, hesap sonuçlarının kendisine 
bildirilmesini istiyebılir. İşverenle anlaşmak şartiyle hesapların bildiril
mesini isteme daha uzun bır zamana bırakılabilir. 

Ancak bu süre hiçbir zaman 15 günden fazla olamaz. Her ödeme 
dönemiyle ilgili hesap pusulalan o döneme ilişkin paraların işçilere öden
mesinden başlayarak bir ay süre ile işveren tarafından saklanır. 

Yüzde usulünün uygunlandığı işyerlennde işveren, işçi isterse, her 
hesap pusulasının genel toplamını gösteren bir belgeyi işçılerın kendi 
aralarından seçecekleri bir temsilciye vermeye mecburdur. Bu belgenin 
şekli ve uygulama usulleri hizmet akıtlerınde veya toplu iş sözleşmelerinde 
gösterilir. 

Yüzde usulünü uygulayan müesseseler, o yerdeki belediyelerce so
ğuk damga ile damgalanımş ve cilt ve sayfa numaralan birbirini takibe-
den en az üç kopyaiı hesap pusulası kullanmak vo müşterinin her ödeme
sinde bunlardan bir kopyasını servis yapan işçide bırakmak zorundadır. 

Yıllık ücretli izin 

Madde 49 — Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçiler
den işyerine girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içmde olmak 
üzere en az bir yıl çalışmış olanlara, ilerdeki maddelerde gösterilen esas
lara göre hesaplanmak üzere aşağıdaki süreler kadar yıllık Ücretli İzin 
verilir. 

Hizmet süresi: 
a) Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 12 gün, 
b) Beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az olanlara yılda 18 gün, 
c) Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 24 gün, 
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 

18 günden az olamaz. 
Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akidleri ile artınlabilir. 
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 

Yıllık ücretli izin hakkının belirtilmesi 

Madde 50 — Yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin 
hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları 
süreler birleştirilerek gözönüne alınır. Şu kadar ki ; bir işverenin bu ka
nun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin 
işyerlerinde bu kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulunduldan sü
reler de hesaba katılır. 

Bir yıllık süre içinde 51 inci maddede sayılan haller dışındaki sebep
lerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılıyacak kadar 
hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izm hakkını elde etmesi için 
gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hızmet yılma ak
tarılır. 

İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet 
süresi, bir önceki ızın hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hiz
met yılına doğru ve yukarıki fıkra ve 51 ıncı madde hükümleri gereğince 
hesaplanır. 

İşçi, yukardaki fıkralar ve 51 inci madde hükümlerine göre hesap
lanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini, gelecek hizmet yılı içinde 
kullanır. 

Niteliklerinden ötürü bır yıldan az süren mevsim veya kampanya 
işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri 

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile, aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilik
lerin işyerlerinde geçen süreler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut özel 
kanuna veya özel kanunla venlmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka 
ve kuruluşlar veya bunlara bagh işyerlerinde geçen sureler işçinin yıllık 
ücretli izin hakkının hesaplanmasında gozonünde bulundurulur. 

Çalışılmış gibi sayılan haller 

Madde 51 — Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında 
çalışılmış gibi sayılır: 

a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine 
gidemediği günler, 

b) Kadın işçilerin 70 inci madde gereğince doğumdan Önce ve sonra 
çalıştırılmadıktan günler, 

c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya her
hangi bir kanundan dolayı ödevlendmlmesi sırasında işine gidemediği 
günler; (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.) 

ç) Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı sebepler yüzünden işin 
aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan 
geçirdiği zamanın 15 günü, (İşçinin yenıden işe başlaması şartiyle) 

d) 62 nci maddede sözü geçen zamanlar, 
e) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, 
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f) 5153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen 
muayenehanelerinde çalışanlara Pazardan başka verilmesi gereken yarım 
günlük izinler, 

g) İşçilerin uzlaştırma toplantılarına katılmaları, hakem kurulla
rında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, 
çalışma hayatı ile ılgılı mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon 
ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili milletlerarası teşekküllerin 
konferans, kongre veya komitelerine işçi veya sendika temsilcisi olarak 
katılmaları sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler, 

h) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, 
eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde iki güne kadar verilecek 
izinler, 

i) İşveren tarafından verilen öbür izinler, 
ı) Bu kanunim uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan 

yıllık ücretli izin süresi. 

Yıllık ücretli iznin uygulanması 

Madde 52 — Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. 
Bu iznin 49 uncu maddede gösterilen süreler İçinde işveren tarafın

dan devamlı bir şekilde verilmesi zorunludur. 
Ancak 49 uncu maddenin (b), (c) fıkralarında gösterilen izin süre

leri tarafların rızası ile, bir bölümü 12 günden aşağı olmamak üzere ikiye 
bölünebilir. Bu takdirde işveren işçiye 7 günden fazla ücretsiz yol izni 
vermeye mecbur tutulamaz. 

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan başka ücretli ve üc
retsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edüe-
mez. 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulu
sal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. 

Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir 
yerde geçirecek olanlara eğer isterlerse, gidiş ve dönüşlerinde yolda geçe
cek süreleri karşılamak üzere işveren 7 güne kadar gereken ücretsiz izni 
vermek zorundadır. 

İşverenin değişmesi 

Madde 53 — İşyerinin el değiştirmesi veya başkasma geçmesi bu 
işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkma
sına sebep olamaz. 

Aksine bir sözleşme olsa bile yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücret
ler yeni işveren tarafından ödenir. 

İzin ücreti 

Madde 54 — İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıl
lık izin dönemine ilişkin ücretini; ilgili işçinin izne başlamasından önce 
peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. 

Bu ücretin hesabmda 46 ncı madde hükmü uygulanır. 
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da 

akort, komisyon ücreti, kâra katılma ve yalnız servis karşılığı (yüzde) 
gibi beUrli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi 
için verilecek ücret, son bir yıllık süre ıçmde kazandığı ücretin fiilî olarak 
çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesap
lanır. 

(Yüzde) usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden topla
nan para dışında işveren tarafından ödenir. 

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili; ulusal bayram ve 
genel tatil ücretleri ayrıca ödenir. 

İzinde çalışma yasağı 

Madde 55 — Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi 
içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izan süresi için ken
disine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. 

Akdin feshinde izin ücreti 

Madde 56 — İşçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süresi 
için ödenecek olan ücreti hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından 
feshedilmesi halinde kendisine ödenir. 

Şu kadar ki, 17 nci maddenin 2 numaralı bendindeki durum sebe
biyle hizmet akdinin işveren tarafından feshedilmesi halinde bu hüküm 
uygulanmaz. İşveren tarafından hizmet akdinin feshedilmesi halinde 13 
üncü maddede belirtilen bildirim süresiyle, 19 uncu madde gereğince iş
çiye verilmesi mecburi yem is arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri 
ile içice giremez. 

Yönetmelik 
Madde 57 — Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre 

yılın hangi dönemlerinde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler ta
rafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık iznin faydalı ol
ması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kul
lanılması konusuna ilişkin usuller ve şartlar Çalışma Bakanlığı tarafın
dan hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

İzin defteri 

Madde 58 — Her işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli 
izinlerini gösterir bir kayıt tutmak zorundadır. Bu kayıtların şekli 57 nci 
maddede sözü geçen yönetmelikte belirtilir. 

Sigorta primi 

Madde 59 — Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek üc
retler üzerinden işkazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer 
sigorta primlerinin, Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde 
işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur. 

Ücretten indirme yapılamıyacağı 

Madde 60 — Her türlü ışde uygulanmakta olan günlük veya haftalık 
çalışma sürelerinin kanunen daha aşağı sınırlara indirilmesi ve bu kanu
nun hükümleri gereğince işverene düşen herhangi bir yükümlülüğün ye
rine getirilmesi sebebiyle veyahut bu kanun hükümlerinden herhangi biri
nin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde 
olursa olsun eksiltme yapılamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İşin düzenlenmesi 

İş süresi 
Madde 61 — a) Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 48 saattir. 
Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan işlerde günde 8 saati ^geçmemek 

üzere ve Cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde 
haftanın çalışılan günlerine eşit Ölçüde bölünerek uygulanır. 

İş müddetlerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde, uygulama şeküleri 
Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak iş süreleri tüzüğünde belirtilir. 

b) Sağlık kuralları bakımından günde ancak 8 saat veya daha az 
çalışılması gereken işler, Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının ortaklaşa hazırlayacakları bir tüzükte belirtilir» 

İş süresinden sayılan haller 

Madde 62 — I - a) Madenlerde, taş ocaklarında, yahut her ne çe
şit olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin ku
yulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve 
bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler, 

b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalış
tırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler, 

c) İşçinin, işinde ve işverenin her an buyruğuna hazır bir halde bu
lunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekliyerek boş geçirdiği 
süreler, 

ç) İşçinin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya iş
veren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde 
meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçerdiği süreler, 

d) Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt verme için belirtilecek 
süreler, 

e) Demiryolları ve sair yollar ve köprülerin yapılması, muhafazası 
yahut tamir ve tadili gibi işlerde vaki olduğu veçhile, işçilerin ikamet et
tikleri mevkilerden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte 
nakledilmeleri icabeden her türlü işlerde bunların toplu ve mukannen 
surette götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler, 

İşçinin günlük kanunî iş sürelerinden sayılır. 
H - İşin mahiyetinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal 

yardım gayesiyle işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen 
zaman iş süresinden sayılmaz. 

Saat ayarı 

Madde 63 — Çalışma saatleri, «memleket saat ayarı» na göre dü
zenlenir. 

İşin başlayıp ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerine asıla
cak levhalarda gösterilir. 



Ara dinlenmesi 

Madde 64 — I - Çalışma süresinin ortalama bir zamanda o yerin 
âdet ve işin gereğine gö're ayarlanmak suretiyle işçilere : 

a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 
b) 4 saatten fazla ve 3 saatten az süreii işlerde yarım saat, 
c) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde bir saat, dinlenme verilir. 
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki örf ve gelenekler veya 

işin niteliği gözönünde tutularak toplu ış sözleşmesi veya hizmet akidleri 
ile aralı olarak kullanılabilir. 

II - Dinlenmeler, bir işyerinin aynı kısmmdaki bütün işçilerine ön
ceden belirtilmiş olan aynı saatte uygulanır. Şu kadar ki işin gereğine 
göre nöbetleşe dinlenme yapılması toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akid
leri ile düzenlenebüir. 

m - Yukarıda yazılı dinlenmeler çalışma süresinden sayılmaz. 

Gece süresi 

Madde 65 — I. İş hayatında (Gece) en geç saat 20 de başlayarak 
en erken sabah 6 ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren gün 
dönemidir. 

II - Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı böl
gelerinin iklim ve âdet ayrılıkları bakımından, iş hayatına ilişkin (Gece) 
başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlan
ması, yahut çeşitli işler için erkek, kadın ve çocuk işçüer hakkında (Gece) 
deyiminden anlaşılacak gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin be
lirtilmesi suretiyle birinci benddeki genel hükmün uygulama şekillerini 
tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla 
ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik 
bir zorunluluk bulunmayan işlerde işçilerin ıgece çalıştırılmalarını yasak 
etmek üzere Çalışma Bakanlığınca tüzükler hazırlanabilir, 

m - İşçilerin gece çalışmaları 8 saati geçemez. 
IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan 

işlerde, en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen 
ikinci iş haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar şuraya konur. 

Çalışma Bakanlığı, gece ve gündüz postalarında onbeşer günlük nö
betleşmeye de izin verebilir. 

Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri 

Madde 166 — Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerin
den önce veya sonra yapılması gerekli olan hazırlama veya tamamlama 
yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin düzenlenmesi ile ilgili 
hükümlerden hangilerinin uygulanmıyacağı yahut ne gibi değişik şart
lar ve usullerle uygulanacağı Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlana
cak bir tüzükte gösterilir 

Çocukları çalıştırma yasağı 

Madde 67 — 16 yaşım doldurmamış çocukların, hangi işte olursa 
olsun günde 8 saatten fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan ilkokula 
gidenlerin iş saatleri okul saatlerine engel olmıyacak şekilde düzenle* 
nir ve ders saatleri 8 saatlik çalışma süresinin içinde sayılır. 

Yer ve su altmda çalıştırma yasağı 

Madde 68 —. Maden ocakları ile kablo düşemesi, kanalizasyon ve 
tünel inşaatı gibi yeraltında veya sualtında çalışılacak işlerde 1'8 .yaşılı 
doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılmaları yasaktır. 

Gece çalıştırma yasağı 

Madde 69 — Sanayie ait işlerde 118 yaşını doldurmamış erkek ço
cuklarla Jıer yaştaki kadınların gece çalıştırılmaları esas itibariyle ya
saktır. 

Şu kadar ki ; işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken 
işlerde 18 yaşmı doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırıl
malarına, Çalışma ve iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları ile Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının müştereken hazırlıyacakları bir tüzükte göste
rilecek şartlar çerçevesinde izin verilebilir. 

Analık halinde çalıştırma yasağı 
s 

Madde 70 — Kadın işçilerin doğumdan önce 6 ve doğumdan son
ra 6 hafta olmak üzere 12 haftalık süre için çalıştırılmalan yasaktır. 

Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre 
doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. 

Bu süreler hekim raporu lie belirtilir. 

* îşçî çizelgeleri 

Madde 71 —* Her işveren çalıştırdığı işçilerin doğum yılları itiba
riyle kadın ve erkek olarak ayrı ayrı çizelgelerini düzenlemek ve işye
rine giren her işçiyi ilgili çizelgeye kaydetmek ve işyerinden ayrılan 
işçinin karşısına gerekli açıklamayı yapmak, bu çizelgeleri istendiği za
man yetkili memurlara göstermek zorundadır. 

Bu çizelgelere işçinin r 
a) Adı ve soyadı, 
b) Varsa işyeri numarası, 
c) Doğum tarihi ve yeri, 
ç) Baba ve anasının adı, 
d) Tabiiyeti, 
e) Sigorta sicil numarası, 
f) İşlerine giriş tarihi, 
g) İşyerine giriş ücreti, 
h) Ücretindeki değişiklikler, 
i) İşyerinden çıkış tarihi, 
ı) Gittiği işyeri (biliniyorsa) 

nin yazılması gereklidir. 

Tüzükler 

[Madde 72 — a) 61 inci madde gereğince belirli çalışma süresinin 
bir haftanın işgünlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri, 
bakımından imkân bulunmıyan işlere uygulanmak kaydiyle, çalışma sü
resini, haftadan daha uzun bir döneme göre düzenliyecek ve fakat o 
döneme ayrılacak topyekûn sürenin her bir iş haftasına düşen ortala
ması kanunî çalışma süresini aşmıyacak şekilde, uygulanmasını sağlı-
yacak olan usuller. 

b) Nitelikleri dolayısiyle devamlı çalıştıkları için durmaksızın 
birbiri ardına işçi postaları çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi 
postalan ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta tatillerine ve gece 
çlışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenımelere dair özel usul 
ve kurallar. 

Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 
Bu tüzükler çıkarüınmaya kadar 6)1 inci maddedeki haftalık iş 

süresi aşılmamak kaydiyle, bu işlerde çalışma sürelerine ilişkin uygu
lama tarz ve usullerine devam olunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği 

Sağlık ve güvenilk şartları 

(Madde 7Z — Her İşveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve işgüven-
lığıni sağıamak ıçın gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları araç
ları noksansız bulundurmakla yükümlüdür. 

İşçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar. 

Sağlık ve güvenlik tüzükleri 

Madde 74 —'Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 179 uncu maddesinde 
yazıldığı gibi işyerlerinde ve şiçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve di
ğer müştemilâtında bulunması gereken sağlık şartlarının ve işyerlerin
de kullanılan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden çıka
bilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, işyerlerinde işka-
zalarmı önlemek üzere bulundurulması lüzumlu olan araçların ve alına
cak güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu belirtmek üzere Çalışma Ba
kanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı beraberce bir veya bir
den fazla tüzük çıkarır. 

Ayrıca bu kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik, yapılan iş, 
işin özelükleri, ağırlık ve tehlikesi bakımından hangi işyerleri için ku
rulmaya başlamadan evvel planların Çalışma Bakanlığının yetkili teş
kilâtına gösterilerek kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan son
ra yine aynı makama baş vurularak işletme belgesi alınması gereke
ceği, Çalışma ve iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarfındanı çıka
rılacak bir tüzükte tespit olunur. 

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 

Madde 75 —- Yetkili makamların verdiği izin üzerin© bir işyeri 
kurularak işlemeye başladıktan sonra o işyerinde başkaca tesisat yapıl
mış olmadıkça iş durdurulamaz. 
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A) İlgili tüzükte belirtilen birinci derecedeki şartlan yerine ge
tirdikten sonra yetkili makamdan izın almak suretiyle kurulan ve işle
meye başhyan herhangi bir işyerinin, tesis ve tertiplerinde çalışma me
tot ve şekillerinde, makına ve cihazlarında işçilerin hayatı ıçm tehlikeli 
olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar; üç kişilik 
bir komisyon kararı ile iş durdurulur. 

Bu komisyon; işverenle işçilerin birer temsilcisinden ve işgüvenli-
ğini teftişe yetkili bir memurdan teşekkül eder Taraflardan birinin çağ
rısı üzerine, çağrıda belirtilen gün, yer ve saatte toplanır ve çoğunlukla 
karar verar. İşguvenlığıni teftişe yetkili memurun, her toplantıya 
katılmış olması şarttır. İşçi veya işveren temsilcisinin çağrıya uyma
ması, komisyonun toplanmasını ve karar almasını engelliyemez. 

İşçi temsilcisi : 
a) işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendika

nın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda faaliyette bulunan ve işçi 

çoğunluğunu temsil eden sendikanın veya federasyonun; 
C) Bu nitelikte bir işçi kuruluşu mevcut değilse, en çok üyeye 

sahip konfederasyonun; 
Yönetim kurulunca seçilir. 
İşveren temsilcisi ise : 
a) işverenin üyesi bulunduğu sendikanın; 
b) Böyle bir sendika yoksa, o ış kolunda faaliyette bulunan ve 

işveren çoğunluğunu temsil eden sendikanın veya konfederasyonun; 
c) Bu nitelikte bir işveren kuruluşu mevcut değilse, en çok üyeye 

sahip bulunan konfederasyonun'; 

Yönetim Kurulunca seçilir. 
B) 74 uncu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak kurma izni 

ve işletme belgesi alınmadan açılmış olan veya geçici işletme belgesi 
alındığı halde ikinci derecedeki şartları verilen süre içinde yerne getir
memiş bulunan işyerleri; bölge çalışma müdürünün talebi üzerine, o 
yerin en büyük mülkiye amirinin emri ile ve zabıta marifetiyle kapa
tılır. 

C) Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararına 
karşı işverenin mahallî iş mahkemesinde itiraz etmek yetkisi vardır. 
Mahkeme itirazı bir hafta içinde karara bağlar. Bu işler acele mevad-
dandır Kararlar kesindir. 

Ç) Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumlan 
böyle bir ışyerinde çalışmalarına engel teşkil ediyorsa, bunlar dahi ça
lışmaktan alıkonulur. 

D) Yukarıdaki bentler gereğince işyerlerinde işçiler için tehlikeli 
olan tesis ve tedbirlerin veya makına ve cihazların ne şekilde işletilmek
ten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden işletilmelerine izin ve
rilebileceği Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. 

E) Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izın verilmiş olması 
74 üncü maddede yazılı tüzük hükümlerinin uygulanmasına hiçbir za
man engel olamaz. 

F) Bu maddenin (A) ve (B) bentleri gereğince makina, tesisat ve 
tertibat veya ışın durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle iş
siz kalan işçilere işveren, ücretlerini ödemeye veya ücretlerinde bir dü
şüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş ver
meye zorunludur. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu 

Madde 76 — Çalışma Bakanlığınca lüzum görülecek işyerlerinde 
işçi sağlığı ve ış güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere birer 
«İşçi sağlığı ve ışguvenlığı kurulu» kurulur. Bu kurulların hangi işyer
lerinde kurulacağı, teşekkül tarzları, çalışma usulleri, ödev ve yetkileri 
Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte tespit edilir. 

îçki yasağı 

Madde 77 — A) İşyerine sarhoş olarak gelmek ve işyerinde is
pirtolu içki kullanmak yasaktır. 

B) İşveren; işyeri müştemilâtından sayılan kısımlarda, ne gibi 
hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla içki ıçilebileceğuıi tayın ve 
tespit edeilir. 

C) (A) bendi hükmü : 
'1. İspirtolu içki yapılan işyerlerinde, 
2. Nitelikleri dolayısıyle müşterilerine kapalı kaplarda veya açık 

olarak veya kadehle ispirtolu içki satmak üzere izin almış olan işyer
lerinde; 

3. İçerisinde müşteriler veya işin niteliği icabı belirli işçiler ta
rafından ispirtolu içki içilmesi mümkün olan işyerlerinde : 

Uygulanmaz. 

Ağır ve tehlikeli işler 

Madde 78 — 16 yaşım doldurmamış çocuklar ağır ve tehlikeli işler
de çalış tın lam az. 

Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 
yaşım doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır 
ve tehlikeli işlerde çalıştınlabıleceklen Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte göstenlir. 

Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 

Madde 79 — Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe giriş
lerinde veya ışın devamı süresince bedence bu işlere elverşıli ve daya
naklı oldukları; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulun
madığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık 
ocağı, Hükümet veya belediye doktorları tarafından verilmiş muayene 
raporları olmadıkça; bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılma-
ları yasaktır 

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde ,İşçi en ya
kın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sıhhî kurulunca muayeneye tabi 
tutulur, verilen rapor kesindir. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine gös
termek zorundadır. 

Bu raporlar her türlü resim ve harçtan muaftır. 

önsekiz yaşından küçük işçiler için rapor 

Madde 60 — 12 den 18 yaşma kadar (0.'8 dahil) çocukların her
hangi bir işe alınmalarından önce; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanser-
len; bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın 'Sosyal Sigorta
lar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye tabiplerine muayene 
ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı 
olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaşı dolduruncaya ka
dar en az her altı ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirile
rek bu işte çalışmaya devamlannda bir sakınca olup olmadığınızı kont
rol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde muhafaza ettirilerek yet
kili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. 

Birinci fıkrada yazılı tabipliklerce venlen rapora itiraz halinde, 
işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sıhhî Kurulunca mua
yeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. 

Bu raporlar her çeşit resim ve harçtan muaftır. 

Gebe veya emzikli kadınlar için tüzük 

Madde 81 — Gebe veya emzikli kadınların hangi dönemlerde ne gıbî 
işlerde Çdlıştınlmalarırun yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sa
kınca olmıyan işlerde hangi şartlar ve usullere uyacakları, ne suretle 
emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (kreş) kurulması gerektiği 
Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından birlikte dü
zenlenecek bir tüzükte gösterilir. 

Çeşitli tüzükler 

Madde 8<2 — Çalışma veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkların
dan birinin göstereceği lüzum üzerine, bu bakanlıklar tarafından bera
berce hazırlanmak suretiyle, 

<a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş işlerden başka işler için 
de işçilerin ilk önce doktora gösterilmelerini, 

b) Bazı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak 
sağlık muayenesinden geç irilme ler mi, 

c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan işçilerin sağlık durumla-
nnm aksaması, yaptıkları işin ürünlerine ve genel sağlığa yahut bir
likte çalıştıkları öteki işçilere zararlı olursa, bu gibilerin o işlerden çı
karmalarını, 

ç) Ne durumda ve ne gibi şartları haiz olan işyerlerinde banyo, 
uyku dinlenme ve yemek yerlen ile işçi evleri ve işçi eğitimi yerleri ya
pılmasını, 

Tespit eden tüzükler çıkarılabilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

İş ve işçi bulma 

îş ve işçi bulma görevi 
Madde 83 — İşçilerin elverişli oldukları işlere yerleşmelerine ve 

çeşitli işler için elverişli işçiler bulunmasına aracılık etme hususlarının 
düzenlenmesi; kamu görevi olarak Devletçe yapılır. 

B u görev 4837 sayılı Kanunla kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumun
ca yapüır. 

îş ve îşçi Bulma Kurumunun görevi 

Madde 84 — İş ve İşçi Bulma Kurumunun her çeşit ekonomik iş
letmelerle serbest ^sanat niteliğinde olan öbür işler için bilgi toplamak, 
işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışma
ları yapmak ve işçi ücretlerinin iniş çıkışlarını izleyip, geçim şartlama
daki yükseklikle karşılaştırılarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek için 
bütün yurtta yahut bir bölgede veya belediye çevresinde alınması ge
reken tedbirleri tespit ve bunların uygulanmasına yardım etmek, çeşitli 
iş kollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak, mes-
leke yöneltmek, işçilerin meslekî eğitimlerinin yükselmesi ve usta (kali
fiye) işçi yetiştirilmesi için gerekli olan tedbirler üzerinde çalışmak ve 
hizmet akitlerının yapılmasına aracılık etmek ödevlerini bir ücret kar
şılığı olmaksızın yapmakla yükümlüdür. 

B u ödevlerin yapılış şekilleri bir tüzükte (belirtilir. 

Yasaklar 

Madde 85 — İşçilere iş ve işlere îşçi bulmak için ıkazanç amaciyle 
çalışılması veya özel büro açılması yasaktır. 

Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına îş ve 
İşçi Bulma Kurumu izin verebilir. 

Çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin veya işçilerin kendi 
aralarında yahut çeşitli teşekküllerince veyahut kamu yararına yardımcı 
Olan ve böyle Olmayıp da yalnız hayır işleriyle uğraşan derneklerce, iş 
ve îşçi bulma işleriyle uğraşılması ve bunun için kendi çevreleri İçinde 
kuracakları teşkilâtın çalışmasını ancak İş ve İşçi Bulma Kurumundan 
izin almak ve bu kurumca her zaman denetlenmek kaydiyle mümkün
dür, Şu kadar ki; bu yolda açılacak büroların yapacakları işlere karşı
lık, işçilerden herhangi bir ücret almaları yasaktır. 

Tüzük 

, (Madde 86 — İş ve İşçi Bulma Kurumunca belirtilecek lüzum ve ih
tiyaca gore, işverenlerin işçi isteklerini ve bazı Özel vasıfları bulunan 
işçilerin ner halde İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmeleri ve genel ola
rak veya bazi OZel vasıfları bulunan <bır kısım işçilerin herhanga •hir işe 
alınmazdan önce mutlaka İş ve İşçi Bulma Kurumuna baş vurarak 
kendilerini kaydettirmeleri ve «işçi karneleri» almaları usulleriyle tarım
da aracılığın işçi ve işveren teşekküllerinin yahut derneklerin yaptık
ları İŞ Ve İŞÇİ bulma işlerinde, İş ve İşçi Bulma Kurumuna muntazam 
surette r3,por vermeleri zorunluğu çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 

Taşımada öncelik 

Madde 87 — İş ve İşçi Bulma Kurumunun aracılığı üe iş bulmuş 
olan işçilerin çalışacaktan yerlere topluca gidişleri sırasında mümkün 
olan kolaylıklar öncelikle ele alınır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

İş hayatının denetim ve teftişi 

Devletin yetkisi 

Madde 88 — Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulajımasıni 
Devlet ızıer, denetler ve teftiş eder. 

Bu ödev Çalışma Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özel
likte teftiş- ve denetlemeye yetkili memurlarca yapılır. 

Askerî işyerleriyle yurt emniyeti için gerekli maddeler İmal Olu
nan işyerlerinin denetim ve teftişi konusu ve neticelerine ait işlemler 
Millî Savunma Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığınca müştereken tanzim 
olunacak bir tüzüğe göre yürütülür. 

Yetkili makam ve memurlar 

Madde 89 — 88 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatı
nın izlenmesi, denetlenmesi ve teftışıyle ödevli olan makamlar veya yet
kili memurlar, işyerlerini işin yürütülmesi tarzını ve ilgili defter, evrak 

ve hesaplan, alet, edevat, cihaz ve makinalan ham ve işlenmiş madde
lerle, iş için gerekli olan malzeme ve müştemilâtı 90 ıncı maddede yazılı 
esaslara ı.yularak, gerektiği zamanlarda ve işçilerin hayatına, sağlığına, 
güvenliğine, ilerleyip yetişmesine, dinlenmesine veya oturup yatmasına 
ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak ve incelemek 
ve bu kanunla suç sayılan eylemlere rastladığı zaman bu hususta Ça
lışma Bakanlığı tarafından çıkanlacak «İş Teftişi Tüzüğü» nde açık
lanan şekillerde yalnız bu halleri önlemek yetkisine sahiptirler. 

Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili gö
rülen başka kişiler izleme, denetleme ve teftişle ödevli makamlar veya 
memurlar tarafından çağırıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, 
gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek ve 1 inci 
fıkrada yazılı yetkilerin içinde görevlerini yapmak için kendilerine 
karşı her çeşit kolaylığı göstermek ve bu yoldaki emir ve isteklerini ge
ciktirmeksizin yerme getirmekle ödevlidirler. 

İş hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından 
tutulan tutanaklar, aksı sabit oluncaya kadar muteberdir. 

Yetkili memurların ödevi 

Madde 90 — İş hayatım izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan 
makamlar veya memurlar bu görevlerini yaparlarken ışın normal gidi
şini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun niteliğine göre müm
kün olduğu kadar, sekteye uğratmamak, durdurmamak ve güçleştırme-
mekle ve resmî işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması 
gerekmedikçe, işverenin ve işyerinin meslek sırları ve şartları, ekonomik 
ve ticarî hal ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususlan 
tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alı
nan yahut kendilerine baş vuran veya ihbarda 'bulunan işçilerin ve başka 
kişilerin isimlerim ve kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler. 

Resim muafiyeti 

Madde 91 — İşçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tara
fından kendilerini ilgilendiren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma Ba
kanlığına yazı ile baş vurma halinde bu dilekçeler ve bunlarla ilgili tu
tanak, evrak, defter ve işlemler her çeşit resimden muaftır 

Sair merciler tarafından yapılan teftişler 
Madde 92 — Devlet, il yahut belediye teşkilâtı, işyerlerinde yapa

cakları, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin so
nuçlarını ve bu yolda yapacakları işlemleri o yer için yetkili bölge çalış
ma müdürlüğüne bildirir. 

işyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle di
ğer ilgili makamlar her ay bu hususta izin verdikleri, işveren ve işye
rinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini gösterir listeleri gelecek 
ayın 15 ine kadar o yerin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne 
bildirirler. 

Teftiş defteri 

Madde 93 — işverenler, işlettikleri işyerlerinde ve bunların ilgili 
kollarında yetkili makamlarca yapılan teftişlerin sonuçlarının yazılması 
için özel bir defter bulundurmakla yükümlüdürler. Bu defterlerin şekli, 
ne yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri «ış teftişi 
tüzüğü» nde gösterilir. 

İş denetimi ve teftişine yetkili mercilerin bu kanunun uygulan
ması ile ilgili olarak gönderdikleri belgeleri işverenler, süresi içinde ce
vaplandırıp geri çevirmek zorundadırlar. 

îşçi ve işverenin sorumluluğu 

Madde 94 — İş denetimi ve teftişine yetkili makamlar veya me
murlar tarafından ifade ve bilgilerine baş vurulan işçilere, işverenlerin 
gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyie telkinlerde bulunmalan, 
işçileri gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya herhangi bir 
suretle zorlamaları veyahut işçilerin ilgili makamlara baş vurmaları ha
ber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara karşı kötü davranışlarda bulun
maları yasaktır. 

işçilerin çalıştıkları veya ayrüdıklan işyerleriyle işverenleri hak
kında ügili makamlar ve memurlara gerçeğe uygun olmayan haberler 
vererek ilgili makam ve memurlan lüzumsuz işlemlerle uğraştırmalan 
veya işverenleri haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları ve 
ilgili makamlarca kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmayan ce
vaplar vererek denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmek veya yanlış 
bir sonuca vardırmak gibi kötü niyetli davranışlarda bulunmalan yasak
tır. 
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Zabıtanm yarckmı 
Madde 05 —1 Bu ıkanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygu

lanabilmesi için işyerlerini teftiş ve denetlemeye yetkili makamlar veya 
memurların gerekli görmeleri ve istemeleri halinde, zabıta kuvvetleri, 
bu makamlar veya memurların görevlerini iyi bir şeküde yapabUmelerini 
sağlamak üzere kendilerine her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdür
ler. 

SEKİZİKCİ BÖLÜM 

Sosyal Sigortalar 

Devletî/n fonksiyonu 

Madde 96 — Sosyal Sigortalar Devlet tarafından kanunla düzenle
nir ve denetlenir. 

D O K U Z U N C U BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Genel hükümlere ilişkin cezalar 

Madde ı97 — Bu -kanunun 3 üncü maddesine aykırı hareket eden
lere aşağıda yazılı cezalar hükmolunur ; 

A ) 10 veya daha az işçi çalıştıranlar hakkında 2)50 liradan az ol
mamak, 

B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 500 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası, 

C) Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü halinde yukarıda yazılı 
para cezalarının iki katı, 

Hükmolunur. 

Hizmet akdine ilişkin cezalar 

Madde 98 — 1 - 9 uncu maddenin ıl inci fıkrasında belirtilen hiz
met akdini yazılı yapmıyan ve 2 nci fıkrada anılan belgeyi vermiyen, 

II - 10 uncu maddede anılan takım sözleşmesini yazılı yapmıyan, 
m - 13 üncü maddenin ( A ) bendinde belirtilen büdirim şartına uy

madığı halde, bildirim öneline ilişkin ücreti ödemiyen, m üncü maddede 
yazılı hallerde işçinin kıdem tazminatını ödemiyen, 

IV - 19 uncu maddede belirtilen bildirim önelleri içinde işçiye yeni 
iş arama izni vermiyen, 

V - 20 nci maddede yazılı bulunduğu üzere işçiye belge vermiyen 
veya bu belgede gerçeğe aykırı bilgi veren veya 21 inci maddede yazılı 
(işçi kimlik karnesi) ni vermiyen, 

VI - 22 nci maddede yazılı şartlama uymadan ve gerekli izni alma
dan kantin açan ve aynı maddedeki hükümlere aykırı hareket eden, 

Beş işçiye kadar çalıştıran işveren veya veküi baklanda 100 liradan, 
daha fazıa işçi çalıştıranlar için 5KM) liradan az olmamak üzere hafif 
para cezası ve tekerrürü halinde evvelce verüen para cezasının iki katı, 

"VTE - işçilerini 24 üncü maddedeki hükümlere aykırı olarak Bölge 
Çalışma Müdürlüğüne haber vermeden çıkaran veya aynı maddenin 2 nci 
fıkrasındaki zorunluklara uymıyan işveren veya işveren vekili hakkmda 
ıl 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına ve tekerrürü ha
linde evvelce verilen para cezasının iki katı, 

V T n - 25 inci maddede yazılı şartları yerine getirmiyen ve hüküm
lere aykırı hareket eden, 

işveren veya vekili hakkında yükümlü olduğu her sakat ve eski hü-ı 
kümlü için 500 liradan 1 000 liraya kadar para cezası, 

Hükmolunur. 

Ücrete ilişkin cezalar 

IMadde 99 — > A ) işçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesin
den yahut hizmet akdinden doğan ve 26 nci maddede tarif edilen ücreti
ni süresi içinde kasden tam olarak ödemiyen veya noksan ödiyen işve
ren veya işveren vekili hakkmda, bu durumda olan her işçiye karşılık 50 
liradan az olmamak üzere nisbî para cezası hükmolunur. 

,Fiüin tekerrürü halinde evvelce verilmiş olan para cezasının iki 
katı hükmolunur. 

