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I. EVLİYAOĞLU Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL 
Kültür ve Turizm Bakanı imar ve İskân Bakanı Koy işleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Yönetmelik 
yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Kurumları Yönetici. öğretim Elemanı ve Memurları 
Disiplin Yönetmeliği 

BOLÜM I 
Genel Hükümler 

Amaç : 
Madde 1. Bu yönetmelik, yükseköğretim üst kuruluşları İle yükseköğretim ku

rumları yönetici ve öğretim elemanları ile memur ve diğer personelinden, kanun, tü
zük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği ödevleri yurt içinde ve yurt dsısında yerine 
getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı iş
leri yapanlara veya meslek vakar ve haysiyetine uymayan davranışta bulunanlara 
verilecek disiplin cezalarım göstermek amacıyla, 2647 sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun 53. maddesi ile 65. maddesinin a. fıkrasının (9.) bendi gereğince düzenlenmiştir. 

Kapsam: 
Madde 2. Yükseköğretim ust kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yö

netici ve öğretim elemanları İle memur ve diğer personeline ilişkin disiplin suçları, 
cezaları, bunları vermeye yetkili amirler, disiplin kurulları, disiplin soruşturması, 
görevden uzaklaştırma ve itiraz usulleri ile uygulama şekil bu yönetmelikte gösteril
miştir. 

Tanım ve Kısaltmalar: 
Madde 3. Bu yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalar : 
Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu, 
Atamaya Yetkili Amir: Yükseköğretim Kurulu Başkanını, üniversitelerarası 

Kurul Başkanını, Rektör, Dekan, Yüksekokul ve Enstitü Müdürünü, 
üniversite Yöneticisi : Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ile 

Bölüm, Anabilim Dalı Ve Anasanat Dalı Başkanım, 
Disiplin Amiri : Yükseköğretim Kurulu Başkanım, Rektör, Dekan, Enstitü Mü

dürü, Yüksekokul Müdürü, Ust Kuruluşlar ile üniversiteler Genel Sekreterleri ve birim 
sekreterlerini, 

öğretim Elemanı: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarım, 

Memur : Yükseköğretim ust kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılan personeli, 

Diğer Personel: Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumla
rında sözleşmeli veya geçici olarak çalıştırılan görevlileri, 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları : Yükseköğretim Kurulu ile üniversitelerarası 
Kurulu, 

Yükseköğretim Kurumları : üniversiteler, fakülteler, enstitüler ve yüksek okul
ları, 

Yüksek Disiplin Kurulu : Yükseköğretim Kurulunu, 
Disiplin Kurulları: Üniversite ve bağlı birimlerin yönetim kurullarım, 

ifade eder. 
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Disiplin Suçları ve Cezaları; 
Disiplin Cezaları: 
Madde 4, Disiplin cezaları şunlardır : 
a) Uyarma: Görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı 

ile bildirilmesidir, 
b) Kınama : Görevde ve davranışta kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir, 
c) Yönetim görevinden ayırma: Rektörlük, dekanlık, enstitü müdürlüğü, yük

sek okul müdürlüğü, bölüm başkanlığı, anabllim dalı başkanlığı, anasanat dalı baş
kanlığı, bilim dalı başkanlığı veya sanat dalı başkanlığı görevinden ayırmaktır, 

d) Aylıktan kesme : Brüt aylıktan 1/30 -1/8 arasında kesinti yapılmasıdır, 
e) Kademe ilerlemesinin durdurulması: Bulunulan kademedeki ilerlemenin 

fiilin ağırlık derecesine göre 1 - 3 yıl durdurulmasıdır, 
f) Görevinden çekilmiş sayma : Görevle ilişkinin istekle olmuşcasına kesil-

mesidir, 
g) Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma: üniver

site öğretim mesleğinden veya kamu görevinden bir daha alınmamak üzere çıkarıl
masıdır. Meslekten çıkarma cezasına çarptırılanlar ile kamu görevinden çıkarılma 
cezası alan öğretim elemanları akademik unvanlarım kullanamazlar. 

Uyarma Cezası: 
Madde S. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahal

linde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle İlgili res
mi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık gös
termek veya düzensiz davranmak, 

b) özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev 
mahallini terketmek, 

c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, 
d) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak, 
e) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bu

lunmak, 
f) Görevine ve iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, 
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, 
h) Görevin işbirliği İçinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak, 
ı) öğrencilerle olan ilişkilerinde, devlet memurluğu ve öğretim elemanı say

gınlığına aykırı davranışlarda bulunmak, 
j) üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir 

maksada dayalı olmaksızın, yetkili olmadığı halde organ dışına sızdırmak veya yay
mak (Kanuni nedenlerle resmi mercilere yapılacak başvurular bu hükmün dışında
dır.), 

k) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yetkili olan organlarca sorulacak 
hususları haklı bir sebep olmaksızın zamanında cevaplandırmamak, 

1) Çalışma satleri içinde görevi dışında başka işlerle meşgul olmak, 
m) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmelerine özen göstermemek. 
Kınama Cezası: 
Madde 6. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahal

linde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili res
mi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, 

b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren 
sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, 

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, 
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d) Hizmet dışında, resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sar-
saçak nitelikte davranışlarda bulunmak, 

e) Devlete veya döner sermayeye alt resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel 
işlerinde kullanmak, 

f) Kuruma ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşya İle yerine konması 
mümkün olmayan bilimsel doküman veya kitabı kaybetmek, 

g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele, iş sahiplerine veya öğrencilere 
kötü muamelede bulunmak, 

h) İş arkadaşlarına ve İş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, 
ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu 

tür yazı yazmak, İşaret resim ve benzeri şekiller çizmek Veya yapmak, 
j) Yükseköğretim kurumlarında, hizmetlerin kurallara uygun olarak yürü

tülmesi bakımından, yetkili makamlarca alınan kararlara, verilen emir ve talimatlara, 
657 sayılı kanunun 2670 sayılı kanunla değişik 11. maddesinde gösterilen haller hariç 
olmak üzere itiraz etmek, 

k) Borçlarım kasden ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına ne
den olmak, 

1) Kurumların huzur, sükûn veya çalışma düzenini bozmak, 
m) Üniversiteye veya bağlı birimlerine bildirilmesl gereken hal ve durumları 

eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek. 
n) Bağlı veya görevli olduğu fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencilerine 

ücret karşılığı özel ders vermek, 
o) Yetkili bulunmadığı halde, üniversite organlarında yapılan konuşmaları, 

alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, resmi merciler hariç, organ dı
şına yayarak veya sızdırarak organ veya üyelerin leh veya aleyhinde davranışlara 
yol açmak. 