B) 1-30 uncu maddede yazılı ücrete ilişkin hesap pusulalarını işçi
lere vermiyen, 31 inci maddede gösterilen tutardan fazla olarak işçi ücret
lerinden zarar karşılığı kesinti yapan veya zarar yapmaksızın işten çı
kan işçiye tazminat iade etmıyen veya mahsup yaptığı halde istek üze
rine hesap ve belgeleri göstermiyen, 32 nci maddede anılan sebepler dı
şında işçiye ücret kesintisi cezası kesen yahut bu paralan aynı bendin 

gösterdiği müddete bu hesaba yatırmayan işveren veya işveren vekili 
hakkında 250 liradan az olmamak üzere hafif para cezası, 

H - 3!3 üncü maddede anılan Komisyonun tespit ettiği asgarî ücret
leri İşçiye ödemiyen veya noksan ödiyen 34 üncü maddede işaret edileni 
sebepler dolayısiyle çalışmıyan işçiye yarım ücret ödemiyen 35 inci mad
dede yazılı şartlar dışında fazla çalışma yapan veya aynı maddede gösteri
len fazla çalışma ücretini ödemiyen veya noksan ödiyen 36 ve 37 nci 
maddelerdeki hükümlere aykırı olarak çalışma yaptıran veya fazla ça
lışmaya ait ücretleri ödemiyen veya noksan ödiyen 38, 41, 42, 43, 47 ve 
54 üncü maddelerdeki şartlar ve usullere uymıyarak bu maddelerde gös
terilen ücretleri noksan ödiyen işveren veya işveren vekili hakkmda (E) 
bendmin 1 inci fıkrasında sözü geçen cezalar, 

I H - 48 inci maddede gösterilen yüzdelerin hesabına ait usullere 
uymıyan, 52 nci maddenin son fıkrasında anılan ücretsiz ilâve izni ver
miyen ve ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak bu İzne ait ücretini 
ödemiyen veya 516 nci maddedeki hak edümiş izni kullanmadan hizmet 
akdinin feshi halinde bu izne ait ücreti ödemiyen, 57 nci maddeye daya-
1^ „.ak çıkarılacak olan yönetmelik hükünüerine aykırı hareket eden 
veya 60 ııcı maddede anılan sebepler dolayısiyle işçi ücretinden indirme 
yapan işveren veya işveren vekili hakkmda ıl O0O liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası, 

Hükmolunur, 

İşin düzenlenmesine ilişkin cezalar 

Madde 100 — Bu kanunun 611 inci maddesinde ve bu maddeye göre 
çıkarılacak tüzükte tespit olunan iş (müddetlerine aykırı olarak işçilerini 
çalıştıran veya 64 üncü maddedeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre 
uygulamıyan veya işçileri '65 inci maddeye aykırı olarak geceleri sekiz 
saatten fazla çalıştıran, gece ve gündüz postalarım değiştirmıyen, 67 nci 
madde hükmün© aykırı olarak onaltı yaşından küçük çocukları günde 
sekiz saatten fazla çalıştıran veya okul zamanını bu madde hükmüne göre 
uygulamıyan, 68 inci madde hükmüne aykırı olarak bu maddede zikre-
düen yerlerde ons ekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve her yaş
taki kadınları çalıştıran, 69 uncu maddede anılan tüzük hükümlerine 
aykırı olarak hareket eden ve aynı maddenin 1 inci fıkrasındaki yazılı 
yasağa uymıyan, 70 inci maddedeki hükme aykırı olarak doğumdan evvel 
ve «onrakl müddetlerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran, 
12 nci maddeye istinaden çıkarılacak tüzük hükümlerine uymıyan, işve
ren veya işveren vekili hakkında 1500 liradan az olmamak üzere agır 
para cezası, 

Hükmolunur. 

İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkm cezalar 

Madde 101 — I - B u kanunun 74 üncü maddesinin son fıkrasında 
anılan yetkili teşküâttan kurma veya işletme belgesi, almadan bir işye
rini açan, 

H - 74 üncü maddenin 1 inci f ıkrasındaki hükme dayanılarak çıka
rılacak tüzüklerdeki hükümlere uymıyan, 

işveren veya işveren vekili hakkında 1000 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

III - 1 ve 2 nci bentlerdeki fiillerin tekerrürü halinde evvelce hük-
m olun an para cezasının iki katı hükmolunur. 

Madde 102 — Bu kanunun 75 inci maddesinin (A) i bendi gereğince 
çalışmaktan alıkonulan tesisat, tertibat, makina veya cihazın noksanla
rını tamamlamadan ve gerekli izni almadan işleten veya aynı madde
nin (B) bendi gereğince kapatılan işyerindeki noksanları tamamlama
da ve gerekli izni almadan açan işveren veya işveren vekili, ıl 000 lira
dan az olmamak üzere, ağır para cezasiyle cezalandırılır. Fiilin teker
rürü halinde, evvelce verilen para cezasının iki katı hükmolunur. 

Madde 103 — 76 nci madde hükmü gereğince çıkarılacak tüzükte 
kurulması hükme bağlanan «işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu» nu İş
yerinde kurmakta kaçınan veya kurup da çalışmasına engel olan işve
ren veya işveren vekili hakkında CL00O liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası ve tekerrürü halinde evvelce hükmolunan para cezasının iki 
katı hükmolunur. 

Madde 104 — Bu Kanunun 77 nci maddesi hükümlerine aykırı ha
reket edenler hakkında 250 liradan az olmamak üzere hafif para cezası
na, ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştıran veya 78 inci1 

maddede anılan* tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran 
İşveren veya işveren vekili hakkında 1 500 liradan az olmamak üzere ağır 
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para cezasına, 79 uncu madde h ü k m ü gereğince işçilere doktor raporu ai-
mıyan veya istek halinde i l g i l i memura göstermiyen, 80 inci madde gere
ğince alınması gereken raporu almayan veya bu raporları istek halinde 
yetkili memurlara göstermiyen işveren veya işveren vekili hakkında 500 
aradan az olmamak üzere ağır para cezasına, öl inci maddeye dayanıla
rak çıkarılacak tüzükte gösterilen şartlara uymıyan, 82 nci maddede 
anılan tüzük hükümlerini yerme getirmiyen işveren veya işveren vekili 
hakkında 1 500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 
Yukarıda sayılan f i i l l e r i n tekerrürü halinde evvelce verilen para cezasının 
i k i katı hükmoiunur. 

İş ve İşçi Bulma ile ilişkin cezalar 

(Madde 10ı5 — Bu kanunun 8 6 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ya
zılı şartlarla i z i n almadan, aynı maddenin 1 inci fıkrası h ü k m ü n e aykırı 
olarak kazanç amaciyle özel büro açan, veya 1 inci ve 2 n c i fıkrası hü
kümlerine riayet etmekle beraber, aynı maddenin son fıkrası h ü k m ü n e 
aykırı olarak işçilerden ücret alan, Özel ve tüzel kişilerin bu işle i l g i l i 
büroları kapatıldığı gibi bu işlerde fiilen çalışanlar hakkında genel hü
kümlere göre verilecek eyleme uygun cezalardan başka, 2000 liradan az 
olmamak üzere ağır p a r a cezası ve üç aydan az olmamak üzere hapis ce
zası hükmolunur. 

B u kanunun 85 inci maddesinin, 1 i n c i fıkrası h ü k m ü n e aykırı ola
rak dış ülkelere işçi gönderme amaciyle çalışmaları tespit edilenler hak
kında 10 000 liradan az olmamak Üzere ağır p a r a cezası ve üç yıldan 
az olmamak üzere hapis cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde verilen cezalar i k i k a t m a kadar artırılır. 

İş hayatının denetleme ve teftişine ilişkin cezalar 

Madde 106 — I - B u kanunun 89 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında 
sayılan ödevleri yerine getirmiyen ve aynı maddenin 1 inci fıkrasında 
kendilerine yetki verilen memurlara karşı gereken kolaylığı göstermiyen 
işveren veya işveren vekilleri, 93 üncü madde gereğince çıkarılacak tü
zük hükümlerine ve aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki bildiri şartına uy* 
mayan işveren veya işveren vekilleri, 94 üncü maddenin 1 İnci fıkra
sındaki y a s a k l a r a riayet etmiyen işveren veya işveren vekilleri, hakkında 
2 500 liradan az olmamak üzere ağır p a r a cezasına, 94 üncü maddenin 2 
nci fıkrasındaki yasaklara riayet etmiyen işçiler hakkında 500 liradan az 
olmamak üzere ağır p a r a cezasına, 

ıHuKmolunur. 
Yukarıdaki fıkralardaki f i i l l e r i n tekerrürü halinde cezalar i k i kat 

artırılır. 
II - Yukarıda sözü geçen i l g i l i memurların bu kanundan veya di

ğer kanunlardan doğan her çeşit teftiş ve denetleme yetki ve görevleri 
gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında istedikleri bilgileri 
vermıyen veya görevlerini yapmaya veya sonuçlandırmaya engel olan. 
kimseler hakkında 2 500 li r a d a n a z olmamak üzere ağır para cezası 
hükmolunur. 

F i i l i n tekerrürü halinde, evvelce hükmedilen cezalar b i r kat artırıla
r a k uygulanır. 

Madde 107 — B u kanunun ceza bölümünde cezası a y n c a yazılma
mış Olan y a s a k l a r a karşı gelen veya zorunluklara uymıyan işveren veya 
işveren vekilleri hakkında, 100 liradan a z olmamak üzere hafif p a r a 
cezası hükmoiunur. 

Madde 108 — B u kanunun cezaî hükümlerini tatbike mahallî sulh 
Ceza mahkemeleri görevlidir, 105 inci maddede yer alan eylemlerde ise 
asliye ceza mahkemeleri görevlidir. 

B u davalar acele mevaddandır. 

O N U N C U B Ö L Ü M 

Son hükümler 

Madde 109 — Yürürlükten kaldırılan 3008 sayılı îş Kanununun 13 
üncü maddesi hükümleri haklarında uygulanmayanlar için. Kanunun 14 
üncü maddesinde sözü geçen kıdem tazminatı hakkı bu Kanunun yürür
lüğe giriş tarihinden itibaren başlar. 

Madde 110 — B u Kanunun yürürlüğe girdiği günden başlayarak : 
A ) 3008 sayılı Kanun ve bu Kanunu değiştiren; 3516, 3612, 5518, 

Ö868, 6298, 7284, 7285 sayılı Kanunlar, 
B) 5837 sayılı K a n u n ve bu Kanunu değiştiren 6734 sayılır Kanun, 
C ) 6032 sayılı Kanun, 
Ç ) 7467 sayılı Kanun, 
D) _ 1061 sayılı Kanun, 
E ) 1225 sayılı Kanun, 
F ) 1248 sayılı Kanun, 
G) 5953 sayıh Kanunu değiştiren 6253 sayılı Kanunun ek 2 nci 

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici madde 1 — A ) tptal edilen 931 sayılı Kanunun geçici 1 inci 

maddesine göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu 
K a n u n hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yenileri çıkarümcaya ka
dar yürürlükte kalır. 

B) B u Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3008 sayılı Kanuna 
göre Mahallî Asgarî Ücret Tespit Komisyonlarınca alınıp da henüz kesin
leşmemiş bulunan k a r a r l a r l a bunlara ilişkin her türlü işlemler durdurulur. 

C) tptal edilen 931 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan asgarî ücret 
kararı, bu Kanunun 33 üncü maddesine göre yeniden tespit yapılıncaya 
kadar yürürlükte kalır. 

Ç ) îptal edilen 931 sayıh Kanunun 109 uncu maddesinden doğan 
kıdem tazminatı hakkı saklıdır. 

D) B u Kanunda sözü geçen yönetmelikler üç ay içinde, tüzükler 
Kanunun yürürlük tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde hazırlanır 
ve tüzük tasarıları Danıştay'a tevdi tarihinden itibaren en geç i k i ay 
İçinde tetkik edilerek k a r a r a bağlanır. 

Geçici madde 2 — B u Kanun yürürlüğe girdiği tarihte iptal edi
len 931 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre bildiride bulunanlar 
İÇin yeniden bildirme mecburiyeti yoktur. 

Geçici madde 3 — B u Kanun yürürlüğe girmeden Önce 3008 sayılı 
îş Kanunu kapsamında olan işyerlerinde, anılan Kanunun değişik 29 uncu 
maddesine uyularak yapılmış olan iç yönetmeliklerde yer alan veya iş 
ihtilâfları yahut hakem heyetleri karariyie veya sair şekillerde kesinleş
miş olup yürürlükte bulunan iş şartları ile iş düzeni ve sosyal yardımların 
uygulanmasına toplu iş sözleşmesi veya hizmet akıdleri ile iş şartlan 
kuruluncaya kadar devam olunur. 

Geçici madde 4 — Tarım İş Kanununun yürürlüğe girmesine ka
dar tarım işçilerinin asgarî ücretleri bu Kanunun 33 üncü maddesindeki 
esaslara göre ve ayrıca tespit olunur. 

Tespit oluna 
n bu ücret, Tarım İş Kanununun yürürlüğe girmesin

den sonra, o K a n u n uyarınca asgarî ücret tespit oluncaya kadar geçer
lidir. 

T a rım ve orman işçilerinin asgarî ücretlerinin tespiti sırasında Ko
misyona Tarım, Orman ve K ö y İşleri Bakanlıkları ile T. Z i r a a t Odaları 
Birliği ve tarım ve orman işkollarında kurulu en çok üyesi bulunan işçi 
sendikalarından da birer temsilci katılır. 

Madde 111 — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Ancak; 9 uncu bölümde yer alan ceza hükümleri dışında kalan hü

kümleri, 12/11/1970 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır. 
Madde 112 B u K a n u n hükümlerini Bak a n l a r K u r u l u yürütür. 

27/8/1971 

•••• 

Karar Sayısı: 7/3018 

28/4/1971 tarih v« 7/2304 sayılı Kararname de yürürlüğe konu

lan «İhracat Re j i m i K a r a n » nın 15 inci maddesinin değiştmlmesi hak

kındaki İlişik Karar'ın yürürlüğe konulması; Dış E k o n o m i k İlişkiler 

Bakanlığının 17/8/1971 tarih ve 211-213-1/36216 sayılı yazısı üzerine. 
Baka n l a r Kurulunca 21/8/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Başbakan 
İV. ERİM 

Devlet Bakamı 
Barbakan Yardımcısı 

S. KOÇAS 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C SUNAY 
DevJoı Baltam 

Başbakan Nardemrisı 
A. KARAOSMANOĞLÜ 

Tespit olunan bu ücret, Tarım İş Kanununun yürürlüğe girmesin
den sonra, o Kamın uyarınca asgarî ücret tespit oluncaya kadar geçer
lidir. 

Tarım ve orman işçilerinin asgarî ücretlerinin tespiti sırasında Ko
misyona Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlıkları ile T. Ziraat Odaları 
Birliği ve tarım ve orman işkollarında kurulu en çok üyesi bulunan i§çi 
sendikalarından da birer temsilci katılır. 

Madde 111 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Ancak; 9 uncu bölümde yer alan ceza hükümleri dışında kalan hü
kümleri, 12/11/1970 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır. 

K A R A R N A M E L E R R 



DevEet Bakanı 
M. ÖZGÜN EŞ 

îçişlerd/ Bakanı 
H. ÖMEROÖLU 

Devlet Bakanı 
Z). KİTAPLI 

Dışişleri Bakanı V-
S. KOÇ AŞ 

Adalet Bakanı 
/. ARAR 

Mahye Bakanı 
5. N. ERGİN 

Mim Sa. Bakam 
F. MELEN 

M i l i Eâiıt. Bakanı 
Ş. OREL 

Bayım dirilik Bakamı 
C. KARA KAŞ 

Güım- ve Tekel Balkanı 
H. ÖZALP 

Çalışına Balkanı 
A, SAV 

Dış Ekonoımâk 
İlişikliler Baıkanı 

Ö. DERBİL 

Tarım Bakana 
M. O. DİKMEN 

Saığlik ve Sos. Yar. Bakanı 
T. AKYOL 

ulaştırma Bakanı 
H. ARİK 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
A, ÇİLİNGİROGLÜ L TOPALOĞLU 

Turnam ve Tanıtma Bakanı İmar ve fakân Bakanı 
£. Y. AKÇAL 5. BABÜROĞLU 

Orman Bakanı 
5. İNAL 

Gençlk ve Spor Bakanı 
5. ERGÜN 

Köy işleri Bakamı 
C. AY KAN 

Kültür Bakan' 
T. HALMAN 

21/8/1971 tarih ve y/S018 sayılı Kararnamenin ekidir. 

«İhracat Rejimi Karar» mm 15 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Karar 

Madde 1 — 26/4/1971 günlü ve 7/2304 sayılı Kararname İle yürür
lüğe konulan ihracat Rejimi Kararının 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 15 — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Bir 
Ortaklık Yaratan Anlaşma'nın geçiş dönemine dair katma Protokol'un 
yürürlüğe girmesine kadar, bu Protokol'un mal alış verişlerine ilişkin bazı 
hükümlerini yürürlüğe koyan Geçici Anlaşma hükümleri çerçevesinde 
Topluluk üyesi ülkelere yapılacak ihracat içm gerekli Tedavül Belgesi, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik esasları dahilinde 
gümrük idarelerince verilir.» 

Madde 2 
Madde 3 

yürütür. 

Bu Karar 1 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu Karar hükümlerini Dış Ekonomik ilişkiler Bakam 

Karar Sayısı: 7/3021 

26/4/1971 tarih ve 7/2304 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan 
ithalât Rejimi Kararı'na ek ilişik Karar'm yürürlüğe konulması; Dış Eko

nomik İlişkiler Bakanlığının 17/8/1971 tarih ve 211-213/36100 sayılı ya
zısı üzerine. Bakanlar Kurulunca 21/8/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

«Başbakan 
N. ERİM 

Devfret Baıkanı 
M. ÖZGÜNEŞ 

İçişleri Bakanı 
H. ÖMEROĞLU 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

5. KOÇAŞ 

CUMHURBAŞKANI 
C SUNAY 

Devlet Balkana 
Ba§{b>aıkan Yardımcısı 

A. KARAOSMANOĞLU 

Devlet Baıkanı 
D. KİTAPLI 

Dışişleri Bakanı V. 
S. KOÇAŞ 

Adalet Bakanı 
/. ARAR 

Malaıye Bakanı 
S. N. ERGİN 

MaJJlî Sa- Baıkanı 
F. MELEN 

Mıil'lî E£it. Bakam 
S- OREL 

Bayındırlık Bakamı 
C. KARAKAŞ 

Güm, ve Tökel Bakanı 
ff. ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. SAV 

ıTunizam ve Tanrtma Bakanı 
E* y. AKÇAL 

Orman Bakam 
S. İNAL 

Dıg Ekonomik 
İLışkiler Bakanı 

Ö. DERBİL 

Tarım Bakanı 
M. O. DİKMEN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. ÇİLİNGİROGLÜ 

İmar ve îsfltân Baıkanı 
S. BABÜROĞLU 

Gençlüık ve Spoı Bakanı 
5. ERGUN 

Sağlık ve Sos, Yar. Bakanı 
T. AKYOL 

ulaştırana Bakanı 
H. ARIK 

Enerji ve Tabiî Kay. Baıkanı 
1. TOPALOĞLU 

Koy İşl'erd Bakam 
C. AY KAN 

Kültür Bakanı 
T. HALMAN 

21/8/1971 tarih ve 7/30%! sayılı Kararnamenin elcidir. 

İthalât Rejimi Kararma ek Karar 
Madde 1 — 20 Ağustos 1971 tarih ve 7/3020 sayılı Kararname ile 

yürürlüğe konulan «ithalât Rejimi Kararı'nm 11 inci maddesinin Bazı 
Hükümlerinde Yapılan Değişiklik Hakkındaki Karar» m ithalâtta, iste
nen dövizin satış fiyatı üzerinden hesaplanacak Türk lirası tutarının % 
120 sine yükseltilmiş olan teminat nisbetı, Topluluk çıkışlı malların ithalâ
tında, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma'nın Geçiş Dönemine dair Katma Protokol'un yürür
lüğe girmesine kadar, bu Protokol'un mal alış verişlerine ilişkin bazı hü
kümlerini yürürlüğe koyan Geçici Anlaşmanın 3 sayılı ekinde kayıtlı 
maddeler için % 5, diğerleri için % 10 oranında İndirilmiştir. 