Yönetim Görevinden Ayırma : 
Madde 7. Yönetim görevinden ayırma cezasını gerektiren fiil ve haller şun

lardır : 
a) Yönetimi altında bulunan kurumdan veya bununla ilgisi olan bir teşebbüs

ten doğrudan doğruya veya aracı eliyle, her ne ad altında olursa olsun mevzuat dışı 
herhangi bir menfaat sağlamak, 

b) Bir üst yönetici veya kurulun kanun, tüzük veya yönetmeliklere uygun ka
rar veya emirlerini yerine getirmemek veya bunlara uymamak, 

c) Yönetimi ile sorumlu olduğu yerde verimli veya huzurlu çalışmayı sağlamak 
için gerekli önlemleri almamak veya huzuru bozacak hareketlere göz yummak veya 
bu çeşit hareketleri tahrik teşvik etmek veya desteklemek, 

d) Yönetimi ile birinci derecede sorumlu olduğu yerdeki makam veya resmi 
hizmete mahsus taşıtı yasal sınırlar dışında kullanmak, kullandırmak veya kullanıl
masına göz yummak, 

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 42. maddesi ve ilgili yönetmeliklere 
göre yıl sonunda verilmesi gereken çalışma raporunu haklı bir sebep olmaksızın ver
memekte direnmek veya kanunun öngördüğü denetim işlerini yapmamak. 

f) Yazılı uyarıya rağmen kurulları toplamamak, 
g) Yönetimi ile sorumlu olduğu birimin idaresinde İhmalde bulunmak veya 

mevzuatın verdiği görevleri gereğince yerine getirmemek, 
Aylıktan Kesme : 
Madde 8. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, 

görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle 
ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımım yapmamak veya hor kullan
mak, 
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b) özürsüz olarak ençok iki gün göreve gelmemek, kısmi satüde bulunan öğ
retim üyesi İçin kesintisiz ençok sekiz saat devamsızlık göstermek, 

c) Devlete veya döner sermayeye ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini 
özel menfaat sağlamak için kullanmak, 

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda 
bulunmak, 

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, 
f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri 

amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, 
g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek, 
h) Toplu müracaat veya şikâyet etmek, 
ı) Hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu 

sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, 
j) Bilimsel ihtisası ile ilgili olmayan yasaklanmış her türlü yayını görev 

mahallinde bulundurmak, 
k) Yetkili bulunmadığı halde, üniversite organlarında yapılan konuşmala

rı, alınan kararları, organ veya üyeler lehinde veya aleyhinde davranışlara yol aç
mak maksadıyla, resmi makamlar hariç organ dışına sızdırmak veya yaymak, 

1) Görevi sebebiyle bağlı olduğu herhangi bir teşebbüsten veya görev sebe
biyle denetim altında bulunan herhangi bir kuruluştan doğrudan doğruya veya do
laylı olarak mevzuat dışı herhangi bir menfaat sağlamaya teşebbüs etmek, 

m) Üniversite yöneticisinin emri veya izni ile asılmış, duyuruları, program 
ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek, 

n) Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri 
kullanmak veya başkanlarına kullandırmak, 

o) Üniversite Ve bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri yetkili mer
ciin izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardım
cı olmak, 

p) Devlete veya döner sermayeye ait motorlu taşıt araçlarım özel işlerde kul
lanmak, 

r) Çağrıldığı veya görevlendirildiği toplantılara kabul edilir bir 'özürü olmak
sızın katılmamak, 

Kademe İlerlemesinin Durdurulması : 
Madde 9. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller 

şunlardır : 
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü İçki içmek, 
b) İzinsiz veya kurumlarca kabul edilen özürü olmaksızın kesintisiz 3-9 gün 

veya kısmi statüde bulunan öğretim üyeleri için 12 - 36 saat devamsızlık göstermek, 
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, 
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı 

fiil ve hareketler yapmak, 
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri 

amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, 
f) Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek, 
g) Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, 

haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya 
demeç vermek, 

h) Ticaret yapmak veya kısmi statüde bulunanlara 2547 sayılı Yükseköğre
tim Kanununun tanıdığı imkanlar dışında Devlet Memurlarına yasaklanan diğer ka
zanç getirici faaliyetlerde bulunmak, 

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranış
larda bulunmak, 
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j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, 
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, 
1) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine harekette bu-

lunmak veya bunları tehdit etmek, 
m) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, 
n) Herhangi bir Siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulun

mak, 
o) Görevle ilgili resmi belge araç ve gereçleri, laboratuvar malzemesini gö

revin sona ermesine ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen geri vermemek veya 
devir teslim işlemini zamanında yapmamak, 

p) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev şırasında 
olmasa dahi menfaat sağlamak amacıyla hediye, kabul etmek veya iş sahiplerinden 
veya öğrenciden borç istemek veya almak, 

r) Yükseköğretim törenlerinin programlarını ihlal edecek hareketlerde bulun
mak veya bu hareketlere başkalarını teşvik veya tahrik etmek, 

s) Üniversite içinde yetkililerden izin almadan görevle ilgili olmayan ilan ya
pıştırmak veya yazılar yazmak veya bildiriler dağıtmak veya bunları yaptırmak, ya
pılması İçin tahrik ve teşvikte bulunmak, 

t) Siyasal ve İdeolojik amaçlar dışında olan boykot, işgal, işi yavaşlatma gibi 
eylemlere teşebbüs etmek veya kamu hizmetlerini aksatacak davranışlarda bulun
mak, 

o) Görevle ilgili resmi belge araç ve gereçleri, laboratuvar malzemesini gö-
tuk söylemek veya konferans, konser, temsil, tören, açık oturum ve benzeri faaliyet
ler düzenlemek, 

v) Cebir ve şiddet kullanarak görevlileri, öğrencileri iş yeri dışına çıkartmak, 
görev yapılmasına engel olmak veya Öğrencileri bu tur davranışlara teşvik etmek 
veya zorlamak 

Görevinden Çekilmiş. Sayma: 
Madde 10. Görevinden çekilmiş sayma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlar

dır . 
a) Kamu yararına olan dernekler dışında, Rektörün yazılı İzni olmadan, her

hangi bir derneğe üye olmak, 
b) İzinsiz veya geçerli bir mazereti olmaksızın tayin edildiği göreve 10 gün 

içinde başlamamak, 
c) İzinsiz veya kurumca kabul edilen mazereti olmaksızın görevi kesintisiz 

10 gün terk etmek, kısmi statüde bulunanlar için ise kesintisiz 40 saat veya daha faz
la göreve devamsızlık göstermek, 

d) Üyesi bulunduğu kurul toplantılarına izinsiz ve özürsüz ard arda iki defa 
veya bir yıl içerisinde toplam üç defa katılmamak, 

Üniversite öğretim Mesleğinden veya Kamu Görevinden Çıkarma: 
Madde 11. Aşağıdaki disiplin suçlarım İşleyenlere fiilin ağırlık derecesine 

göre üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezalarından 
biri verilir. Kamu görevinden çıkarılma cezası alanlar meslekten de çıkarılmış olur
lar. 

Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezasını ge
rektiren fiil ve haller şunlardır : 

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma dü
zenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere 
katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik 
etmek veya yardımda bulunmak, 

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, 
afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları işye-
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rine veya iş yerlerindeki eşya üzerine, yazmak, resmetmek ve asmak, teşhir etmek 
veya sözlü ideolojik propaganda yapmak, 

e) siyasi partiye girmek 
d) izinsiz veya kurumlarınca kabul edilir özürü olmaksızın bir yıl isinde 

toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek, kısmi statüde 
olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek, 

e) Savaş olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği 
görev veya emirleri yapmamak, 

f) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya öğrencilere fiili tecavüz
de bulunmak, 

g) Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve 
derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, 

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, 
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, 
j) Yurt dışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek 

tutum ve davranışlarda bulunmak, 
k) 6816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı 

fiilleri islemek, 
1) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet yapmak veya 

yardımda bulunmak, 
m) Devamlı statüyü seçmiş olmasına rağmen, özel kanunlarla belirtilenler 

hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerde ücretli veya ücretsiz, 
başkaca resmi veya özel bir iş görmek, ek görev almak veya serbest meslek icra et
mek, 

n). Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma, sınav gibi öğretim 
çalışmalarının yapılmasına engel olmak veya bu maksatla yapılacak hareketlere her 
ne suretle olursa olsun iştirak etmek, 

o) Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarım sekteye uğratacak nitelikte bir 
disiplin suçuna üniversite öğrencilerini veya mensuplarım teşvik veya tahrik etmek, 

p) Uyuşturucu madde kullanmak, 
n İş yerinde veya bağlı yerlerde arama, herhangi bir kimsenin eşyasına el 

koyma, bilerek postalarım açma ve benzeri eylemleri düzenlemek, başkalarım bu yol
da kışkırtmak veya bu gibi eylemlerde görev almak, 

s) Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya 
böyle bir. eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya yalan delil göster
meye veya suçu yüklenmeye zorlamak veya zorlamaya kışkırtmak 

Öngörülmemiş Disiplin Suçlan: 
Madde 12. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hal

lere nitelik ve ağırlıkları İtibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden di
siplin cezaları verilir. 

Süre Durdurma Cezasının Uygulanamaması : 
Madde 13. Yönetici, öğretim elemanı, memur veya diğer personelin bulunduğu 

maaş derece ve kademesi itibariyle hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması ce
zasının uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, fiilin ağırlık derecesine göre 
brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. 

Süre Durdurma Cezasının Sonuçlan ; 
Madde 14. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alan öğretim elema

nı, yönetici, memur ve diğer personelin bulunduğu derece ve kademedeki ilerlemesi 
ceza süresi kadar durdurulmakla beraber, öğretim elemanının akademik yükselme ve 
atanması ile ilgili işlemler de ceza süresince durdurulur ve mecburi bekleme süresin
den düşürülür. Memurlar bu süre içerisinde yarışma sınav ve seçmelerine giremezler. 
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Disiplin Suçunun Tekerrürü : 
Madde 15. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların 

sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. 
Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin 
cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir. 

İyi Halin, Değerlendirilmesi: 
Madde 16. Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya 

çok iyi derecede sicil alan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve diğer per
sonel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. 

BÖLÜM III 
Disiplin Soruşturması : 

Soruşturmaya Yetkili Amir: 
Madde 17. Disiplin suçunu soruşturmaya yetkili amir, sıralı disiplin amirleri

dir. Disiplin Amiri, disiplin suçu hakkında bizzat veya bilvasıta bilgi sahibi olduğun
da, soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmacı tayini sureti ile de yaptırta-
bilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanı, üst kuruluşlar ile bütün yükseköğretim kurum
larının; Rektör, bütün üniversitenin, Dekan, bütün fakültenin; Enstitü veya yüksek
okul müdürü, bütün, enstitü veya yüksekokulun her kademesindeki görevlilerin di
siplin amiri olup bunlar hakkında resen disiplin soruşturması açabilir veya açtıra-
bilir. Bölüm Başkam; anabiliri), anasanat, bilim veya sanat dalları (başkanları görev 
alanlan ile ilgili disiplin soruşturma taleplerim en yakın disiplin amirine yaparlar. 
Bu talep gecikilmeden uygulanmaya konulur. 

Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların sanığın 
akademik Unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır. Yöneti
ciler hakkındaki soruşturmalarda unvan eşitliği veya üstlüğü aranır. 

üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt di
siplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruş
turma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma dosyası ile birleştirilir. 

Rektörler Hakkındaki Soruşturma: 
Madde 18. Rektörler hakkında soruşturma açılması yükseköğretim Kurulu 

kararı ile olur. Bu soruşturma Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri tarafından 
yapılır. Rektörler hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları Yükseköğ
retim Kurulu Başkanı tarafından verilir. Diğer cezalar için Yükseköğretim Kurulu
nun kararı şarttır. 

Zamanaşımı: 
Madde 19. Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri 

işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin istenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğ
renildiği tarihten itibaren; 

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, 

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, 
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 

iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına 
uğrar. 

Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmaman Bir Arada Yürütülmesi : 
Madde 20. Aynı olaydan dolayı yönetici, öğretim elemanı, memur veya diğer 

görevliler hakkında ceza muhakemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin 
kovuşturmasını geciktirmez. 

'Sanığın Ceza Kanunu'na göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca 
disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz. 

Disiplin soruşturması veya sonuçları, ceza soruşturmasını etkilemez. 
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Yer Değiştirme Etkisi : 
Madde 21. Sanığın disiplin suçundan sonra görev yaptığı üst kurulusu, yük

seköğrenim Kurumu'nu veya statüsünü değiştirmiş veya kurumundan ayrılmış ol
ması, suç sırasında bağlı olduğu yükseköğretim kurumu veya üst kuruluş tarafından 
disiplin soruşturmasının başlatılmasına, başlamışsa tamamlatılmasına ve gerektiğinde 
disiplin cezasının verilmesine engel olmaz. 

Soruşturmadan Süresi: 
Madde 22. Soruşturmanın soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, 

soruşturma karan gecikilmeksizin soruşturmacıya bildirilir. Soruşturmacı, soruştur
mayı kararın kendisine tebliğinden itibaren iki ay içerisinde bitirir. Bu süre içerisinde 
soruşturma bitirilmiyor ise soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunur. 
Disiplin amiri, ek süre vermesi halinde, durumu bir üst disiplin amirine bilgi olarak 
sunar. 

Soruşturmanın Yapılış Sekli : 
Madde 23. Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvura

bileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti İle de yaptırabilir. Her soruşturma 
işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanakta,, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, 
işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, sorulan ve cevapları belirtecek 
şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır 
bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında, şahidin 
hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Sorulacak sorular dikkatle 
tespit olunur. Şahide yemin ettirilmesi hususu belirtilir ve yaptırılacak yeminin şekil 
de yazılır. 

Yükseköğretim Kurumlarının bütün personeli veya diğer kamu veya özel kuru
luş yetkilileri disiplin soruşturmacılarının istedikleri her türlü 'bilgi, dosya ve başka 
belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları 
yerine getirmeye mecburdurlar. 

Bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket edenler veya disiplin soruşturmasını 
geciktirenler veya buna sebebiyet verenler hakkında disiplin soruşturması açılır. 

Savunma Hakkı : 
Madde 24. Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı ya

panın veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde 
veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş 
sayılırlar. Sanığa gönderilen yazıda, hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin ne
den İbaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasın
dan vazgeçmiş sayılacağı bildirilir. 

Soruşturma Raporu : 
Madde 25. Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma 

onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, resmi sıfatı, suç konuları, 
soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı 
tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak ceza 
teklif edilir. Varsa belge asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora, ek
lenir. Rapor gecikilmeden onay merciine tevdi edilir. 