Madde 2 — Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Ener
jisi Topluluğu ve Ortaklık anlamındaki tarım ürünleri bu Karar hüküm
lerine tabi değildir. 

Madde 3 — Bu Karar 1/9/1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

Maded 4 
yürütür. 

Bu Karar hükümlerini Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı 

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığından: 

İhracat Yönetmeliğine Ek Yönetmelik 
Madde 1 — 5 Mayıs 1971 tarihli 13827 sayılı Resmî Gazete'de ya

yımlanan ihracat Yönetmeliğinin 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 40 — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 
bir Ortaklık Yaratan Anlaşma'nın Geçiş Dönemine dair Katma Proto
kol'un ticarî hükümlerini erken yürürlüğe koyan Geçici Anlaşma hü
kümleri çerçevesinde Topluluk üyesi devletlere yapılacak ihracat için 
gerekli tedavül belgesi Gümrük ve Tekel Bakanlığınca düzenlenen Yö
netmelik esaslan dahilinde Gümrük idarelerince verilir.» 

Madde 2 — Yürürlükteki ihracat Yönetmeliğinin 41 ilâ 45 İnci 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 3 — İşbu ek Yönetmelik 1 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

13930 sayı ve 18/8/1971 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan «Tür
kiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasmda bir ortaklık yaratan 
Anlaşmanın geçiş dönemine dair Katma Protokolün yürürlüğe girmesine 
kadar, bu Protokolün mal alış verişlerine ilişkin bazı hükümlerini yürür
lüğe koyan Geçici Anlaşmanın ilgili maddelerinde öngörülen malların 
Türkiye'den Topluluğa müteveccih ihracmda ve Topluluktan yapılacak 
ithalinde Gümrük Idarelerimizce vize veya kontrol edilen «Tedavül Bel
geleri» ile uygula'ma hakkında Yönetmelik» ekleri kaldırılmış ve yerine 
aşağıdaki tedavül belgelen eklenmiştir. 

Y Ö N E T M E L İ K L E R R 



— 17 — 

Ek 

TÜRKİYE — AET ORTAKLIĞI 
A S S O C I A T I O N C.E.E. — T U R Q U I E 

M A L L A R I N TEDAVÜL BELGESİ 

A . T R . l 
A 

CERTIFICAT D E CIRCULATION DES MARCHANDISES 
CERTIFICATO PER L A CIRCOLAZIONE D E L L E MERCI 

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG 
CERTIFICAAT INZAKE G O E D E R E N V E R K E E R 

Ben aşağıda imzası olan 
Je soussigné 

İHRACATÇININ BEYANI 
DECLARATION DE L'EXPORTATEUR 

(Soyadı ve adı veya şirket unvanı ve ihracatçının tam adresi) 
(nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de l'exportateur) 

aşağıda kayıtlı malların ihracatçısı : 
exportateur des marchandises décrites ci-après : 

S'S 8 
ta £ u 
ce IZTJ 

KOLİLER (1) 
COLIS (1) 

Marka ve 
numaraları 
Marques et 

numéros 

Sayı va 
cinsi 

Nombre et 
nature 

MALLARIN TANIMI 
DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Gayrisafi ağırlık (Kg.) 
veya diğer ölçüler 

(hl. m», vs.) 
Poids brut (kg.) ou 

autre mesure 
(hl. m 3 , etc.) 

Toplam koli sayısı (3 üncü sütun) 
Nombre total de colis (col. 3) 
ve toplam miktarlar (5 inci sütun) 
quantités totalesjcol. 5) 

i (yazı ile) 
f (en toutes lettres) 

Gözlemler (2) 
Observations (2) 

Bu malların 
da 

Déclare que ces marchandises se trouvent en 
bu belgenin temini için aranan koşullar içinde bulunduğunu be
yan ederim. (3) 
dans les conditions requises pour l'obtention du présent cer
tificat (3) 
Varış ülkesi (4) : 

Pays de destination (4) : 

Belgenin hazırlandığı yer Tarih 
Fait à le 

(İhracatçının imzası) 
(Signature de l'exportateur) 

Envoi du 

(İhtiyar! kayıt) 
(Mention facultative) 
nin taşıma belgesi No : 

No : 

GÜMRÜK VİZESİ 
VISA DE LA DOUANE 

Doğruluğu onaylanmış beyan 
Déclaration certifiée conforme. 
İhracat belgesi : 
Document d'exportation : 

Model '. No. 
Modèle No. 
Tarih 
du 
Gümrük İdaresi 
Bureau de douane de 

Tarih 
Le 

İdarenin 
damgası 

Cachet du 
bureau (Signature du fonctionnaire) 

(Görevlinin imzası) 

(1) Dökme mallar için, duruma gore, geminin adı, vagon veya kamyon numarası yazılacaktır. 
(1) Pour les mai ehandıses en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion. 
(2) Bu sayfada yazılacak gözlemlere gerektiğinde arka sayfadaki 2 nci not, 1 inci fıkra c ve d bentlerinde yer alan «Fark giderici vergi - Türkiye» kaydı konulacaktır. 
(2) Au nombre des observations à inscrire dans ce cadre, apposer, le cas échéant, la mention «Prélèvement - Turquie») prévue à la note 1, paragraphe 1, sous c) et d) 

figurant au verso 
(3) A r k a sayfadaki notlara bakılacaktır. 
(3) Voir les notes figurant au verso. 
(4) Üye Devlet veya Türkiye belirtilecektir, 
(4) Indiqer l'Etat membre ou «Turquia» 
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KONTROL İSTEMİ 
DEMANDE D E CONTROLE 

Aşağıda imzası bulunan gümrük görevlisi bu belgenin doğruluk ve kural
lara uygunluk kontrolünün yapılmasını ister. 
Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l'authen
ticité et de la régularité du présent certificat. 

Kontrol isteminin yeri 

A 

tdarenin 
damgası 

Cachet du 
bureau 

. Tarih . 

le 

(Görevlinin imzası) 
(Signature du fonctionnaire) 

KONTROL SONUCU 
RESULTAT DU CONTROLE 

Aşağıda imzası bulunan gümrük memuru tarafından yapılan kontrol, bu 
belgenin : 
Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis 
de constater que le présent certificat : 
1. Belirtilen Gümrük İdaresince iyi bir şekilde gözden geçirildiği ve kap

sadığı kayıtların doğru olduğunu (1) : 
1. a bien été visé par le bureau de douane indiqué et que les mentions 

qu'il contient sont exactes (1) : 
2. Gerekli doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini 

(ekli notlara bakılacaktır) (1). 
saptar 
2. ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises 

(voir les remarques ci-annexées) (1). 
Kontrol yeri Tarih 
A le 

idarenin 
damgası 

Cachet du 
bureau (Görevlinin imzası) 

(Signature du fonctionnaire) 
(1) Yukarıda 1 veya 2 nci maddelerden gereksiz olan çizilecektir. 
(1) Bayer la mentıon inutıle 

I. A. TR. I TEDAVÜL BELGESİ VİZESİNE KONU OLABİLECEK MALLAR 
A . TR. 1 tedavül belgesi, ihracatçı Devlette yalnız aşağıdaki kate
gorilerden birine giren mallar içm vize edilir : 
a) Kendilerine uygulanabilecek gümrük vergisi ve eş etkili vergi 

veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resmileri tam veya 
kısmî bir iadeden yararlanmamış maddelerden tamamen veya 
kısmen elde edilenler de dahil olmak üzere ihracatçı Devlette 
üretilen mallar; 

b) İhracatçı Devlette serbest dolaşım durumunda bulunan mallar 
(ithal işlemleri tamamlanmış, gümrük vergisi ve eş etkıh vergi 
veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimlen tam veya 
kısmî bir iadeden yararlanmamış üçüncü ülkeler çıkışlı mallar); 

c) Kendileri için öngörülmüş fark giderici verginin gerektiğinde 
tahsil edilmesi koşulu altında, ihracatçı Devlette elde edilen ve 
imallerine, kendilerine uygulanabilecek gümrük vergisi ve eş 
etkili vergi veya resimleri tahsil edilmemiş veya bu vergi veya 
resimleri tam veya kısmî bir iadeden yararlanmış maddeler gi
ren mallar; 

Not: Toplulukta elde edilen ve imallerine, Toplulukta ve Tür
kiye'de kendilerine uygulanabilecek gümrük vergisi ve eş et
kili vergi veya resimleri tahsil edilmemiş üçüncü ülkeler çıkışlı 
maddeler giren mallara ilişkin bütün A. TR. 1 tedavül belgele
rine «Fark giderici vergi - Türkiye» kaydı konur. 

d) Anlaşmaya taraf bir devletten daha önce İthal edilmiş ve o Dev
letten ihracı sırasında yukarıdaki a), b) veya c) kategorilerinden 
birinin kapsamma girmiş olan mallar. 
Not: İhracatçı Devlete «Fark giderici vergi - Türkiye» kayıtlı 
tedavül belgesi ile daha önce ithal edilmiş mallar sdz konusu 
olduğunda, anılan tedavül belgesinin yerine verilen bir veya 
daha fazla A. TR. 1 tedavül belgesine de aynı kayıt konulmalıdır. 

2. Tarım ürünleri, ayrıca, kendileri için öngörülmüş bulunan tamam
layıcı koşullara uygun olmalıdır. 

3. Daha önce üçüncü ülkelerden kaynağı veya çıkışı nedeni ile özel bir 
gümrük rejiminden yararlanarak, ithal edilmiş mallar içm A. TR. 1 
tedavül belgeleri vize edilmez. 

II. A. TR. I TEDAVÜL BELGESİNİN UYGULAMA ALANI 
A. TR. 1 tedavül belgesi, ilgili olduğu malların ihracatçı Devletten 
ithalâtçı Devlete ancak doğrudan doğruya taşınmalarında kullanılabilir. 
Aşağıdaki mallar ihracatçı Devletten ithalâtçı Devlete doğrudan doğ
ruya taşınmış sayılır : 

a) Türkiye veya Topluluk dışındaki ülkelerden geçmeksizin taşman 
mallar; 

Ib) Geçiş veya aktarmaların Türkiye veya Toplulukta düzenlenmiş 
tek bir taşıma belgesi ile yapılması koşulu altında, Türkiye veya 

1. 

2. 

Topluluk dışındaki ülkelerden geçmek veya aktarma 
suretiyle taşman mallar. 

edilmek 

N. B. —• İhracatçı Devlet Gümrük İdarelerinden A. TR. 1 tedavül bel
gesinin vize edilmesini istemeden önce, malların ithalâtçı Devlete «doğ
rudan doğruya taşınması» m sağlamak yükümlülüğü ihracatçıya aittir. 
Taşıma bu koşullarla yapılmadığı takdirde, mallar, ancak bir A. TR. 3 
tedavül belgesinin ibrazı ile ithalâtçı Devlette Anlaşma hükümlerinden 
yararlanabilir. 

III. A. TR. I TEDAVÜL BELGESİNİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK KURALLAR 

A. TR. 1 tedavül belgesi anlaşmanın yapıldığı dillerden (biri ile ve 
ihracatçı Devletin iç hukuk hükümlerine uygun olarak düzenlenir. 
Belge Türkçe olarak düzenlendiği takdirde Topluluğun resmî dille
rinden biri ile de düzenlenir. 
Tedavül belgesi yazı makinası veya elle düzenlenir; elle düzenlen
diği takdirde mürekkepli kalem ve büyük matbaa harfleri kullanı
lır. Belgede sılmti ve ilâveler bulunmaz. Değişiklikler yanlış bilgi
lerin çizilmesi ve, gerektiğinde, istenilen bilgilerin ilâvesi suretiyle 
yapılır. Bu şekilde yapılan her türlü değişiklik belgeyi dıizenleyen 
tarafından onaylanır ve Gümrük İdareleri tarafından vize edilir. 

A. TR. 1. tedavül belgesinde yer alan her maddeye bir sıra numa
rası verilir. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilir. Kul
lanılmayan yerlere, sonradan her türlü ilâveyi önlemek üzere dikey 
çizgiler çekilir. 
Mallar, ayniyet tespiti için, ticarî teamüllere uygun olarak yeterli 
bir açıklıkla ve kesinlikle tanımlanır. 
ihracatçı veya taşıyıcı, «İhracatçının Beyanı» na ayrılmış kısmı 
taşıma belgesine atıfta bulunarak tamamlayabilir. Ayrıca, ihracatçı 
veya taşıyıcıya malların taşıma belgesine A . TR. 1 belgesinin seri 
numarasını yazmaları tavsiye olunur. 

IV. A. TR. I. TEDAVÜL BELGESİNİN KAPSAMI 

A. TR. 1 tedavül belgesi, usulüne uygun bir şekilde kullanlıdığı tak
dirde, üzerinde kayıtlı malların, İthalâtçı Devlötte, gümrük vergileri ve 
miktar kısıtlamaları ile diğer bütün eş etkili tedbirlerin giderek kaldı
rılması rejimine kabulünü sağlar. Bununla beraber, tedavül belgesi, 

«Fark giderici vergi - Türkiye» kaydım taşıdığı takdirde bu belgede 
kayıtlı mallar A E T üyesi Devletlerde tercihli rejimden yararlanamaz. 
İthalâtçı Devlet Gümrük idareleri gerekli gördükleri takdirde, bütün 
diğer doğrulayıcı belgeleri, özellikle malların taşınmasında kullanılan 
taşıma belgelermi isteyebilir. 

V. A. TR. I TEDAVÜL B E L GESİNİN İBRAZ SÜRESİ 

A . TR. 1 tedavül belgesi vize tarihinden İtibaren üç ay içinde malların | getirildiği ithalâtçı Devlet Gümrük İdarelerine ibraz edilmelidir. 
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Ek: 

TÜRKİYE - AET ORTAKLIĞI A T R Q 
A S S O C I A T I O N C . E . E . - T U R Q U I E 

MALLARIN TEDAVÜL BELGESİ 
C E R T I F I C A T D E C I R C U L A T I O N D E S M A R C H A N D I S E S 

W A R E N V E R K E H R S B E S C H E I N I G U N G 

C E R T I F I C A T O P E R L A C I R C O L A Z I O N E D E L L E M E R C I 

C E R T I F I C A A T I N Z A K E G O E D E R E N V E R K E E R 

İHRACATÇININ BEYANI 

DECLARATION D E L'EXPORTATEUR 

Ben aşağıda imzası olan 
Je soussigné 

(Soyadı ve adı veya şirket unvanı ve ihracatçının tam adresi) 
(nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de l'exportateur) 

aşağıda kayıtlı malların ihracatçısı : 
exportateur des marchandises décrites ci-après : 

1 ° £ 
« S E 
03 ¡3 -Ö 

KOLİLER (1) 
COLIS (1) 

Marka ve 
numaraları 

Marques 
et numéros 

Sayı ve 
cinsi 

Nombre 
et nature 

MALLARIN AYRINTILI TANIMI 

DESCRIPTION DETAILLEE DES MARCHANDISES 

Tarife 
numarası 

Numéro 
du tarif 

Gayrisaîi 
ağırlık 
(Kg.) 

Poids hrut 
(kg.) 

Safi ağırlık 
(Kg.) veya 

diğer ölçüler 
(hl. m 3 , vs.) 

Poids net 
(kg.) ou autre 

rnesure 
(hl, m 3 , ete.) 

Toplam koli sayısı (3 üncü sütun) : 
Nombre total de colis (col. 3) : 
ve toplam miktarlar (6 nci sütun) : 
et quantités totales (col, 6) : 

1 Toplam koli sayısı (3 üncü sütun) : 
Nombre total de colis (col. 3) : 
ve toplam miktarlar (6 nci sütun) : 
et quantités totales (col, 6) : 

1 

] 

(Yazı ile) 
(en toutes lettres) 

Gözlemler (2) : 
Observations (2) : 

. da 
déclare que ces marchandises se trouvent en 
bu belgenin temini için aranan koşullar içinde bulunduğunu beyan ederim. (3) 
dans les conditions requises pour l'obtention du present certificat (3) 

Yükleme yeri 
Lieu de chargement : 

nm taşıma belgesi No 
envoi du no 
İhracat sırasında malların gideceği ülke 
Pays de destination des marchandises du moment de l'exportation : 

Belgenin hazırlandığı yer 
A 

Tarih 
le 

(İhracatçının imzası) 
(Signature de l'exportateur) 

(1) Dökme mallar için, duruma gore, geminin adı, vagon veya kamyon numarası janılacaktır. 
(1) Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion. 
(2) B u çerçeve içinde yazılacak gözlemlere, gerektiğinde, belgenin son sayfasındaki 1 inci not, 1 inci fıkra c ve d bentlerinde yer alan «Fark giderici vergi - Türkiye» 

kaydı konulacaktır. 

(2) A u nombre des observations à inscrire dans ce cadre, apposer, le cas échéant, la mention «Prélèvement - Turquie» prévue à Note I, paragraphe 1, sous c) et d) 
figurant à la dernière page du présent certificat. 

(3) Belgenin son sayfasındaki notlara bakılacaktır. 
(3) Voir les notes figurant à la dernière page du présent certificat. 
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İHRACATÇI DEVLETİN GÜMRÜK İDARESİNE AİT KISIM 
PARTIE R E S E R V E E A LA DOUANE DE L'ETAT D'EXPORTATION 

GÜMRÜK İDARESİNİN GÖZLEMLERİ V E MALIN TANIMINI SAĞLAYAN HUSUSLAR (1) 
CONSTATATIONS DE LA DOUANE E T INDICATION DES MOYENS D'IDENTIFICATION (1) 

Doğruluğu onaylanmış beyan 
Déclaration certifiée conforme. 

İhracat belgesi : Model No Tarih 
Document d'exportation : modèle no du 

Gümrük İdaresi 
Bureau de douane de 

Tarih 

Le 

İdarenin 
damgası 

Cachet du 
bureau . . 

(Görevlinin imzası) 
(Signature du fonctionnaire) 

(1) ihracatçı Gümrük İdaresi bu sayfaya, saptadığı ve malların ayniyetinin tespitini kolaylaştıracak nitelikte olan butun maddi hususları kaydeder. Gerekirse, ayniyet 
tespiti için almak zorunda kalabileceği kurşun muhur uygulaması, damgalama, vb , gibi özel tedbirleri de kaydeder. Arka sayfadaki III uncu not, 5 inci fıkra, 2 nci 
bentte öngörülen (fotoğraflar, planlar, kumaş eşantiyonları vb.) cinsten çeşitli doğrulayıcı belgeleri ekleme yoluna gittiği takdirde, Gunıruk Idaıesi, idarenin 
damgasını, A . TB. 3 belgesinin üzerine de taşacak şekilde bunların üzerine basar. 