BÖLÜM IV 
Görevden Uzaklaştırma : 

Tanım : 
Madde 26. Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetinin gerektirdiği hal

lerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek üst kuruluşlar İle yükseköğretim 
kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında alınan 
ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri soruşturmanın herhangi bir saf
hasında alınabilir. 
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Yetkililer: 
Madde 27. Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır : 
a) Atamaya yetkili amirler, 
b) Disiplin amirleri (Genel Sekreterler ve birim sekreterleri hariç), 
c) Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeleri (İnceleme veya soruşturma İle 

görevli). 
Rektörlerin görevden uzaklaştırılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu kararı 

şarttır. Bütün görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere ve Yüksek
öğretim Kurulu'na bildirilir. 

Görevden Uzaklaştıran Yetkilinin Sorumluluğu; 
Madde 28. Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı 

izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. 
Görevden uzaklaştırma İşleminden sonra süresi İçinde soruşturmaya başlama

yan; bu işlemi keyfi olarak veya garaz ya da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan soruş
turma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler. 

Görevden Uzaklaştırılanların Bak Ve Yükümlülüğü : 
Madde 29. Görevden uzaklaştırılanlara bu sure içinde aylıklarının üçte ikisi 

ödenir. Bu gibiler kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya 
devam ederler. 

Bu yönetmeliğin 31. maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bun
ların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçir
dikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için 
gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu dere
cede kademe ilerlemesi yapılmak ve akademik yükselme için gerekli bekleme süresin
den sayılmak suretiyle değerlendirilir. 

Tedbirin Kaldırılması : 
Madde 30. Soruşturma sonunda, üniversite öğretim mesleğinden veya kamu 

görevinden çıkarma cezası önerilme dışında görevden uzaklaştırma tedbiri 27. madde
deki yetkililerce; Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerince uzaklaştırılanlar Yük
seköğretim Kurulu Başkanlığınca derhal kaldırılır. 

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 28. madde hük
mü uygulanır. 

Göreve Tekrar Başlatılmanın Zorunlu Olduğu Haller : 
Madde 31. Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma so

nunda yetkili makam veya mercilerce hakkında üniversite öğretim mesleğinden veya 
kamu görevinden çıkarılmadan başka bir disiplin cezası verilenlerle, ceza kararından 
evvel haklarındaki disiplin kovuşturması af ile kaldırılanlar, bu kararların kesinleş
mesi üzerine veya tedbirin üç ay sürmesi halinde derhal göreve iade edilirler. 

Amirin Takdiri: 
Madde 32. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmaya konu olan fiiller, hiz

metin devamına engel olmadığı hallerde 30. maddede belirtildiği şekilde her zaman 
kaldırılabilir. 

BÖLÜM V 
Bölümün Altına Gelecek Şekilde Ortala 

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar 
Madde 33. Disiplin cezası vermeye yetkili Amir ve Kurullar şunlardır : 
a) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, 
b) Görevinden çekilmiş sayma ve yönetim görevinden ayırma cezası, atamaya 

yetkili amirler tarafından, 
c) Kademe İlerlemesinin durdurulması cezası, görevlinin 'bağlı olduğu kurum

daki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından, 
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ç) üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası 
disiplin amirlerinin bu yoldaki isteği Üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile, 

verilir. 
Disiplin Kurullar: 
Madde 34. Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde 

doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde yardımcı 
doçentler ve kendileri İle ilgili hususların görüşülmesinde ilgili üyeler görüşmelere 
katılamazlar. Bu sebeple Kurulun teşekkül edememesi halinde bir üst kurul görevli-
dir. Değişik dereceli kimselerin bir arada suç işlemeleri halinde soruşturma usûlü ve 
görevli disiplin kurulu üst dereceli sanığa göre tayın edilir. 

Kurulların Toplanma»*: 
Madde 36. Kurullar, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte 

toplanırlar. 
Kurul Çalısmalarının Düzenlenmesi : 
Madde 36. Toplantı gündeminin yapılması, ilgililere duyurulması, kurul çalış

malarının düzenli yürütülmesi başkan tarafından sağlanır. 
Toplantı Nisabı : 
Madde 37. Yüksek Disiplin Kurulu olarak Yükseköğretim Kurulunun toplan

tı nisabı 16 kişidir. Diğer disiplin kurullarının toplantı nisabı kurul üye tam sayısı
nın yarıdan fazlasıdır. 

Raportörlük : 
Madde 38. Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye ta

rafından yürütülür. Raportör üye havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç 5 gün 
İçinde tamamlar. 

Görüşme Usulü : 
Madde 39. Kurulda, raportörün açıklamaları dinlendikten sonra isin görüşülme

sine geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinliyebilir. Konunun aydın
landığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar baş
kan tarafından açıklanır. 

Oylama: 
Madde 40. Disiplin Kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla ver

mekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt ço
ğunluğu İle alınır. 

Oylamada Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde başkanın bu
lunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla 
saptanır. 

Karar ; 
Madde 41. Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza ta

yinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Red halinde atamaya yetkili amir
ler başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. 

Karar Süresi : 
Madde 42. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarım 

soruşturmanın tamamlandığı günden İtibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. 
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma 

dosyası, kararım bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. 
Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten İtibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına 
göre kararım bildirir. 

üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası için di
siplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, Yüksek Disiplin Kuru
luna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır. 

Yüksek Disiplin Kurulunun Karar Usulü : 
Madde 43. Yüksek Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyaların İncelen

mesinde, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı Incele-
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meye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya nıya-
beten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

Hakkında üniversite öğretim mesleğinden veya memurluktan çıkarma cezası 
istenenler, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakım inceleme, tanık dinletme, disiplin 
kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma 
hakkına sahiptirler. 

Kararların Yazılması : 
Madde 44. Kararlar, verildikleri tarihten itibaren en geç 15 gün içinde rapor

törler tarafından gerekçeli olarak ve oybirliği veya çoğunlukla verildiği belirtilerek 
yazılır. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı görüşte olanlar, nedenlerini ya
zar ve imzalarlar. 

Kararların ilgiliye Tebliği : 
Madde 45. Ceza vermeye yetkili amirler tarafından verilen disiplin cezalan 

bu amirlerce, Yüksek Disiplin Kurulu kararlan bu kurulun başkam tarafından ka
rarların imzalarının tamamlanmasından en geç 10 gün içinde ilgililere tebliğ olunur. 

Ceza vermeye yetkili amirlerce disiplin kurulu kararlarına dayanılarak verilmiş 
olan cezalarda bu kararlar da eklenir. Disiplin cezasının tebligi sırasında, itiraz usul 
ve süresi yazılı olarak hatırlatılır. 

BOLUM VI 
Uygulama ve itiraz 

Uygulama . 
Madde 40. Disiplin cezalan verildiği tarihten İtibaren hüküm ifade eder ve 

derhal uygulanır. 
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. 

Verilen Disiplin cezalan sıralı sicil amirine üniversite öğretim mesleğinden çıkarma 
cezası bütün üniversite rektörlüklerine, kamu görevinden çıkarma cezası İse ayrıca 
Devlet Personel Dairesine bildirilir. 

itiraz : 
Madde 47. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına 

karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine, yoksa disiplin kurullarına yapılabilir. 
Aylıktan kesme, yönetim görevinden ayırma, görevinden çekilmiş sayılma ka

deme ilerlemesinin durdurulması ve üniversite öğretim mesleğinden veya kamu göre
vinden çıkarma cezalarına karşı İdari yargı yoluna başvurulabilir. 