B u sayfanın kullanılmayan yerlerine, sonradan her turlu ilâveyi önleyecek şekilde, dikey çizgiler çekilecektir. 

(1) Le service des douanes du bureau d'exportation porte dans ce cadre toutes les constatations matérielles cm'il a faites et qui sont de nature à faciliter la reconnaissance 
de l'identité des marchandises II fait mention, le cas échéant, des mesures spéciales d'identification, telles que plombage, estampillage, etc, qu'il aurait pu être 
amené à prendre Lorsqu'il est amené à coller certames pièces justificatives du genre de celles prévues à la note III, paragraphe 5, deuxième alinéa, figurant au 
verso (photographies, plans, échantillons de tissu etc ), le service des douanes doit y apposer le cachet du bureau de telle manière que son empreinte déborde sur 
le document A . TB. 3 lui-même. Les espaces non utilisés de ce cadre doivent être bâtonnés de manière à rendre impossible toute adjonction ultérieure., 
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KONTROL İSTEMİ 
DEMANDE DE CONTROLE 

* ağıda imzası bulunan gümrük görevlisi bu belgenin doğruluk ve kural
lara uygunluk kontrolünün yapılmasını ister. 
Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l'authen
ticité ec de la régularité du présent certificat. 

Kontrol isteminin veri 
A 

İdarenin 
damgası 

Cachet du 
taureau 

Tarih 
le 

(Görevlinin imzası) 
(Signature du fonctionnaire) 

KONTROL SONUCU 
RESULTAT DU CONTROLE 

Aşağıda imzası bulunan gümrük memuru tarafından yapılan kontrol, bu 
belgenin : 
Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douannes soussigné a permis 
de constater que le présent certificat : 
1. Belirtilen Gümrük İdaresince iyi bir şekilde gözden geçirildiği ve 

kapsadığı kayıtların doğru olduğunu (1) : 
1. a bien été visé par le bureau de douane indiqué et que les mentions 

qu'il contient sont exactes (1) : 
2. Gerekli doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini 

(ekli notlara bakılacaktır) (1). 
saptar 
2. ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises 

(voir les remarques ci-annexées) (1). 

Kontrol yeri 
A 

Tarih 
le 

idarenin 
damgası 

Cachet du 
bureau (Görevlinin imzası) 

(Signature du fonctionnaire) 

(1) Yukarıda 1 veya 2 ncı maddelerden gereksiz olan çizilecektir. 
(1) Rayer la mentıon inutıle 

I. A. TR. 3 TEDAVÜL BELGESİ VERİLEBİLECEK MALLAR 
1. A. TR 3 tedavül belgesi, ihracatçı Devlette yalnız aşağıdaki kate

gorilerden birine giren mallar ıçm verilir : 
a) Kendilerine uygulanabilecek gumruk vergisi ve eş etkili vergi 

veya resimlen tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimlen tam veya 
kısmî bir iadeden yararlanmamış maddelerden tamamen veya 
kısmen elde edilenler de dahil olmak üzere ihracatçı Devlette 
üretilen mallar; 

b) İhracatçı Devlette serbest dolaşım durumunda bulunan mallar 
(ıtlhal işlemleri tamamlanmış, gumruk vergisi ve eş etkili vergi 
veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimlen tam veya 
kısmî bir iadeden yararlanmamış uçuncü ülkeler çıkışlı mallar); 

c) Kendileri için öngörülmüş fark giderici verginin gerektiğinde 
tahsil edilmesi koşulu altında, ihracatçı Devlette elde edilen ve 
imallerine, kendilerine uygulanabilecek gumruk vergisi ve eş et-
kdi vergi veya resimlen tahsil edilmemiş veya bu vergi veya 
resimleri tam veya kısmî bir iadeden yararlanmış maddeler giren 
mallar; 
Not: Toplulukta elde edilen ve imallerine Toplulukta ve Türki
ye'de kendilerine uygulanabilecek gumruk vergisi ve eş etkili 

vergi veya resimleri tahsil edilmemiş üçüncü ülkeler çıkışl: 
maddeler giren mallara ilişkin bütün A. TR. 3 tedavül belge
lerine «Fark giderici vergi - Türkiye» kaydı konur, 

d) Anlaşmaya taraf bir Devletten daha önce ithal edilmiş ve o Dev-
letten ihracı sırasında yukarıdaki a), b) veya c) kategorilerinde! 
birinin kapsamına girmiş olan mallar. 
Not: ihracatçı Devlete «Fark giderici vergi - Türkiye*) kayıtl: 
tedavül belgesi ile evvelce ithal edilmiş mallar söz konusu ol
duğunda, anılan tedavül belgesinin yerme verilen bir veya daha 
fazla A . TR. 3 tedavül belgesme de aynı kayıt konulmalıdır. 

2. Tarım ürünleri, ayrıca, kendileri için öngörülmüş bulunan tamam
layıcı koşullara uygun olmalıdır. 

3. Aşağıdaki mallar için A. TR. 3 tedavül belgesi verilemez. 
a) Kendileri için öngörülmüş hükümler uyarınca ihracatçı Devlet

ten ithalâtçı Devlete doğrudan doğruya taşınması gerekli mallar 
b) Daha önce üçüncü ülkelerden kaynağı veya çıkışı nedeni ile öze 

bir gümrük rejiminden yararlanmak suretiyle ithal edilmiş mallar 

II. A. TR. 3 TEDAVÜL BELGESİNİN UYGULAMA ALANI 
Mallann, ihracatçı Devletten ithalâtçı Devlete doğrudan doğruya taşın
mamaları nedeniyle A TR 1 tedavül belgesinin kullanılmadığı butun 
durumlarda, A TR 3 belgesi kullanılır. 
Aşağıdaki mallar, ihracatçı Devletten ithalâtçı Devlete doğrudan doğ
ruya taşınmış sayılır. 

a) Türkiye veya Topluluk dışındaki ülkelerden geçmeksizin taşman 
mallar; 

b) Geçiş veya aktarmaları Türkiye veya Toplulukta düzenlenmi) 
tek bir taşıma belgesi ile yapılması koşulu altında, Türkiye veyi 
Topluluk dışındaki ülkelerden geçmek veya aktarma edılmel 
suretiyle taşınan mallar. 

A. TR. 3 tedavül belgesi, özellikle, anlaşmaya taraf olan bir Devlette! 
Ortaklık dışı bir uçuncu ülkeye ihraç edilen ve oradan daha sonra An 
laşmaya taraf bir Devlete tekrar ihraç edilebilecek mallar ıçm düzen 
lenır. 

III. A. TR. 3 TEDAVÜL BELGESİNİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK KURALLAR 
1. A. TR. 3 tedavül belgesi anlaşmanın yapıldığı dillerden bırı ile ve 

ihracatçı devletin ıç hukuk hükümlerine uygun olarak düzenlenir. 
Belge Türkçe olarak düzenlendiği takdirde Topluluğun resmi dille
rinden bırı ile de düzenlenir. 

2. Tedavül belgesi yazı makması ile veya elle düzenlenir; elle düzen
lendiği takdirde mürekkepli kalem ve buyuk matbaa haflerı kulla
nır. Belgede silinti ve ilâveler bulunmaz. Değişiklikler yanlış bilgi
lerin çizilmesi ve gerektiğinde, istenilen bilgilerin ilâvesi suretiyle 
yapılır. Bu şekilde yapılan her turlu değişiklik belgeyi düzenleyen 
tarafından onaylanır ve Gümrük idareleri tarafından vize edilir. 

3. A TR 3 tedavül belgesinin ikinci sayfasında yer alan ve «ihracat
çının Beyanı» başlığını taşıyan kısım tamamen doldurulmalıdır Özel
likle, yükleme yeri, gönderme tarihi ve ihracat anında malların 
gideceği ülkenin kaydedilmesi zorunludur. 

4. A. TR. 3 tedavül belgesinde yer alan her maddeye bir sıra numaras 
verıhr. Son maddenin hemen altına bir çizgi çekilir. Kullanılmaya] 
yerlere, sonradan her türlü ilâveyi önlemek üzere, dikey çızgıle 
çekilir. 

5. Mallar, ticarî teamüllere uygun olarak ve ayniyetlerinin kolaycı 
tespiti ıçm ayrıntılı bir şekilde tanımlanmalıdır. Bu tanımlama he 
mala ilişkin gümrük tarife numarasının yazılması suretiyle tamam 
lanır. ihracatçı, malların ayniyetinin tespitim kolaylaştıracak plar 
desen, fotoğraf, ticarî prospektus, v.s. gibi her türlü belgeyi A. TB 
3 tedavül belgesme iliştirir, ihracatçı ülke Gümrük idaresi gerek: 
gördüğü takdirde bu belgeleri A. TR. 3 tedavül belgesme ekler. 

IV. A. TR. 3 TEDAVÜL BELGESİNİN KAPSAMI 
A. TR. 3 tedavül belgesi, fiilen ithal edilen mallarla bu belgede kayıtlı 
malların aynıyetlen hususunda hiçbir kuşku bulunmadığı ölçüde, bu 
malların ithalâtçı Devlette gumruk vergilen ve miktar kısıtlamaları ile 
diğer bütün eş etkili tedbirlerin giderek kaldırılması rejimine kabulünü 
sağlar. Bununla beraber, A TR 3 tedavül belgesi «Fark giderici vergi -
Türkiye» kaydını taşıdığı takdirde, bu belgede kayıtlı mallar A E T üyesi 

Devletlerde tercihli rejimden yararlanamaz. İthalâtçı Devlet Gümrü! 
idareleri malların aynı oldukları hususunun yeterli bir şekilde tevsi! 
eddemedığı kanısına varırsa, her türlü ek doğrulayıcı bilgiyi ısteyebılı 
ve geçerli sayılan doğrulayıcı bilgiler verilmediği takdirde, malları: 
gümrük vergileri ve miktar kısıtlamaları ile diğer bütün eş etkili te<3 
birlerm giderek kaldırılması rejimine kabulünü reddedebilir. 

V. A. TR. 3 TEDAVÜL BELGESİNİN İBRAZ SÜRESİ 
A. TR. 3 tedavül belgesi verildiği tarihten itibaren altı ay içinde itha- 1 ithalâtçı Devlete sadece bu süre içinde getirilen miktarlardaki malla 
lâtçı Devletin Gümıük İdarelerine ibraz edilmelidir. Soz konusu belge, | için geçerlidir. 
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GENELGELER 
Dış Ekonomik İlişkiler (Bakanlığından : 

Dışticaret İşlerine Ait Sirküler 
Avrupa Ekonomik Topluluğu işleri Genel Müdürlüğü 

(71/2) 
1. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında 1 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 27 Temmuz 1971 tarihinde imzalanan 

«Geçici Anlaşma» İle öngörülen tercihli rejimlerin esasları, 23 Ağustos 1971 tarih ve 13935 sayılı Resmî Gazete'de Avrupa Ekonomik Topluluğu 
İşleri Genel Müdürlüğü : (71/1) sayılı Dışticaret işlerine Ait Sirküler ile yayımlanmış bulunmaktadır. 

2. Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1 Eylül 1971 tarihinde «Geçici Anlaşma» ile birlikte yürürlüğe girmek ve 31/12/1971 tarihine kadar 
uygulanmak üzere bir kısım tarım ürünleri için tek taraflı olarak ek bir tercihli rejim tanımış bulunmaktadır. 

3. Bu yeni tercihli rejimden yararlanacak tarım ürünleri ile bu ürünlere Toplulukça uygulanacak indirimli gümrük vergisi nispetleri ekli 
listede gösterilmiştir. 

4. Bu listede kayıtlı tarım ürünleri de Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 18 Ağustos 1971 tarih ve 13930 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Tedavül Belgeleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliği esasları dahilinde Gümrük İdarelerince «Tedavül Belgesi» verilmek suretiyle Topluluğa 
ihraç edilecektir. 

EK 
E K TERCİHLİ REJİM 

Ek tercihli rejimden yararlanacak ürünler ve bu ürünlere uygulanacak indirimle gümrük vergisi nısbetleri sıra numaraları ile birlikte aşağıda 
gösterilmiştir. 

Uygulanacak 
Ortak Gümrük Turk Gümrük gümrük vergi 

Sıra No. Tarife No. Tarife ve İstatistik No. Ürünün tanımı nisbeti % 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

07.04 

15.04 

A l 

16.02 

07.04 

15.04 

16.02 

90 

A l 
B i l 

III. bl 

HI b2 (aa) 
IH b (bb) 

16.04 16.04 

A l 
II 

B 
y.G 

12,22 
11,21 
13,23 

16.05 16.05 

A 
y B 

20.04 20.04 

20.05 

B.yl 

y II 

B 

y i 

y n 

y m 

20.05 

Sebzeler ve yemlen nebatlar, kurutulmuş suyu alın
mış veya tebahhur ettirilmiş (Parça halinde kesil
miş veya dilimlere ayrılmış, ufalanmış veya toz 
haline getirilmiş olanlar dahil, başka suretle hazır
lanmış olanlar hariç) 

Yalnız mantarlar, yer mantarları hariç 
Balık yağları ve memeli deniz hayvanları yağları 
(Rafine edilmiş olsun olmasın) : 

Yalnız balık ciğeri yağı; gramında A vitamini 
tenörü uluslararası 2 500 birime eşit veya daha 
az olanlar 

Etten veya sakatattan mamul sair müstahzarlar ve 
konserveler : 

Yalnız kaz veya ördeğin ciğerleri 
Yalnız av hayvanı ve tavşanın etinden veya 
sakatatından mamul sair müstahsarlar ve kon
serveler 
Yalnız sığır emsi hayvanların dillerinden ma
mul konserveler ve diğer müstahzarlar 
Koyunlara ait olanlar 
Diğerleri 

Balık müstahzarları ve konserveleri (Havyar ve 
benzerleri dahil) : 

Havyar (Mersin balığı yumurtaları) 
Diğerleri 
Yalnız som balığı konserveleri 
Diğerleri, «merluccius» ve «pılohard» cinsleri hariç 

«Crustacés» denilen kabuklu hayvanlarla naimelerin 
«Coquillages» denilen kabuklu hayvanlar dahil» 
müstahzarlar ve konserveleri : 

Yengeçler 
Diğerleri, «Crangon sp. p» cinsinden gri kari
desler hariç 

Meyva, meyva kabuğu, nebat ve nebat parçaları şe
kerlemeleri (Emdirilmiş, dondurulmuş veya krista-
lize) 

Yalnız ağırlığının % 13 ünden yukarı şeker ih
tiva edenler : 08.01 pozisyonundaki meyvalar 
(Ananas hariç) 
îsmi geçmeyenler : 08.01 pozisyonundaki mey
valar (Ananas hariç) 

Meyva ezme ve pestilleri, reçeller, pelteler, mar
melatlar (Pişirilerek hazırlanmış) (Şeker katılmış 
olsun olmasın) : 

Turunçgillerden mamul marmelat "ve reçeller 
Yalnız ağırlığının % 30 ndan yukarı şeker ih
tiva edenler, portakaldan mamul marmelat ve 
reçeller hariç 
Yalnız ağırlığının % 30 u kadar veya aşağı ve 
ağırlığının % 13 den yukarı şeker tenörü ihtiva 
edenler, portakaldan mamul reçel ve marma-
latlar, hariç 
Diğerleri portakaldan mamul reçel ve marma-
latlar hariç 

13 

14 

14 

21 
18 
23 

15 
24 
10 
16 

13 

16 

20 

20 

22 

22 

22 
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Sıra No. 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 
26 

27 
28 

29 
30 

31 
32 

33 

34 

35 
36 

37 
38 
39 
40 

41 

42 
43 
44 
45 

46 

47 

48 

49 

50 
51 

Ortak Gümrük 
Tarif e No. 

~ C I y b 

y II 

Türk Gümrük 
Tarife ve istatistik No. Ürünün tanımı 

y m 

20.06 20.06 

B.I 
a 
b 

II. 

21.07 

08.12 

y.G 
12.07 

21.07 

08.12 

12.07 

C 
y.K 

y.00 

y.90 

10 
y.90 

Ağırlığının % 30 undan yukarı şeker ihtiva 
eden 08.01 pozisyonundaki meyvalar (Ananas 
hariç) 
Ağırlığının % 30 u kadar veya aşağı ve ağırlı
ğının % 13 den yukarı şeker ıüıtıva eden 08.01 
pozisyonundaki meyvalar (Ananas hariç) 
İsmi geçmeyenler : 08.01 pozisyonundaki mey
valar (Ananas hariç) 

Meyvalar (Başka şekillerde hazırlanmış veya kon
serve edilmiş) (Şeker veya alkol katılmış olsun 
olmasın) 

Yalnız alkol ilâve edilmiş : 
Zencefil 

Ananas, aşağıdaki net ambalajlarda 
1 — 1 Kg. dan fazla; 

Ağırlığının % 17" den yukarı şeker ihtiva edenler, 
Diğerleri 

2 — 1 Kg. veya daha az : 
Ağırlığının % 19 dan yukarı şeker ihtiva edenler, 
Diğerleri 

Üzümler : 
Ağırlığının •% 13 den yukarı şeker ihtiva edenler, 
Diğerleri 

Şeftali, armut, ve kayısı net olarak aşağıdaki am* 
balajlarda : 
1 — 1 Kg. dan yukarı : 

Ağırlığının % 13 den yukarı şeker ihtiva edenler, 
Diğerleri 

2 — 1 Kg. veya daha az : 
Ağırlığının % 15 den yukarı şeker ihtiva edenler 
Diğerleri 

Diğer meyvalar 
Yalnız ağırlığının % 9 dan yukarı şeker ihtiva 
edenler (Kirazlar hariç) 
Yalnız diğerleri (Kirazlar hariç) 

Meyva karışımları: 
Ağırlığının \% 9 dan yukarı şeker ihtiva edenler 
Diğerleri 

Yalnız alkol ilâvesi olmaksızın 
Şeker ilâvesiyle 1 Kg. dan yukarı net muhtevaları 
olan ambalajlarda. 

Greyfurt dilimleri 
Mandalinalar 
Üzümler 
Yalnız diğer meyvalar : 08.01 pozisyonundaki 
meyvalar (Ananas hariç) 
Demirhindi (Etli kısmı, tanelerin zarı) 

Yalnız şeker ilâvesiyle, 1 Kg. veya daha az net 
ambalajlarda; 

Greyfurt dilimleri 
Mandalinalar 
Üzümler 
Yalnız diğer meyvalar: 08.01 pozisyonundaki 
meyvalar (Ananas hariç) 

Yalnız şeker katılmaksızın, 4, 5 Kg. veya daha 
fazla net ambalajlarda; 

Yalnız diğer meyvalar : 08.01 pozisyonundaki 
meyvalar (Ananas hariç) 
Yalnız 4,5 Kg. dan az ambalajlarda 08 01 pozis
yonundaki meyvalar (Ananas hariç) 

Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bu
lunmayan gıdai müstahzarlar: 

Diğer şekilde hazırlanmış veya kızartılmış, tane 
veya sap halinde hububatlar 

Kurutulmuş meyvalar (08.01 ilâ 08 05 pozisyonların-
dakılerden başkaları) 

Yalnız demirhindiler (Etli kısmı tanelenin zarı) 
Başlıca ıtriyatçılıkta, tababette, haşarat ve parazit

lerin telef edilmesinde ve benzeri işlerde kul
lanılan nebatlar, nebat parçalan, tohum ve mey
valar (Taze veya kurutulmuş, bütün, kesilmiş, 
kırılmış veya toz haline getirilmiş) 

Meyan kökü 
Yalnız jaborandi yaprakları, Japon sofora to
murcuğu, strafantüs taneleri, çiğini taneleri, 
sinameki yaprakları 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

nisbeü % 

24 

24 

24 

25 

25 
25 

25 
25 

25 
25 

25 
25 

25 
25 

25 
25 

25 
25 

15 
19 
18 

18 
13 

16 
20 
19 

19 

İS 

18 

10 

Muaf 

Muaf 

Muaf 



— 24 — 

Dif Ekonomik İlişkiler Bakanlığından : 

İhracat İşlerine Dair Sirküler 
İhracat (71/12) 

5/5/1971 tarihli ve 13827 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine ıstmaden aramızda iki taraflı Tica
ret ve ödeme Anlaşması bulunan aşağıda kayıtlı memleketlere ait sütunlarda miktarı belirtilen maddelerin satışına müsaade olunmuştur. 

Madde adı Arnavutluk Bulgaristan 
Birleşik Arap 
Cumnunyeu Çekoslovakya D. Almanya Macaristan Polonya Romanya S. Birliği 

Canlı hayvan — — — — — — — — 4.000 000 | 

Dondurulmuş at eti — — — — — 15 Ton — — — 

Taze dondurulmuş ve tuzlandı
rılmış balıklar _ 1.200 Ton _ _ 
Taze dondurulmuş balık ve la
kerda 1.50O Ton _ , 200 Ton 500 Ton 

Yapağı — 10 Ton — — — — — 100 Ton 

Tiftik topsu ve ipliği ve tiftik 
mensucat 10.000 $ _ _ 200.000 $ 50 000 $ 50 000 $ 

Keçi küı — . 40 Ton — 75 Ton 100 Ton 40 Ton 12 500 i — — 

Elma — — — — — — — — 2.000 Ton 

Taze üzüm — — — — . 500 Ton 40 Ton — — — 

Kimyon — — — 5 Ton 5.000 $ 15 Ton — — — 

Anason — — — 20 Ton — — — — — 

Kuru incir — 600 Ton — 960 Ton 800 Ton 960 Ton 400 Ton 360 Ton 1 200 Ton 

Harnup — — — . — 250 Ton 75 Ton 20 Ton 15 Ton — 

Harnup ve çekirdeği — 1.700 Ton — — — — — — — 

Mazı — 40 Ton — — . 60 Ton 25 Ton — — 500 Ton 

Tütün — — — —I 4.000 Ton — — — — 

Çay — — 50 000 % — — — — — — 

Kuru üzüm çekirdekli — 50 Ton — — 50 Ton — 50 Ton — — 

Çöven — 200 Ton 30 000 $ — —• — — 90 Ton — 

Kırmızı biber — — — • — — 50 Ton — — — 

Diğer kuru meyveler (Erik, 
vişne, elma, armut, dut) 50 Ton 10 Ton 50 Ton 

Defne yaprağı 1 20 Ton — 12 Ton 50 Ton 60 Ton 135 Ton 10.000 $ — 

Diğer yaş meyve ve sebzeler — — — — — 50 000 $ — — — 

Diğer yaş meyve ve sebzeler 
(Taze üzüm dahil) 100 Ton — 

Kırmızı üzüm suyu konsantresi - A 25.000 $ — — , — — — • — — 

Narenciye suyu konsantresi ve 
konserveleri limon suyu kon
santresi 15 Ton 

Domates suyu ve salçası — — — — 500 Ton — — — 

Kırmızı şarap 1 150.000$ . — _ — — — — — 

Konyak — — . — — — — 150.000 $ 

Alkollü içkiler ve şarap — — — . 150.000 $ 25.000 $ — — — 

Konserve sebze hazır yamek — — 10 000 $ — — — — 

Meyve konsantresi — 1 — — 10 000 $ — 

Meyve ve sebze konserveleri 
hazır yemek 15 Ton 15 Ton — — 

Şarap — . . — — 5 000 Hl. — — 

Antımuan cevheri — — 300 Ton! — 25 Ton — — — 

Borasit 5 000 Ton — 7 500 Ton 8 000 Ton 7 500 Ton 10 000 Ton 4 500 Ton — 

Manganez 3 5O0 Ton , — — — 2 500 Ton — 

Konsantre antimuan cevheri — — 250 Ton — — — — — 

Manyezit — — 2 000 Ton 2 500 Ton 30 000 $ — — — 

Boksit — 1 — — — — — 12 500 Ton 

Ferro krom — — — 1 300 Ton 900 Ton — — - . 

Krom cevheri — 7.500 Ton — 30.000 Ton 15 000 Ton 25 000 Ton — *H>J, 000 9 u ° i 000'OT 
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Madde adı Arnavutluk Bulgaristan 
Birfeşik Arap 
'Cumhuriyeti Çekoslovakya D. Almanya Macaristan Polonya Romanya S. Birliği 

Kurşunlu çinko cevheri (Kon
santre dahil) 1.000 Ton 1 | 

Havlular 25 000 $ — — 125.000$ 100.000 $ 50.000 $ — 

Pamuklu havlular — 30.000 $ 

Çoraplar — 20.000$ — 

Sigara — — 5 Ton 

Ayakkabı ve terlik 25.000 $ — — 25 000$ 

Ayakkabı, terlik ve çantalar — . — 1 20.000 $ — 

Patinaj zinciri — — - — 25 000 $ 

Tahin ve mamulleri eo.ooo$ — — — 

Tohum ve fidanları N 100.000 s — — —t — — — * 

Fayans — I — . 10.000$ — — , 

Tabiî nebatat — — — - — — — 10.000 $ 

Pamuklu mensucat (Ham bez 
hariç) 100X00 s - 80.000 $ _ 360 000 $ 200 000 $ 500.000 $ — 

Pamuklu trikotaj — 20 000 $ — 20.000 $ 20.000 $ — — 

Tüketim maddeleri, ayakkabı, 
terlik pamuklu mensucat tri
kotaj, yünlü konfeksiyon ve 
trikotaj, battaniye tiftik topsu 
ipliği ve mensucat makine 
İmali halı, kilim, keçe yer dö
şemesi, çoraplar, mobilya, fa
yans, havlular, yünlü kumaş, 
(Strahgarn yünden mamul) 

bu konfeksiyon azamî 100.000$ 
lık kısmı yunlu konfeksiyon — — —• —ı — — — 000 000$ 

Döşemelik ve perdelik kumaş — 30.000 $ — — — 125 000$ 125 000$ — 

Pamuk strahgarn yün ve tif
tikten mamul battaniyeler 50.000$ — 

Makine imali halı, kîliım ve 
keçe yer döşemesi — — — £0.00Q$ 50.00&$ 

Strahgarn yünden mamul ku
maş _ —. — — 100.000$ 50.000 $ — — — 

Yünlü konfeksiyon ve trikotaj 
(Battaniye dahil) — 80.000$ — —i — 75 000$ 50.000$ 

Karo fayans — — 125.000 % — 50 000 $ 

Av tüfekleri — — — — — — 5.000 $ — 

Tıbbî müstahzarlar _ — 700 000$ — — — 50,000 $ — 

Seyahat valizleri — — — — — 15 000$ . 
Cam yünü ve cam yününden 
majmul keçeler — —< ~ 20.000$ 

Seramik mamulleri — — — «0 000$ 

Flexıglaa — — — — 4 — 10000$ 

Muhtelif şişe ve cam kaplan 
(îlâç. şişeleri hariç) 100.000 $ — — — 40.000$ 

Buz dolabı, çamaşır makınası, 
elektrik süpürgesi, ev tipi di
kiş makinesi, gaz fırını ocağı 
ve sobası — 150.000 $ _ — _ 50.000$ 

Buz dolabı, çamaşır makinası, 
elektrik süpürgesi, ev tipi di
kiş makinesi, gaz fırını ocağı 
sobasının aksamı ve parçaları — — — 7.000$ 

Yeraltı ve sualtı yüksek enerji 
kabloları için iletken bez _ — —. — 10.000$ 20 000 $ 

15 H P ye kadar (15 H P ha
riç) elektrik motorları ve 
transf orm at örl er — 20 000 $ 

Hermetik konprasör - — —. — &<ooo$ — 

Seloteyp ve sanayi bez bandı — —. — 15{K>0$ 5:000$ _ — 

Kitap ve dergi ve gazeteler — 10.000 $ 
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Madde adı Arnavutluk 
Birleşik Arap 

Bulgaristan (Cumhuriyeti Çekoslovakya D. Almanya (Macaristan Polonya Romanya S Birliği 

Türk müziği plâkları — 0 000$ 5 000$ 5 000$ — 5 000$ — 
Gömme kapı küıdi t 1 7.500$ — — , — — , — 5 000$ — 

Yeraltı ve sualtı yüksek enerji 
kabloları için tel > 15 000 % — , . . 

Termo kupl — • — ' 5 000$ — 
Pamuklu ve karışık ıtrikotaj 60 000$ — ° 

Tiftik topsu ve ipliği 100.000$ — — 

Kolonya - — • — 5 000 $ — — • 

Sıhhî tesisat malzemesi 100 000$ — — — . — 

Muhtelif kimyevî maddeler 100 000$ • • — • — • • — , — — < 100 000$ 
İnşaat malzemesi 100 000$ . — — — . — , — . — , 

Siderurji mamulleri 100 000$ — — . — , — 
— • — , — — 

Parfümeri ve kozmatık müs
tahzarlar — — - 25.000$ 

9 O » _ 

Maliye Bakanlığından: 

Gider Vergilerine ait îlk Madde İ n d i r i m Tebliği 
Sıra N o : 169 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun değişik 27 nci maddesi gere
ğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken yapılan inceleme so
nunda; 

İlk maddelerini ekstrakt, şeker, şarap ve alkol teşkil eden Americano 
50'5 Vermutu için % 24 nispetinde ilk 
madde İndirimi tespit edilmiştir. 

Sözü edilen indirim nispetinin uygulanmasına, işbu tebliğin Resmî 
Gazete'de yayımlandığı tarihi takibeden ayın birinci gününden itibaren 
başlanması gerektiği ilânen tebliğ olunur. (28029-135) 

Maliye Bakanlığından ; 

G i d e r V e r g i l e r i n e ait İlk M a d d e İndirim Tebliği 
Sıra N o : 170 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 27 nci maddesi gereğince Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken yapılan inceleme sonunda; 

Vergili olarak satın alman toz halindeki polivinil klorürden imal 
edilen, polıvmıl klorür granüle (P.V.C. granüle) için % 80 
nispetinde ilk madde indirimi hesaplanmıştır. 

Sözü edilen indirim nispetinin uygulanmasına, işbu Tebliğin Resmî 
Gazete'de yayımlandığı tarihi takibeden ayın birinci gününden itibaren 
başlanması gerektiği ilânen tebliğ olunur. (28056-19) 

« s » 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından : 

1 — 20/8/1971 günlü ve 1471 sayılı Kanun gereğince Hatay Umde 
sonradan boşalan bir milletvekilliği için diğer illerle birlikte 10 Ekim 
1971 Pazar günü milletvekili ara seçimi yapılacaktır. 

2 — Bu seçimde aday ve önseçim adayı olmak isteyen ve o yerde 
görevli bulunan memur, hizmetli ve belediye başkanları ile siyasî parti
lerin il ve ilçe yönetim kurulları başkan ve üyelerinin bu ilânın Resmî 
Gazete'de ve Türkiye Radyoları ile yayınlanmasından başlayarak yedi 
gün içinde görevlerinden çekilmeleri gerektiğine Kurulumuzca 24/8/1971 
gününde 349 sayı ile karar verilmiştir. 

İlân olunur. 

Malatya Bölge Tapulama Müdürlüğünden : 

Maltaya îli'nin Eskimalatya Bucağmda yapılan tapulama tespiti 
neticesinde Kırklar Mevkiinde 1539 numaralı parselle hisseleri nısbetinde 
İbrahim evlâtları Hasan Selçuk, Mehmet Selçuk, Fevziye Selçuk ve Ab-
dulbaki evlâtları Yahya Selçuk, Vahap Selçuk ve İsmail Hakkı evlât
ları Nusret Selçuk, Rıfat Selçuk, Hikmet Selçuk, Menşure Gökdemir, 
Sudiye Selçuk, Nazire Pişkinöz, Zeynep Döver ve Hasan evlâtları ölü 
Mehmet ve ölü A l i ve ölü Hasan ve ölü Hacı Mustafa adlarına kesin-
leşipte tescil olunan taşınmaz mal hakkında Abdulvahap ve Süleyman 
Pekkaya ve Fatma Öğreten ve Şükrü Güven taraflarından yapılan iti
raz üzerine mahallen yapılan tahkikat neticesinde mezkûr 1539 parsel 
numaralı gayrimenkulun 1/2 hissesi davacı Şükrü Güven müvekkili Al i 
Osman kızı Cemile Tımuş ve 1/2 hissesinin de müsaveten diğer dava
cılar Mehmet evlâtları adı geçen Abdulvahap, Süleyman Pekkaya ile 

Fatma öğreten'e ait olduğu ve davacılar adlarına tespit olunan ıtırazlı 
1529 numaralı parselinde yukarıda adları geçen 1539 parsel numaralı 
gayrimenkul davalılarına ait olduğu hakkındaki Tapulama Komisyo
nunca tanzim olunan 12/8/1971 tarih ve 1971/184 numaralı Komisyon 
kararı davacılara tebliğ edilmiş olup, davalıların adreslerinin sarahaten 
bilinemediğinden karar tebliğ edilememiştir. Bu karar aleyhine hak iddia 
eden varsa 1529 numaralı parsel hakkında Tapulama Kanunu hükümleri 
gereğince ilân tarihinden itibaren 30 gün zarfında Malatya Tapulama 
Mahkemesine ve 1539 numaralı parsel hakkında da mezkûr Kanunun 94 
üncü maddesi gereğince umumî hükümler dairesinde Asliye Mahkeme
lerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfmda dava açılmadığı tak
dirde verilmiş olan kararın kesinleşeceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 8294 

Antalya Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Hâkim : M. Dündar Teoman 8151 
Kâtip : Oğuz Kabacalı 

Antalya Asliye Ceza Mankemesinin 16/9/1970 tarihli, 1970/138-694 
sayılı kararı ile Konya Hacı Sadık Mahallesi 73 hanesinde kayıtlı H i 
dayet ve Zelıha'dan olma 1954 doğumlu Mehmet Yıldız T. C. K. nun 
492/1, 522, 55/3 üncü maddelerine göre beş ay on gun müddetle hap
sine karar verilmiş, bunca aramalara ve zabıtaca yapılan tahkikatta da 
bulunup verilen tecilli mahkûmiyet kararı tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince Resmî Gazete'de ilânen teb
liğ olunur. 83iı 

T E B L J G L E R 

I L A N L A R 
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Ankara Lv> A . 1 No. Ju Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda emsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (İki) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i 

Tahminî 
fiyatı 

Kr. 
Miktarı 

Kg. 

Muhammen Geçici 
bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
İ H A L E 

Günü Saati 

Kesme makarna 280 
Arpa şehriye 280 

151.000 422.800,-
32.000 89.600,-

20.665,-
5.730,-

21 Eylül 1971 
Sah saat 11.00 

T A M A M I : 512.400— 24.250,-
8298 / 44 

Ankara Lv. A. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Uç) kalem (Muhtelif malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komsiyonda ve istanbul Levazım Amir 
liginde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

M. bedeli G. teminatı t H A L F 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr Günü Saati 

Yapıştırıcı 2.758 Kg. 79.982,— 5 246, 

Eşofman 1.100 Tk. 66 000, 4 550,-

Siyah pamuk ço
rap ipliği 3 100 Kg. 161.200/ 9.310, 

17 Eylül 1971 
Cuma günü saat 
11.00 de, 
17 Eylül 1971 
Cuma günü saat 
11.30 da, 
20 Evlül 1971 Pa
zartesi günü saat 
11.00 de. 

8146/4-4 

Aşağıda cinsî, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazdı (Dört) kalem (Muhtelif malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektup 
lar kabul edilmez. 

C i n s t 
Miktarı M. bedeli G. teminatı 

Mt. Lira Kr . Lira K r 
İ H A L E 

Saati 

Spordonluk (Keten) 
Nevresimlik bez 
Çamaşırlık bez 
Yollu kutil 

6.000 
126 300 
120.000 
57.380 

31.500,-
454 680,-
384.000,-
447.564,-

2.363,-
21.937,-
19.110,-
21.653,-

15 Eylül 1971 Çarşam
ba günü saat 11.00 de 

T O P L A M 1.317.744,— 53.283, 
8147/4-4 

Bayındalık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliğinden: 

1 — Karadeniz Teknik Üniversitesi Teshin Dış Boru Şebekesi ve 
Santral ikmal inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (4.100.000,—) liradır. 