İtiraz Süre ve Yapılacak İşlem : 
Madde 48. Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin 

cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 
7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalan kesinleşir. 

İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen ka
bul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. 

itiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu ka
rarlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz. 

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden 
itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. 

Kaldırılan cezalar sicilden silinir. 
Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Sicilden Silinmesi : 
Madde 49. Disiplin cezalan sicile işlenir. Üniversite öğretim mesleğinden ve

ya kamu görevinden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan
lar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanma
sından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının si
cil dosyasından silinmesini isteyebilir. 

Ceza alan kişinin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğim 
haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu 
karar sicil dosyasına İşlenir. 
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Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin ku
rulunun mütalâası altındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

BÖLÜM VII 
Çeşitli Hükümler 

Kayıtların Tutulması: 
Madde 50. Açılan disiplin soruşturması sahife numaralan önceden konmuş 

ve sonuna sahife sayısı kaydedilmiş bir defterin ayrı sahifelerine yazılır. Bu deftere 
soruşturmanın bütün safahatı işlenir. Defterin tutulmasından genel sekreterler veya 
sekreterler sorumludur. 

Dosya Teslimi : 
Madde 51. Disiplin soruşturma dosyaları, dizi pusulasıyla birlikte teslim edi

lir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur. 
Yazışma Şekli : 
Madde 52. Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın 

elden verilmesi halinde alınacak imzalı belge dosyada muhafaza edilir. Diğer husus
larda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

yürürlük : 
Madde 53. Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayım tarihinde yürürlüğe gi

rer. 
Yürütme : 
Madde 54. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 

Tebliğ 
Para ve Kredi Kurulundan : 

Sıra No : 76 
12 Mart 1982 tarih ve 17631 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Para ve Kredi 

Kurulu'nun 42 sıra No. lu 61 sayılı Kararı 21/8/1982 tarihinden geçerli olmak üzere 
uygulamadan kaldırılmıştır. 

Sirküler 
Ticaret Bakanlığından: 

ihracat: (82/14) 
1 — Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerine yapılacak pamuk ipliği İhracatı 

tescile bağlanmıştır. 
2 — Sözkonusu madde ile ilgili tescil işlemleri İstanbul İhracatçı Birliklerinin 

Koordinatörlüğünde İzmir, Mersin ve Antalya İhracatçı Birliklerince yürütülecek ve 
aşağıda tesbit edilen fiatların altında tescil yapılmayacaktır. 

Ne 16/1 Karde pamuk ipliği 7 Mark 04,5 Fenik 
Ne 20/1 Karde pamuk ipliği 7 Mark 29,5 Fenik 
3 — Diğer numaralardaki pamuk ipliklerinin tescil fiatları Anlaşma'da yer 

alan yukarıda fiatlar baz alınmak suretiyle tesbit olunmuş skalaya uygun olacaktır. 
4 — İşbu Sirküler 21 Ağustos 1982 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
5 — Bu Sirküler ile 14 Nisan 1982 tarih ve 17664 sayılı Resmî Gazete'de ya

yımlanan «İhracat 82/3» Sirküler yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

Döviz Kurları Bültrnl 

SAYI : 1982/159 

21, 22, 23 AÛUSTOS 1982 TARİHLERİNDE UYGULANACAKTIR 

II SAYILI LİSTE (TL. Olarak) 

Dövizin Cinsi Döviz Aba Döviz Satış Efektif Alıç Efektif Satış 

1 ABD doları 170,85 174,27 170,85 175,98 
1 Avustralya doları 175,14 178,64 166,38 180,39 
1 Avusturya şilini 9,92 10,12 9,92 10,22 
1 Batı Alman markı 69,60 70.99 69,60 71,69 
1 Belçika frangı 3,82 3,89 3,44 3.73 
1 Danimarka kronu 19,94 20,34 19,94 20,54 
1 Fransız frangı 24,85 25,35 24,85 25,60 
1 Hollanda florini 63,28 64,55 63,28 66,18 
1 İsveç kronu 28,04 28,60 28,04 28,88 
1 İsviçre frangı 82,14 83,78 82,14 84,60 

100 İtalyan lireti 12,35 12,60 11,73 12,72 
100 Japon yeni 66,86 68,20 63,52 68,87 

1 Kanada doları 138,16 140,92 131,26 142,30 
1 Kuveyt Dinarı 591,79 603,63 562,20 609,54 
1 Norveç kronu 25,77 26,29 24,48 28,54 
1 Sterlin 297,96 303,92 297,96 306,90 
1 Suudi Arabistan riyali 49,69 50,68 47,21 51,18 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD Dolan 17,2227 Avusturya şilini 
2,4547 Batı Alman markı 

47,1961 Belçika frangı 
8,5682 Danimarka kronu 
6,8752 Fransız frangı 
2,6999 Hollanda florini 
6,0930 İsveç kronu 
2,0799 İsviçre frangı 

1383,40 İtalyan lireti 
255,53 Japon yeni 

1,2366 Kanada doları 
6,6298 Norveç kronu 
3,4383 Suudi Arabistan riyali 

1 Avustralya doları 1,0251 ABD doları 
1 Kuveyt dinarı 3,4638 
X Sterlin 1,7440 
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T.C. 
Resmi Gazete 

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

21 Ağustos 1982 CUMARTESİ Sayı: 17789 

ÎLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Antalya 1. Agir Caza Mahkemesi Başkanlığından : 

Silahlı gasp ve yasak silah bulundurmak suçundan sanık Eskişehir İli, Çifteler 
ilçesi, merkez mahallesi nüfusunda kayıtlı Mevlüt oğlu, Zeynep'den olma l/8/1967d.lu 
Ünal Yatçınkaya hakkında Mahkememizde açılan davanuu Mahkememizin 2/7/1982 
tarihli ve 1980/205 esas, 1982/187 sayılı kararı ile Mahkememizin görevsizliğine ve 
dosyanın Ege Ordu Sıkıyönetim Askeri Savcılığına gönderilmesine dair verilen gıyabi 
karar 7201 Sayılı Tepllgat Kanununun 28. maddesindeki esaslar dairesinde sanığın 
adresi tespit edilemediğindeen aynı Kanunun 28. 29. 30 ve 3L maddeleri gereğince 
görevsizlik kararının ilânen teptiğine, 

İlânın Resmi Gazetede yapılmasına ve ilân tarihinden İtibaren 15 gün sonra 
kararın kesinleşmiş sayılmasına ve İlân m bir örneğinin de mahkeme divanhanesine 
asılmasına karar verildi. 

Hanen tepliğ olunur. 28/7/1982 

Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinden : 

1982/3371K. 
MUHTIRA : 
Barboros Okumuş, Dr. Mediha Bidem Sokak, No : 38/4 Kızılay/ANKARA 
Mahkememizce verlleen 6/3/1982 tarih ve 1982/224 E. 1982/3371 K. sayılı karan 

istanbul Nöbetçi Ticaret Mahkemesi kanalıyla gönderdiğiniz dilekçe ile temyiz etmiş 
bulunmaktasınız. 

Temyiz dilekçesinden suret olmadığından ve tepliğ masrafları ile dosyanın tem
yize sevk masrafı bulunmadığından; işbu muhtıranın tepiiği tarihinden itibaren 10 
gün içinde temyiz dilekçesinden 5 suret ile 250.-TL. temyiz dilekçesi tepliğ masrafı 
(posta pulu) İle dosyanın temyize sevk masrafı 860.-TL. mahkemeler veznesine 
yatırmanız veya posta pulu göndermnelz, aksi takdirde temyizden vazgeçmiş sayıla
cağınıza karar verilmiş ve gösteril een adresin kapalı olduğu ve baskaadraste tespit 
edilmediğinden ilanen tepliğlne karar verilmiş olup Resmi Gazete ile ilânen tepliğln 
edilmediğinden ilaneen tepliğlne karar verilmiş olup Resmi Gazete ile ilanen tepliğine 
tepllgatm neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tepliğ edilmiş sayılacağı 
ilan olunur. 12350 

12243 



TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI 13 Ağustos 1982 Vaziyeti 

A K T İ F 
Altm Mevcudu (Uluslara, standartta) 

Serbest : Safı Kg. 113.881,855 
Mermin: Safi Kg. —,— 

Dövuı Borçluları (Konvertlbl) 
Ufaklık Para 
Dahildeki Muhabirler -. 

Resmi Bankalar 
Diğer Bankalar 

Krediler : 
Kamu Kurumlan : 

A - Hazineye Kısa Vadeli Avans .... 
B - Hazine Kefaletini Haiz Bonolar: 

a) Katma Bütçeli İdareler 
b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri.. 
c) Devlet Yatırım Bankası ... . 

C-Tahvil Özerine Avans (DYB) .... 
D-Ticari Senetler 
E - Altın ve Döviz Özerine Avans ... 
F - Mevduat Karşılıklarından Özel 

Finansman (1789 SK. Mad. 11 
ve 1823 SK. Mad. 70) . .. . 

Bankalar : 
A-Ticari Senetler : 

a) Özel Sektör 
b) Kamu iktisadi Teşebbüsleri.. 

B- Tarım Senetleri 
C-Tahvil Özerine Avans 
D-Orta Vadeli Krediler : 

a) Sınai 
b) Tarımsal 

E - " - i ' " ' » ' Tasfiye Fonu İkrazsın 
(153 S. K.) 

F-İhracatı Teşvik Fonu Kredisi ... 
G-Mev. Karşılıklarından Tarımsal 

Finansman (1211 SK. Mad. 40). 
Tarım Kooo. (T.C. Ziraat Bankan) : 

A-Tarım Satış Koop. Birlikleri : 
a) Destekleme 
b) Üreticiyi Güçlendirme 

B-Taran Kredi Kooperatifleri 
Diter : 

Türk Lirası 

53.444.663.495,. 
190.450.543.859,02] 
18J27.571.758.27 

108.166.723.248,18! 
49.418.300.000,—' 

64.136.751.747,42| 
6.000.000, 

66.723,987.093,92 

Türk Urası 

26.589.796.540,98 

98.244.454.781 
985.861.09 

250 662.300.000,— 

262 222.779.112,29 
18.845.877.379,53 
8.941.000.000.— 

Türk Uran 

26.589.796.540,98 
178.365.746.023,88 

106 038.743,86 

99.230.315,87 

6 968.286.609,161 547.640.243 100,981 

157.585.023.248,18 
3.254.255.000,— 
7 371.959.261,501 

64.142.751.747,42' 

4.172.745.226,98 

30.438.862.101,77i 

66.723.987.093,92; 
5.169.320.000, 

266.965.596.585,85 

71.893.307.093,92' 

P A S İ F 

Tedavüldeki Banknotlar 

DOvtz Alaeakhtan (Konvertlbl) 

Mevduat : 

A - Resmi : 

a) Hazine ve Genel Bütçeli 
İdareler -

b) Katma Bütçeli İdareler 
c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri.. 
d) Diğer Kamu Kuruluşları 
e) Sair 

B- Bankalar : 

a) Resmi Bankalar 
b) Dtfter Bankalar 
c) Yurt Dışındaki Bankalar 
d) Bankalar Tasfiye Fonu 

(153 S. K.) 
e) Mevduat karşılıkları (1211 

SK. Madde 40) 

C - Muhtelif : 

a) Bloke 
b) Diğer 

D • Uluslararası Kuruluşlar ve Dış 
Yardan Karnhfclan '• 

Uluslararası Kuruluşlar 

Dış Yardım Karşılıkları : 

a) Amerikan Yardım Karşılıkları 
b) Difter Yardım Karşılıkları 

Türk Uran 

287.525 591.056,60 
4.684.109.115,051 
5.914.092.345,41 
3.880.259.016,95] 
1 278 086.323,64 

2.659.882.503,961 
31.677.444.173,83 

306.531,41 

1.468.254.080,74 

317.415.714.552,01 

1.126.704.158,84 
V.925.920.360,61 

85.657.628.578,06 

7.411.465,95 

Türk Uran 

303.282.137.857,65 

353.221.601.841,95 

3.052.624.519,451 

85.685.040.044,01 

Türk U r a n 

488.067.635.825,-

27.140.337.726,931 

74SJ21.40O63.0S ı 



İtfaya Tabi Hesaplar : 
Tahkim Olunan Alacaklarımız 
Karşılığı Hazine tahvilleri (154, 
1902 ve 2143 Sayılı Kanunlar).. 
Değerlendirme Farkı Kargılığı 
Hazine Bonosu (65 S.K. Mad. 5).. 
Tasfiyeye Tabi Tutulan Alacak
larımız (1211 S.K. geçici M. 5)... 
1211 S. K. 61. Madde gereğince 
değerlendirme farta 

Gayrimenkullar ve Denrirbaalar 
Muhtelif : 

a) Altın : (Uluslara, standartta 
olmayan) Safi Kg. 3.345,985 

b) Döviz : 
Hariçteki Muhabirler 
Diğer Döviz Hesaplan 

c) Dahildeki özel bankalarla 
yapılan Röpor İşlemleri 

d) Sair Hesaplar 

88.122.266.799,12 
414.345.339.311,06] 

25.490.236.186,16 

79.818.774,66 

211.989.295,50 

479.374.598.391,— 

781.239.369,02 

502.467.606.110,18 

337.324.318.447,34 

T O P L A M 

505.156.642.647,321 
1.964.878.448,761 

840.573.163.926,541 
2.439.416.447.527,M 

Adi ve Fevkalade 
Hususi (Bankamız Kan. M. 59).. 
İlerde Vukuu Muhtemel Zarar 
Karşılığı (Bankalar Kan. M. 35).. 

Provizyonlar I 
ı 

Muhtelif : 
a) ödenecek Senet ve Havalelerj 
b) Muhtelif Kargılıklar (Akredi

tif ve İÇ İstikraz Karşılıkları) 
c) Muhtelif Mahiyette 

Depozitolar ı 

d) Döviz : 
Haristeki Muhabirler 
Diğer Döviz Hesaplan \ 

e) Sair Hesaplar 

5.235.491.196,45 
1.011.212.045.933,52 

6.607.205.859,03 
31.179.118.40J 

25.000.000.— 

182.609.545,45 

424.318.084,43 

56.588.327.715,33 

1.016.447.537.129,97 

96.385.128.575,94 

T O P L A M 

6.663.384.977,43! 