3 — Eksiltme' Ankara'da Yapı ve İmar İşleri Reisliği İhale Kr» 
misyonunda 14/9/1971 Sah günü saat 16.00 da yapılacaktır 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü
lebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 

A — Bayındırlık Bakanlığı namına (136.750,—) liralık geçici te
minatını, 

B — 1971 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C — (Müracaat dılekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhi
zat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum 
bildirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayın
dırlık Bakanlığından almış olduklrı (H) grubundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz 
suretiyle Yapı ve İmar işleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları) 
yeterlik belgesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — istekliler teklif mektuplarını 14/9/1971 Salı günü saat 15.00 e 

kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 9/9/197! 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8162 /4-3 

1 — (Osmaniye (Adana) 50 Yataklı Devlet Hastanesi, Elbistan 
(Maraş) 50 Yataklı Devlet Hastanesi, Elazığ 200 Yataklı Göğüs Hasta
lıkları Hastanesi, Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Trabzon 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Erzurum Devlet Hastanesi, Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Van 200 Ya
taklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Muş 200 Yataklı Göğüs Hastalık
ları Hastanesi, Yerköy (Yozgat) 50 Yataklı Devlet Hastanesi) Sağlık 
Tesisleri Asansör Tesisatı ışı 2490 sayılı Kanun hükümlerine gore 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (3.609.500,—) liradır. 
3 — Ekşilime Ankara'da Yapı ve imar İşleri Reisliği ihale Ko

misyonunda 20/9/1971 Pazartesi günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü

lebilir 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A — Bayındırlık Bakanlığı namına (122.035,—) liralık geçici 

teminatına 
B — 1971 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C — (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne gore hazırlanmış olan plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bil
dirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındır
lık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz 
suretiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacak
ları) yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları 
lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 20/9/1971 Pazartesi günü saat 
15.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 15/9/1971 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8292 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli 270.000,— TL., geçici teminatı 14.550,— TL. olan 
71-2526-1 dosya numaralı dört kalem palet papuç civata ve somun
larının imal ettirilerek satın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltmesi 17 Eylül 1971 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şart
namesi aynı yerden dilekçe ile 10,— TL. bedelle verilir. 

İstekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartna
mede belirtilen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza
layarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektup
larını, eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. Duyurulur. 8345 / 4-1 
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Ankara Lv. A . 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı ('altı) kalem (muhtelif malzeme) kapalı zarfla ekşitmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

M . bedeli G. teminatı İHALE 
Cinsi Miktarı Lira Krş. T L . Günü Saati 

örme palaska 100.000 Ad. 1.500.000,- 58.750 

Bez kütüklük (ikili) 32.883 Çf. 246.622,50 13İ81 

örme palaska 21.900 Ad. 328.500, 16.890 

Ambalaj ipi 5.000 Kg. 70.000 4.750 

Kazuma ipliği 2.000 Kg. 180.000, 1Q2Ş0 

Kolan 24380Mt. 56.074 4.053 

10 Eylül 1971 
Cuma günü 
saat 11.00 de 
10 Eylül 1971 
Cuma günü 
saat 11.30 da 
13 Eylül 1971 
P. tesi günü 
saat 11.00 de 
13 Eylül 1971 
P. tesi günü 
saat 1130 da 
14 Eylül 1971 
Sah günü 
saat 11.00 de 
14 Eylül 1971 
Sah günü 
saat 11.30 da 

8140/4-4 

Ankara Lv. A , 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (9) kalem (Malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 
Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi de ayrı ayrı 
istekliye ihale edilebilir. Tamamına girenler her kalemine de ayrı fiyat 
vereceklerdir. 

Miktarı 
C i n s i Adet Lira Kr. Lira Kr. 

CJ - 3B ön makas 
yaprağı No, i 2.Ö00 51.G00,— 3,800,— 
CJ 3B ön makas 
yaprağı No. 2 1300 41230,- 3.IGÖ,-
T137 Dodge ön ma
kas yaprağı No. 1 1.000 30.000,— 2250,™ 
M602 Reo ön makas 
yaprağı No. 1 1.500 105.000,— 6.500,— 
M602 Reo ön makas 
yaprağı No. 2 1.000 70.000,— 3.850,— 
CJ - 3B Jeep arka 
makas yaprağı No. 1 1.000 34.000,— 2.550,— 
CJ - 3B Jeep arka 
makas yaprağı No. 2 500 16.000,— 1.200,— 
T137 Dodge arka 
makas yaprağı No. 1 600 33.600,— 2.520,— 
M602 Reo arka ma
kas yaprağı No. 1 1.500 114.000,— 6.950,— 

T A M A M I : 9 kalem 494.850,— 23.545,— 

M. bedeji G. teminatı İ H A L E 
Günü Saati 

17 Eylül 1971 Cuma 
günü saat 11.00 de. 

8299 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve ̂  geçici teminatları 
yazılı (ÜçKkalera (Pemir) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 

gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve Istanbu Levazım Amirliğinde görü
lebilir. İsteklilerin kanunî şekilde ha7irlavacakları teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M. bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Miktarı Lira Kr . Lira Kr. Günü Saati 

5x30 Lama demiri 
5X20 » » 
5x40 » » 

30.000,-
1.000,-
2.000,-

1 
l 112.200,-
I 

6.860,— 17 Eylül 1971 Cuma 
günü saat 11.30 da 

8300/4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1 inci Bölge 
Müdürlüğünden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Arifiye Tan Fabrikaları dahilî yol
lan ve sahasında yapılacak işlere lüzumlu stabilize ve asfalt betonu 
malzemesi ihzarı işi olup keşif bedeli 497.330 liradır. 

2 — Eksiltmesi 20/9/1971 Pazartesi günü saat 11.00 de Küçük-
yaîı'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Şart
nameleri istanbul'da 1 inci Bölge Müdürlüğünde, Ankara'da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1971 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şir

ketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve 
23.643,20 liralık geçici teminat vermeleri (teminatlar mektup olarak 
verildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat günün
den itibaren en az üç ay müddetle ve Mahye Bakanlığının 12/1/1956 
tarih 5297/15 - 1723 sayılı tamime uygun olması.) 

b) İsteklilerin en geç 15 Eylül 1971 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne müra
caat etmeleri. (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) 

1 - Bu işin cins ve Öneminde bir ış yaptığını belirtir tasdikli belge, 
2 - Müteahhidin iş hakkındaki tasarılarım ve işte kullanacağı ma-

kina ve teçhizatı gösterir bildiri, bildiride gösterilen ana inşaat maki-
nalanmn sahibi olduklanna dair belgelen ibraz etmeleri, kıra ile ha
riçten temin edilecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunmaları, 

3 - Malî durum bildirisi, 
4 - İlk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu, 
5 - İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait oldu

ğu kontrolluktan alınmış tasdikli bir belge, 
6 - İsteklilerin gerçek tek kişi ise imza sirküsü, şirket ise şirket 

sirkülerini eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzım 
dır. İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez. 

4 — İhaleye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırla
yacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 10.00 a kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
8290 /4-3 

Urla Tahaffuzhanesi Müdürlüğünden: 

1 — 138.930 lira 61 kuruş keşif bedelli ve 8.196 lira 53 kuruş ge
çici teminatlı Urla Tahaffuzhanesi iskele, kayıkhane, bina onarımı işi 
kapalı zarf usulü İle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 15/9/1971 Çarşamba günü saat 11.00 de Urla Ta -
haffuzhanesi'nde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

3 — İstekliler şartname ve sair evrakı Ankara'da Esenboğa Hava 
Alanı Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliğinden, İzmir'de Sahil Sağlık 
Merkezi Baştabipliğinde, Urla'da Tahaffuzhane Mü^üfıuğünde, istan
bul'da Genel Müdürlük Donatım Şubesinde görebilirler 

4 — Talipler eksiltme gününden en az 3 gün evvel İzmir Bayın
dırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi ile ticaret odası vesi
kası ve C gurubu müteahhitlik karnesi ve keşif bedeli veya bu işin tek
nik önemindeîd benzeri bir işi muvaffakiyetle yapmış oldug-unu bildirir 
resmi devairden alınmış. 1966 Yılından sonraki" tarihi havı belgelerini, 
muvakkat teminat makbuzu ve teklif mektuplarının belirli saatten en az 
bir saat evvel Komisyona vermeleri. (Postadaki gecikmeler ve telgrafla 
müracaat kabul pluzunaz.) 

Hân olunur. |Ş?« / 4-? 



Niğde Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/76 
Davacı İnayet Gürler, Mediha, Recep, Cengiz ve Be'diha Gürler 

vekili Derviş Şahıner tarafından davalı Salih Gürler aleyhine ikame 
edilen izaleyi şüyu davasının yapılan duruşmasında: 

Davalı Salih Gürlerin adresi meçhul olduğundan ilânen davetiye
nin tebliğine karar verildiğinden adı geçen Salih Gürler duruşmanın 
bırakıldığı 14/9/1971 günü Niğde Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır 
bulunması veya bir vekil göndermesi, gelmediği takdirde gıyap karan 
çıkarılacağı davetiyeye kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

8341 

Hakkâri Ağır Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1966/14 
K. No : 1970/34 
irtikâp suçundan sanık Gümüşhane i l i Şiran İlçesi Ineözü Köyü 

nüfusuna kayıtlı Bekir oğlu 1939 doğumlu Bayram Yıldız hakkında 
yapılan yargılama sonunda sanığın T. C. K. nun 209/1, 209/3 ve 780 
sayılı Af Kanununun 9/A 4. madde ve fıkraları gereğince neticeten bir 
yıl bir ay on gün ağır hapis cezasiyle tecziyesine dair verilen 8/6/1970 
tarihli karar, sanığın hiç bir adreste tespit edilip kendisine tebligat 
yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi 
gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrası
nın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilân olunur. 8333 

Denizli Asliye 1 inci Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/565 
Davacı Denizli Sağlık Eczanesi sahibi Hacer Özbaş vekili Avukat 

Necdet Tanrıöver ve Neşe Göksel tarafından davalı Denizli Karaman 
Mahallesi 329. Sokak No. 14 de mukim Metin Tanrıöver aleyhine açı
lan 5.196 lira kira bedelinden alacak davasının yapılan duruşması 
sırasında verilen karar gereğince; 

Davalı Metin Tanrıöver Denizli Karaman Mahallesi 3̂ 9. Sokak 
No. 14 de mukim iken semti meçhule gittiğinden davetiye tebliğ edile
memesi sebebiyle Resmî Gazete ile ilânen tebliğ icrasına karar veril
diğinden adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 15/10/1971 günü saat 
9.00 da mahkeme salonunda hazır bulunması davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 8334 

Arhavi İcra Memurluğundan: 

1970/160 
Borçlu: Süreyya Baltaoğlu, Arhavi Kazası Güngören Köyünden, 
Borç: Masrafsız 27.500 lira, 
Arhavi Çaybank Müdürlüğü tarafından yükandaki borcun faiz, 

ücreti vekâlet, icra masrafları ile birlikte tahsiline dair hakkınızda 
icra takibi yapılmış, ödeme emri bilâ tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca dâ 
yaptırılan tahkikat menfi sonuçlandığından hakkınızda ilân yolu ile 
ödeme emrinin tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ödeme emrinin kanunî süresine 30 gün ilâvesiyle 37 gün 
içinde borçlarınızı ödemeniz, borcun bir kısmına veya tamamına veya 
takibe ̂ herhangi bir itirazınız varsa bu müddet içinde bildirmeniz 
veya 1. If. K. nun 74 üncü maddesi mucibince malbeyanında bulun
manız, beyanda bulunmadığınız veya yanlış bulunduğunuz takdirde 
t. If. K. nun hükümlerince hapis ile cezalandırılacağınız, borcu öde
mez veya itiraz etmezseniz cebri icraya devam edileceği ilân olumu*. 

8335 
— .t* 

1970/Î58 
Borçlu: Süreyya Baltaoğlu, Afha.-i Kazası Güngören Köyünden, 
Borç: Masrafsız 13.000 lira, 
Arhavi Çaybank Müdürlüğü tarafından yükandaki borcun faîz, 

ücreti vekâlet, icra masrafları ile birlikte tahsiline dâir Ka'kkımzda 
icra takibi yapılmış, ödeme emri bilâ tebliğ iade edilmiş v*e zabıtaca da 
yaptırılan tahkikat menfi sonuçlandığından hakkınızda ilân yolu ile 
Ödeme emrinin tebliğine karar verilmiştir. 

işbu ödeme emrinin kanunî süresine 30 gün ilâvesiyle 37 gün 
içinde borçlarınızı ödemeniz, borcun bir kısmına veya tamamına veya 
takibe herhangi bir itirazınız varsa bu müddet içinde bildirmeniz 
veya I. If. K. nun 74 üncü maddesi mucibince malbeyanında bulun
manız, beyanda bulunmadığınız veya yanlış bulunduğunuz takdirde 
I. If. K. nun hükümlerince hapis ile cezalandırılacağınız, borcu öde
mez veya itiraz etmezseniz cebri icraya devam edüeceği ilân olunur. 

8339' 

1970/162 
Borçlu: Süreyya Baltaoğlu, Arlıavi Kazası Güngören Köyünden, 
Borç : Masrafsız 7.000 lira, 
Arhavi ^Çaybank Müdürlüğü taralından yükandaki borcun faiz, 

ücreti vekâlel, icra masrafları ile birlikte tahsiline dair hakkınızda 
icra takibi yapılmış^ ödeme enfifi bilâ; tebliğ dadc edilmiş ve zabıtaca da 
yaptırılan tahkikat menfi sonuçlandığından hakkınızda ilân yolu ile 
ödeme emrinin tebliğine karar verilmiştir. 

işbu ödeme emrinin kanunî süresine 30 gün ilâvesiyle 37 gün 
içinde borçlarınızı ödemeniz, borcun bir kısmına veya tamamına veya 
takibe herhangi bir itirazınız varsa bu müddet içinde bildirmeniz 
veya I. If. K. nun 74 üncü maddesi mucibince malbeyanında bulun
manız, beyanda bulunmadığınız veya yanlış bulunduğunuz takdirde 
I. If. K. nun hükümlerince hapis ile cezalandırılacağınıza, borcu öde
mez veya itiraz etmezseniz cebri icraya devam edileceği ilâa olunur. 

8340 

Gürün Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1970/75 
K. N o : 1970/75 

K A R A R 
Hâkim: A. Sayit Karabıyık 14650 
Kâtip : Kadir Hançer 
Davacı: K. H . 
Maznun: Hasan Çetimkaya, Mehmet oğlu 1942 doğumlu Fadime' 

den olma Sanz Kazasının Küçükkabaktepe Köyünde nüfusa kayıtlı 
aynı yerde oturur, 

Suç: Çay kaçakçılığı, 
Suç tarihi: 19/8/1970 
Çay kaçakçılığı suçundan dolayı maznunun hareketine -uyan 1918 

sayılı Kanunun 25/3 üncü maddesi gereğince bir sene süre ile hap
sine ve 4223 sayılı Kanunun 10/3 üncü maddesi gereğince 340 lira ağır 
para cezasiyle tecziyesine 8/10/1970 tarihinde karar verilmiş olduğu, 
fakat maznun Hasan Çetinkaya'nm bir çok aramalara rağmen buluna
madığından karar kendisine tebliğ edilememiştir. 

Maznun Hasan Çetinkaya'ya tebligat yapılamaması sebebiyle 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 uncu maddeleri gereğince 
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligat ya
pılmış sayılmasına, karar örneğinin gerekli ilân yapılması için bir 
müzekerre ile C. Savcılığına gönderilmesine karar verildi. 

8343 

Kartal Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

1969/1010 
C. Hâkimi: Kenan Türkgiî 9015 
Kâtip: Dursun Çiçek 166 
21/9/1969 tarihinde Kartal'da şahsî davacı Nezahat Matman'a 

hakaretten sanık Fatma Taşkın hakkında açılan şahsî davanın Kartal 
Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşması sırasında: 

Bunca aramalara rağmen bulunamayan ve kendisine davetiye 
tebliğ edilemeyen davacı Nezahat Matman'a davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebligat yapılmak suretiyle duruşma günün teb
liğine, -ilâmn Resmî Gazete iîe ne$redilmesine, duruşmanın 8/10/1971 
tarihinde saat 10.00 a bırakılmasına karar verilmiştir. 

8342 
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Eskişehir Asliye 1. Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1970/1259 
K. N o : 1970/342 
C. U. M . No : 1969/1259 
Davacı : K. H . 
Sanık : Salim Baydar, Haşim oğlu, Saniye'den olma, 1930 doğumlu 

Sivas İli Ulaş Nahiyesi hane 110 da kayıtlı. Eskişehir Kumlubel Mahal
lesi Kayalı Sokak No 13 de mukim. 

Suç : 647 sayılı Kanuna muhalefet 
Suç tarihi: 21/3/1969 
Sanık Salim Baydar'ın suçu sabit görüldüğünden 647 sayılı Kanu

nun 5/son maddesi gereğince yedi gün müddetle hapsine mütedair hü
küm kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete ile ilânen tebligat ic
rasına 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin mahkeme di
vanhanesine asılmasına, 19/8/1971 tarihinde karar verildi. 

İlânen tebliğ olunur. 8360 

E No : 1968/1021 
K No : 1970/324 
C. M . TJ. No : 1968/2011 
Davacı : K. H. 
Müteveffa : Habibullah Gözdamga 
Müdahıi: 1 — Refıye özdamga Zafer Mah. Koçak ıSok. No. 4 Es

kişehir. 
2 — Yakup özdamga : Zafer Mah. Koçak Sok. No 4 Eskişehir 
3 — Sevim özdamga: Zafer Man. Koçak ıSok. No. 4 Eskişehir 
4 — Gönül özdamga : Zafer Mah. Koçak Sok. No. 4 Eskişehir 
Vekilleri : Tuncer Çingir, Eskişehir Barosu Avukatlarından, 
Sanık : Rıza Erten, Hüseyin oğlu, Zeliha'dan olma, 1940 doğumlu, 

Kütahya Ahiizzettin Mah. hane 38 de kayıtlı olup, Kütahya Maltepe 
Mah Yıldız Sok. No. 23 de mukim. 

Suç : Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle Ölüme sebebiyet 
Suç tarihi : 9/10/1968 
Sanık Rıza Erten'in suçu sabit görüldüğünden T. C. K. nun 455/1, 

501 sayılı Kanun ve 6085 sayılı Kanunun 60/E maddeleri gereğince do
kuz ay hapis ve (93,70) lira ağır para cezası ve üç ay müddetle muvak
katen ehliyetinin geri alınmasına mütedair hüküm kendisine tebliğ edi
lemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu madde
lerine tevfikan Resmî Gazete ile ilânen tebligat icrasına 31 inci madde 
gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğatm ya
pılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asıl
masına 19/8/1971 tarihinde karar verildi. 

îlânen tebliğ olunur. 8361 

E . No : 1969/1051 
K No : 1970/315 
C M. U. No : 1969/1963 
Davacı: K. H . 
Mağdur : Mustafa Işık, Eskişehir Belediyesi zabıta memuru, 
Sanık : Kâzım Akdemir, Mustafa oğlu, îsmihan'dan olma, 1941 do

ğumlu, Denizli Acıpayam İlçesi Kızılhisar Bucağı Kocapmar Köyü hane 
24 de kayıtlı aynı yerde mukim Eskişehir Gündoğdu Mah. Nizamlar 
Sok. No. 1 de mukim. 