2.230.757.341,42 

1.170.027.921,051,12 

1.43».41«.447J27,96 

Reeskont haddiyle avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlan : 
I — Kısa Vadeli Kredilerde : 

A) Genel olarak • 
B) öze] olarak : 

1 — Tarım Kredilerinde; 
a) T.C. Ziraat Bankası'nca kullandırılan Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerinde 
b) T.C. Ziraat Bankası'nca kullandırılan Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kredileri ile diğer bankalarca 

T.C. Ziraat Bankasının tanm kredilerine uyguladığı faiz oranı Üzerinden kullandırılan kredilerde 
T. Halk Bankası'nca küçük sanayici, sanatkar, esnaf ve esnaf teşekküllerine kullandırılan mesleki kredilerde .... 
Sanayi kredilerinde 
Gider vergisi istisnasından yararlanan ihracat kredilerinde 
Destekleme alımlarıyla görevlendirilen Kamu İktisadi Teşebbüslerine, bu alımlar itin, ticari bankalarca emtea 
rehnl karşılığında kullandırılan kredilerde -
Reeskont kaynağına dayalı ihracatı Teşvik Fonu Kredilerinde : 
a) İhracatçı sermaye şirketleri ile serbest döviz sahasına yapılacak ihracatta 
b) Anlaşmalı ülkelere yapılacak ihracatta 
Tutun Finansmanında _ 

II — Orta Vadeli Kredilerde (Teşvik Belgeli) : 
A) Genel olarak - -
B) Tarım kredilerinde - - -
C) Gider vergisi istisnasından yararlanan kredilerde — 
D) Yatırım mallan İmalatçı kredilerinde -. 

a) İhracata dönttk krediler _ _ -
b) Diğer krediler „ 

III — özel orta vadeli kredilerde : 
A) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası veya ticari bankaca kullandırılacak kredilerde 
B) Ticari banka aracılığı ile Türkiye Sınat Kalkınma Bankasınca kullandırılacak kredilerde 

IV — Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) tarafından çok ortaklı şirketlere kullandırılacak yarım kalmış 
yatınm kredileri ile işletme kredilerinde 

V — Tahvil ve altın üzerine avans istemlerinde —— _ 

% 31,50 

2 • 
3 • 
4 • 
5 . 

e —: 
ı 
1 

7 — ' 

% 18,00 
% 16,25 
% 15,50 
% 30,50 
% 31,50 

% 13,50 

% 23.75 
% 26,00 
% 31,50 

% 33,00 
% 17.75 
% 29,00 

% 31,50 
% 27,25 

% 11,00 
% 10,00 

% 17,75 
% 22,00 

http://31.179.118.40J
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Yüksekovo Asliye Ceza Mahkemesinden : 

E. No : 1978/74 
K. No : 1980/40 
Görevli devlet memuruna hakaret sucundan sanık Irak uyruklu olup suç tari

hinde şemdenh ilçesinin dağ mahalinde ikamet eden Tana ve Atiyeden olma 1921 doğ. 
Mazhar Geylaniye Mahkememizin 11/12/1980 tarih 1978/74 esas 1980/40 sayılı karan 
ile T.C.K. nun 480/1, 273. maddeleri gereğince 4608 lira ağır para cezası ile cezalan
dırılmış olup şahsın ikametgahı meçhul olduğundan 7201 Sayılı Tepllgat Kanununun 
28. 29. 30 ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile hükmün teptiğine hükmün 
ilân olunur, 1237» 

Kastomonu Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

D. No : 1981/131 
Davacı Güven T.A. Sigorta Şirketi vekili tarafından davalılar Kastomonu Topçu-

oğlu mahallesi 23 noda İkâmet eden Hasan ve Hüseyin KUçUkgüzel aleyhlerine açılan 
tazminat davasının Mahkememizde yapılan duruşması sırasında : 

Davalılar Hasan KUçUkgüzel ve Hüseyin KUçUkgüzel adresleri meçhul olduğun
dan duruşma günü üâneh tepliğ edilmiş ancak duruşmaya gelmediklerinden llanen 
gıyap kararı tepllğine karar verilmiş olmakla davalıların duruşmanın bu defa atılı 
bulunduğu 23/9/1982 günü saat 9 da Mahkememizde bizzat hazır bulunmaları veya 
kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde gıyaplarında duruşma yapılacağı 
gıyap teptiğine kaim olmak üzere ilân olunur. 12344 

a 
Eskişhir 3. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

E. No : 1979/591 
K. No : 1982/144 

Şükrü Tezcan vekili Av. M. Ali tBörü tarafından âeydl Yıldırım ve arkadaşları aleyhine 
açılan tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda ; 
71.745.00 liranın davalılar Salt İlgaz ve Şeydi Yıldırımdan tasMl eedilerek davacıya 
ödenmesine 7174 Ura avukatlık parası, 307 lira bakiye harç ve 7950 lira mahkeme 
masrafının davalılardan tahsiline 23/3/1982 tarihinde karar verilmiştir. 

30 Günlük temyiz süresinin bu karar özetinin gazete İle ilânından itibaren 16 
gün sonra başlayacağı, temyiz vaki olmadığı takdirde kararın süre sonunda kesinle
şeceği davalılardan Şeydi Yıldırım'a ilftnen tepliğ olunur. 12372 

a 
Keban Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/10 
K. No: 1982/20 
Davacı Keban Maliye Hazinesi tarafından davalı Keban Deli kavak köyünde kain 

Sabriye Gögen aleyhine açılmış bulunan mülkiyetin teshlti davasının mahkememizde 
yapılan duruşması sonunda : 

Mahkememizden verilen 16/3/1982 tarih ve 1982/20 saydı hüküm davacı hazine 
lehine tesis edilmiş ancak 575 parselde miktar fazlası olmadığından bu parsel baklan
da açılan reddine karar verilmiştir. 

Mezkûr kararı davacı hazine vekili Ekrem Yılmaz'ın mahkememize vermiş ol
duğu 5/5/1982 kaydiyle tarihli dilekçesi ile dosyası temyiz etmiş olduğundan, 

Temyiz dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
Temyz dilekçesinin tebliğine kerine kaim olmak üzere İlftnen tebliğ olunur. 

12488 
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İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 980/118 
K. No : 982/225 

KARAR 
Davacı : K H. 
Mağdurlar : Tuncer Öner Turhan Erttlgen 
Sanık : Şükrü Vezir : Hacı ve Gülşan oğlu 1957 doğumlu 
Suç : Öldürmeye teşebbüs 
Suç tarihi : 16/5/1979 
Sanık Şükrü Vezir hakkında mahkememizden ittihaz olunan 980/118 E 

982/22ök. sayılı karar ile adı geçen sanığın TCK.nun 448. 62, 463, 51/1, 59. madde
leri gereğince beş yıl ağır hapis cezasına karar verilmiş İş bu gıyabi hüküm tüm 
aramalara rağmen sanık Şükrü Vezlr*e tepliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı 
tepligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile llânen tenliğine, 
kararın ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına 11/8/1982 
günü oybirliğiyle karar Verildi. 