Suç : Vazifeli memura mukavemet. 
Suç tarihi : 27/9/1969 
Sanık Kâzım Akdemir'in suçu sabit görüldüğünden T. C. K. nun 

258/1-3 üncü maddeleri gereğince iki ay müddetle hapis cezasma müte
dair hüküm kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Ka- -
nununun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete ile ilânen 
tebligat icrasına 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten itiba
ren 15 gün içinde tebliğatm yapılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin 
mahkeme divanhanesine asılmasına 19/8/1971 tarihinde karar verildi. 

îlânen tebliğ olunur. " 8362 

E . No : 1969/1333 
K. No : 1971/207 
C. M . U . No : 1969/2386 
Davacı: K. H . 
Sanık : Şahap Keskin, Asım oğlu, Melahat'tan olma, 24/7/1950 do

ğumlu, Sakarya Vilâyeti Akyazı İlçesi Taşyatak Köyü hane 71 de kayıtlı, 
Halen esrar içmek suçundan Eskişehir Cezaevinde tutuk. 

Suç : Firar 
Suç tarihi : 11/9/1969 
Sanık Şahap Keskm'm suçu sabit görüldüğünden T C K nun 

299/2 nci maddesi gereğince iki ay müddetle hapis cezasına mütedair 
hüküm kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete ile ilânen teb
ligat icrasına 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin mah
keme divanhanesine asılmasına 19/8/1971 tarihinde karar verildi, 

îlânen tebliğ olunur. 8363 

E . No : 1968/117 
K. No : 1970/402 
C. M . TJ. No : 1968/170 
Davacı : K. H. 
Sanık : Celâlettin Kansu, Garip oğlu, 15/3/1950 doğumlu, Yozgat 

İh Maden Kazası Kızılova Köyü hane 1 de kayıtlı olup, aynı yerde mu
kim Bekâr, okur, yazar, sabıkalı 

Suç: Hapishaneden firar. 
Suç tarihi : 22/6/1967 
Sanık Celâlettin Kansu'nun suçu sabit görüldüğünden T. C. K. nun 

299/2, 55/3 üncü maddeleri gereğince bir ay on gün müddetle hapis 
cezasma mütedair hüküm kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete 
ile ilânen tebligat icrasma 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarih
ten itibaren 15 gün sonra tebliğatm yapılmış sayılmasına, ilânın bir ör
neğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, 19/8/1971 tarihinde karar 
verildi. 

îlânen tebliğ olunur 8364 

Torbalı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1970/285 
K. No : 1971/252 
Halil Üstüner tarafından, Refia Unsal, Mürşide Güler ve Nuriye 

(Nurten) Özsezik aleyhine açılan verasetin iptali davası sonunda Ay
dın İkinci Asliye (Hukuk Mahkemesinin 1968/633 esas, 1969/97 karar 
sayılı verasetin iptaline, Mahkememizden verilen 1970/46-144 sayılı ilâ
mın düzeltilmesine 29/6/1971 tarih ve 1970/285 esas ve 1971/252 karar 
sayılı ilâmla karar verilmiştir. 

İlâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
8377 

Ankara Yedinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1971/187 
K. No : 1971/330 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 9/4/1971 ta

rihli ilâmı ile OK. 565/1-2, 647 S. K. nun 4/1 maddeleri gereğince 8 lira 
hafif para 3 gün meslekten men cezası ile hükümlü Mustafa oğlu 1943 
doğumlu Muharrem Atik hakkındaki gıyabî alâm bütün aramalara rağ
men bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye ka
rarın ilânen teblığme, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 8352 

Erzurum İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1971/585 
K No : 971/627 
Erzurum Taşmağazalar Caddesi No. 75 de Konfeksiyon ticareti 

yapan Yusuf Durdağ veküi Avukat Orhan Şerifsoy tarafından Konkor
datonun tasdiki talep edilmekle yapılan duruşma sonunda: 

Mahkemece verilen 19/7/1971 gün ve 1971/585 esas ve 1971/627 
sayılı kararı ile borçlunun borçlarının % 70 nispetinde ve kararm ke
sinleşmesini müteakip bir yıl sonra 11/7/1972 günü başlamak ve altı
şar ay vade ile dört eşit taksitte ödenmek sartıyle konkordatonun tas
dik edildiği ve işbu kararm kesinleştiği ilân olunur. 

8367 
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Acıpayam Asliye Hukuk Hâkimliğinden ; 

1967/352 

Yukarı Dodurga Köyünden Ahmet Çav ve ölmesiyle mirasçıları 
Şehri ve Ayşe Çav tarafından, aynı yerden Ali Tozan ve davalı tarafa 
müdahil Denizli'nin Eldenizli Köyünde mukîm Hüseyin oğlu, Hasan Ars-
lan aleyhlerine açılan men'ı müdaheîe davasında : 

Davalı tarafa müdahil Hasan Arslan'm adresi meçhul olduğundan 
ilânen gıyap tebliğine karar verilmiştir 

Karar gereğince Denizli'nin Eldenizli Köyünden Hüseyin oğlu Ha
san Arslan'm duruşmanın bırakıldığı 10/9/1971 günü saat 9.00 da du
ruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, 
duruşmada bulunmayıp kendisini vekille de temsil ettirmediği takdirde 
duruşmanın gıyabında cereyan edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 8304 

Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Makîna İkmal Müdürlüğünden: 

1 — Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yedek parçalar ile çelik tel halat ve s i l indir gömlekleri kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Mezkûr yedek parçalar ile s i l indir gömlekleri ve çelik tel halatların muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarmda 
gösterilmiştir. 

3 — Yedek parçalar ile si l indir gömlekleri ve çelik tel halatların ek sütmesi cetvelde gösterilen gün ve saatte Müdürlüğümüz binasında top
lanacak Komisyonda yapılacaktır. 

4 — Satın alınacak yedek parçalar ile s i l indir gömlekleri ve çelik tel halatlara ait idarî ve fennî şartnameler Müdürlüğümüzden An
kara'da (Keçiören yolu üzerinde Türkiye Ziraî Donatım K u r u m u karşısında) mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 23 ve 32 nc i maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları vesikalarla 
birlikte kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden b i r saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlıığna vermeleri, 

6 — Postada vaki gceikmelerin kabul edilmeyeceği 
İlân olunur. 

M . bedeli M . teminatı E K S İ L T M E 
a No. Cinsi Miktarı T L . T L . Tar ih i Saati Günü 

1 1960 Mod . F - 1 0 0 F o r d 4 X 4 Piçk'up yedek 
parçaları 2î K i . 

36.013 2.701 16/9/1971 11.00 Perşembe 

2 1/2" 6 X 19 çelik ve kendir özlü çelik tel halat 25.000 Mı. 330.700 16.978 16/9/1971 11.30 Perşembe 
3 İçten yanmalı motorlar için si l indir gömlekleri 9 Kİ. 230.000 12.750 17/9/1971 11.00 Cuma 
4 1966 M o d . W -100 Dodge - Power ve 4 X 2 

D -100 Dodge Piçk'up yedek parçaları 103 K i . 364.993 18.350 17/9/1971 11.30 Cuma 
5 TM-135 B.M.C. Morr i s 1967 Mod . kamyon ye

dek parçaları 61 Ki . 165A05 9.520 18/9/1971 11.30 Cumartesi 
6 1964 Mod. L a n d - Lower binek vasıta yedek par

çaları 80 Kİ. 94.504 5.975 20/9/1971 11.00 Pazartesi 
7 K G L C - 60 Mod. Bedford yerl i montaj kamyon 

yedek parçaları 158 Kİ. 232.770 12.889 20/9/1971 11.30 Pazartesi 
8405 / 44 

3. Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden : 

1 — Okulumuz ihtiyacı için aşağıda cins, miktar, tahminî fiyat ve geçici teminatı belirtilen (21) kalem malzeme 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kapalı zarf usulü eksiltme ile «atın alınacaktır. 

2 — İhaleye ait idarî ve fennî şartnameler hergün mesai saatleri içinde okulumuzdan alınabilir. 
3 — İhale : 3. Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünde (Teknik Okullar Sitesi, Posta Kutusu No. 48 Bahçelievler • Ankara) 8 Eylül 1971 

günü aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır 
4 — Talipler muvakkat teminatlarını Ankara Okullar Saymanlığına yatırarak makbuzunu ve Ticaret Odası 'belgesini teklif mektupları ile 

birlikte 8 Eylül 1971 Çarşamba günü ihaleden 1 saat evveline kadar makbuz karşılığında Okulumuz Satm Alma Komisyonuna teslim edecektir. 
3 — Postada vaki Olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

SATIN A T A N A C A K M A L Z E M E L E R LİSTESİ 

Tahmin! birim 
fiyatı M. teminatı 

Sıra No. C İ N S Î Adedi Lira Kr. Lira Kr. İhale saati 

1 Film yapıştırma mayii (30 Gr. lık şişe) 3.000 50.— 8.750.— 1040 
? Bell Howil sinema makmaaı projeksiyon lamibası 250 7 5 , - 1.406,25 10.50 
s Bell Howil sinema makması ekstrasyon lambası 150 25,— 281 25 1100 
4 Bell Howil sinema m ak ması tenvir lambası 30a 25,— 562,50 11.10 
5 Projeksiyon makınası lambası 220 V. 250 W. $50 55,— 1.443,75 11.25 
6 Projeksiyon makması lambası 220 V. 300 W. 3ÛO 60,— 1.350,— 11.40 
? Projeksiyon makınası lambası 220 V . 500 W. 400 7 0 , - 2.100,— 11.50 
3 Manyetik teyp bant 1200 Feet. 250 135,— 2 531.25 12.00 
9 16 mm. îik sesli sinema makinası 40 12 500,— 23.750,— 12.10 

10 8 mm. lık sinema, makınası (Normal ve super) 5 3 5O0.— 1 312.50 13,40 
11 Mikro projeksiyon makınası 80 4 000,— 16.550,— 14.00 

Episkop 10 5.000»— 3.750,— 14 20 
13 Elektrikli projeksiyon makinası 250 3 000,— 33.750,— 14.40 
W Fotoğraf makınası 40 1.700,— 4.650,— 15 00 
16 Tepegöz 40 5 000,— 11.250,—> 15.20 
15 Teyp 40 S 000,— 7.250,— 15.30 
11 Elektrojen grubu (Jeneratör) 40 11.000,— 21.350,— 15.40 
18 Telefon cihazı 30 625,— 1.406,25 15.50 
19 10'luk Intereominication 2 12.000,— 1.600,— 16 00 
20 Fresnel projektör 10 2.600,— 1.850,— 16.20 

Protatif perde* 5 L100,— 412,50 10.30 
7686 / 4-4 



Cinsi: Tıbbi malzeme, Miktarı: 149 kalem, Muhammen bedel tu
tarı : 322.130,35 lira, Teminat: 16.635,22 lira, İhale şekli gün ve saati: 
Kapalı 16/9/1971 Perşembe saat 11.00 

Sanatoryumumuzun 1971 Mali Yılı ihtiyacı şartnamesine üişkin 
listede cins ve miktarlariyle muhammen bedelleri yazılı 149 kalem tıbbi 
malzeme kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. 

İhale, gösterilen gün ve saatte Sanatoryumda müteşekkil Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

İdarî ve fenni şartname mesai saatleri dahilinde Sanatoryum İdare
sinde, istanbul ve İzmir Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden görü
lebilir. 

Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı Ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri havi kapalı zarflan Sa
natoryumda müteşekkil Komisyon Başkanlığına vermeleri ilan olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 8258 / 4-2 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden i 

KÖY ELEKTRİK ŞEBEKELERİ MONTAJ tŞÇİLtĞt 
YAPTIRILACAKTIR 

Kurumumuz Köy Elektrifikasyonu Dairesince, aşağıda ili, ilçesi 
ve adetleri belirtilen köylerin elektrik şebekeleri tesisi montaj işçiliği, 
kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle şartnamesi gereğince ihale 
suretiyle yaptırılacaktır. 

Grup No. İli ilçesi Köy adedi 

112/A Kütahya Gediz 7 
112/B » 5 

T o p l a m : 12 
Bu işle ilgili teklif isteme evrakı: 
T E K KÖY ELEKTRİFİKASYONU Finansman - Malzeme ve idarî 

işler Dairesi Başkanlığı Ziya Gökalp Gaddesi Anadolu Han No. 14/5 
Yenişehir - ANKARA adresinden 50,— T L . bedel mukabilinde temin 
edilebilir. 

Bu konudaki yeterlik müracaatları, şartnamede istenilen belge
lerle birlikte en geç 16/9/1971- günü saat 17:00 ye kadar T E K KÖY 
ELEKTRİFİKASYONU DAİRELERİ BAŞKANLIĞI Muhaberat Ser
visine (Ziya Gökalp Caddesi No. 14/£ Yenişehir - ANKARA) yapılmış 
olacaktır. 

Teklifler en geç 27/9/1971 günü saat 14.30 a kadar adı geçen 
Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
8407/2-2 

İller Bankasından: 

IŞHANI, ÇARŞI V E S t N E M A İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 
Y e r i : Nizip, Keşif bedeli: 3.380.000,-— İma, Geçici teminatı: 

168.950,— lira, Malî yeterlik': 191:400,— lira, ihale-evrakı satış bedeli: 
150,— lira. 

1 — Yukarıda adı yazılı tesis, kapalı zarf usulü birim fiyat esası 
üe eksiltmeye konmuştur. 

2 — Teklif zarfları 23/9/1971 Perşembe günü saat 15.00 de An
kara'da iller Bankası Satın Alma Komisyonunda açılacaktır. 

Teklif mektuplarının 23/9/1971 Perşembe günü saat 12.00 ye kadar 
Bankaya teslimi gerekmektedir. 

3 — Teklif vereceklerin yeterlik belgesi almak için 20/9/1971 Pa
zartesi günü saat 17.00 ye kadar Bankaya dilekçe vermeleri ve dilek
çelerine yüklenici karnelerini, şimdiye kadar yaptıkları işlere ait bel
gelerin listesini, Örneğine göre teknik personel beyannamesini, taah
hütleri altında bulunan işleri gösterir taahhüt beyannamesini ve 
tutarı yukarıda yazılı malî yeterlik belgesini eklemeleri^ lâzımdır. 

4 — Banka işi ihale edip etmemekte ve dilediğine vermekte ser
besttir. 8370 

istanbul Dokuzuncu Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1969/906 
Müteferrik: 1971/158 
Hâkim: E . Hilmi Göker 8742 
Kâtip: Ayfer Girgin 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Ali oğlu, Güllizar'dan doğ

ma, 1932 doğumlu Kâzım Yanık hakkında istanbul 9 uncu Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda: 

Gereği düşünüldü: Sanığa müsnet ful subuta erdiğinden hareke
tine uyan 6136 sayılı Kanunun 13, 647 sayılı K. nun 4 üncü maddesi ge
reğince direkt ikiyüz hapisden muhavvel üçbinaltıyüz lira ağır para 
cezası ile mahkûmiyetine kabüi temyiz olmak üzere 6/10/1970 tarih ve 
906/636 sayılı karar ile karar verilmiş ise de sanığın gıyabında olan 
hükmün tebliği için gerekli işlem yapılmışsa da adresi meçhul oldu
ğundan tebliğ yapılamamış olmakla ahiren takarrür eden 9/10/1964 
gün ve E . 1/320.444 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeler ge
reğince işbu karar hulâsasının tebliğ yerine kaim olmak üzere Resmi 
Gazcte'de neşrine, ayrıca mahkeme divanhanesine asılmak suretiyle 
ilânına, Resmî Gazete'de neşir için kararın bir suretinin C. Savcılı
ğına tevdiine evrak üzerinde karar verildi. 8230/3 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döner Sermay* t&letm«sl 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Mü
dürlüğünden : 

Bölgemiz 11, 12, 13, 15, 18. Şube Şeflikleri ihtiyacı olan 200 ton 
linyit kömürü 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

İşin keşif bedeli 46:000,00 lira olup muvakkat teminatı 3.450,00 
liradır. İşin ihalesi 24/9/1971 Cuma günü saat 11.00 de istanbul -
Küçükyalı'da Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Binasında yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif ve şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde 
Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlü
ğünde, istanbul'da 1. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görüle
bilir. 

Eksiltmeye girebilmek için: 
isteklilerin 1971 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirket

lerin ilân tarihinden sonra alınmış hali fâaliyet belgesi ile bu iş için 
3,450,00 liralık muvakkat teminat mektup veya makbuzlarını havi 2490 
sayılı Kanuna göre- hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale günü 
saat 10.00 a kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına 
teslim etmeleri lâzımdır: 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 8368/4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliği Yapı işleri 
5. Bölge Müdürlüğünden: Ankara 

1 — Ankara Monitör Eğitim Merkezi inşaatı işi 2490 sayılı Kanu
nun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 — işin keşif bedeli 500.000,00 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonunda 20/9/1971" Pazartesi günü saat 12.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A — 23.750,00 liralık geçici teminatını, 
B — 1971 yılma ait* ticaret odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olarj) 
a) Plan teçhizat beyannamesini, 
b) Sermaye ve kredi imkânlarını büdiren malî durum büdirisi 

ve bunu belirten banka referansını, 
c) Teknik personel beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan 

keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteah
hitlik karnesini, 
ibraz suretiyle Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zar>fa koy
maları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 20/9/1971 Pazartesi günü saat 
11.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 16/9/1971 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8316 / 4-1 
Ankara Keçiören Atatürk Sanatoryumu Başhekimliğinden : 
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Kanunlar                                                                                                                                            Sayfa 

 

1472  Özel Yüksek Okul Öğrencilerinin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri İçin Açılacak 

          Resmi Yüksek Okullar Hakkında Kanun        1        

 

1474  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 Sayılı Kanunla Değişik 78 inci  

          Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun        3 

 

1475  İş Kanunu            3 

 

Kararnameler 
 

7/3018  İhracat Rejim Kararının Değiştirilmesi Hakkında Kararname      15 

 

7/3021  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararname                          16 

 

Yönetmelikler 
 

İhracat Yönetmeliğine Ek Yönetmelik         16 

 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından Tedavül Belgeleri ile Uygulama Hakkında Yönetmelik 

Eklerinin Kaldırılması ve Yerine Tedavül Belgeleri Eklenmesi Hakkında      16  

  

Genelgeler 
 

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığından Dışticaret İşlerine Ait Sirküler     22 

  

Tebliğler  
 

Maliye Bakanlığından Ait Tebliğler          26 

 

İlanlar              26 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