12528/12 

981/308 
982/324 

KARAR 
Davacı : K. H. 
Sanık : Celâl Taş : İbrahim ve Melek oğlu 1954 doğumlu 
Suç : Hükümetin manevi şahsiyetini neşren tahkir ve tezyif etmek vs. 
Suç tarihi : 13/2/1979 
Yukarıda ismi yazdı sanık hakkında açılan kamu davasının mahkememizde 

yapılan duruşması sonunda mahkememizden ittihaz olunan 981/308 esas 982/324 
karar sayılı kararımız Ue mahkememizin görevsizliğine, dosyanın görevli sıkıyönetim 
komutanlığı askeri mahkemesine gönderilmesine dair karar bütün aramalara rağmen 
sanığa tepliğ edilemediğinden 7201 sayılı tepligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri 
gereğince Resmi Gazete ile ilftnen teptiğine, kararın ilân tarihinden İtibaren 15 gün 
sonra kesinleşmiş sayılmasına 6/8/1982 günü oybirliğiyle karar verildi 

12528/13 

E. No : 981/300 
K. No : 982/323 

KARAR 
Davacı : K. H. 
Sanık : Al i Yıldırım : Rıza oğlu 1956 doğumlu, 
Suç : Yayın yoluyla Cumhuriyeti tahkir ve tezyif etmek vs. 
Suç Tarihi : 13 Kasım 1979 
Yukarıda ismi yazılı sanık hakkında açılan kamu davasının mahkememizde 

yapılan duruşması sonunda mahkememizden ittihaz olunan 981/300 E. 982/323 K. 
sayılı kararımız tüe mahkememizin görevsizliğine, dosyanın görevli Sıkıyönetim 
Komutanlığı askeri mahkemesine gönderilmesine dair karar bütün aramalara rağmen 
sanığa tepliğ edilemediğinden 7201 sayılı tepligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri 
gereğince Resmi Gazete İle ilânen teptiğine, kararın ilân tarihinden İtibaren 15 gün 
sonra kesinleşmiş sayılmasına 6/8/1982 günü oybirliğiyle karar verildi. 

12528/14 
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Nizip Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No: 1979/68 
K. No : 1982/186 
Davacı Mustafa ve OU11U kızı 1952 D. lu İlmiye Sarıdağ (Güngörmüş) tarafın

dan davalı (Hüseyin ve Hediye oğlu 1952 D. lu Erol GüngörmÜs aleyhine mahkememiz
de yapılan yargılaam sırasında taraflar arasındaki şiddetli geçimsizlik sabit olduğun
dan Nizip As. Hukuk Mahkemesinin 7/7/1982 gün ve 1979/68 esas, 1982/196 sayılı 
kararı İle G. Antep tli Merkez Akyol Man. cilt: 001 - 07, sahife: 67 ve Hane : 443'de 
nüfusa kayıtlı yukarıda açık kimlikleri yazılı tarafların boşanmalarına karar veril
miş olup, davalının adresi meçhul olduğundan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde 
davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği 
il an en tebliğ olunur. 12503 

a 
Bayburt Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1977/297 
Davacı Bayburt Ozansu Köyünden Nuri vekili Avukat Zeki Çolak tarafından 

davalılar Fevzi Akyıldız ve arkadaşları aleyhine açmış bulunduğu tapu iptali ve gay
rimenkul tescili davasının mahkememizce yapılanı açık duruşma sırasında : 

Davahlardan Nahide Akagunduz mirasçısı Hanife Akagünduz'Un bUtün arama
lara rağmen adresi tesbit edilip adına davetiye tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete 
ile adına tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 5/10/1982 günü saat. 9.00'da duruşmada hazır bulunma
sı veya bir vekil marifeti ile kendisini temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 12504 

» 
Cihanbeyli Asliye Hukuk Hakimliiğnden : 

1960/366 
Davacı Halim Erdal ve Ayşe Torun tarafından davalı Hatice Erdal, Adnan Men

deres Erdal ve arkadaşları aleyhine ikame eylediği tapu iptali ve tescil davasının ya
pılan açık duruşmasında : 

Davalının adresi tesbit edilemediğinden davalıya dava dilekçesi ve duruşma gü
nünün Resmi Gazete'de İlanen tebliğine karar verilmiş olmakla davalı Adnan Men
deres Erdal'ın 5/11/1962 günü saat 9.00'da duruşmaya gelmesi, gelmediği takdirde 
hakkında gıyap karan verileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olu
nur. 12494 

Silivri Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1979/198 
Silivri'nin Fan ar Köyünden Salih Bağcılar tarafından hazine ve Fener Muh

tarlığı aleyhine açılan tescil davasmda : 
Davacı Fener Köyü Yukarı Mahalle mevkiinde doğusu ibrahim Ermiş, batısı 

yol, kuzeyi İbrahim Ermiş, güneyi Ramazan Ersöz ile çevrili tahminen 500 MJ mik
tarlı arsa evsaflı taşınmazı ağaçlandırmak suretiyle 50 yılı aşkın bir zamandan beri 
nizaaiz, fasılasız, malik sıfatiyle hUsnlyetle tasarruf ettiğinden bahsile adına senet
sizden tapuya tesciline karar verilmesini istediğinden, 

Mezkûr taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden iti
baren üç ay zarfında yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkememize müracaatları, 
Medeni Kanunun 639. maddesi gereğince ilân olunur. 12501 



21 Ağustos 1982 — Sayı : 17789 RESMÎ GAZETE Sayla: 21 

Diyarbakır 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/184 
K, No : 1981/181 
Karar tarihi : 18/6/1981 
Davacı : K. H. 
Müşteki: Emine Demirtaş, İzzet kızı, 50 yaşında, Fatihpaşa Mah. den, 
SANIKLAR : 
1 — Recep Esmer, Şeyhmuz oğlu, Basra'dan olma, 1963 D. lu Çınar - Yukarı 

Mahallesinde nüfusa kayıtlı. 
2 — Mehmet Şirin Kaplan, Bahri ve Adul'dan olma 1964 D. lu Çınar'ın Yuka

rı Mahallesinden. 
Suç : Geceleyin bina dahilinde hırsızlık" 
Suç tarihi : 19/2/1980 
Sanık Recep Esmer'in mttsnet suçu subuta erdiğinden TOK. nun 492/1, 522, 55/3 

ve 647 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince neticeten 5.300, lira ağır para cezası ile 
tecziyesine dair verilen karar sanığın adresinin meçhul bulunması sebebiyle tebliğ 
edilemediğinden, 

7201 sayılı Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince iş bü kararın Resmi 
Gazete'de ilânından 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı taktirde hükmün 
kesinleşeceği, ilân ücreti ile mahkeme masraflarının sanık Recep Esmer'den tahsil olu
nacağı ilânen tebliğ olunur. 12523 

İstanbul 8. Aseliye Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden : 

MÜTEFERRİK KARAR 
982/38 

156? sayılı Kanuna muhalefetten sanık ve halen Sakarya, İstiklâl Mahallesi nü
fusuna kayıtlı olup Bursa Bursa Kiremitçi Mahallesi Sakarya Sokak No : 2 de mukim 
ve yurtdışında işçi Ferhat ve Zahide oğlu 1933 D. Iu Ramadan Oktay hakkında yapı
lan durumlar sonunda anılan Kanunun 3/A. maddesi gereğince 1000 lira ağır para ce
zasıyla birlikte 7' ay hapis ve 7 ay ticrai ve mesleki faaliyetten men'ine karar verilmiş 
ve işbu karamı tebliği hususunda bütün Kanuni gerek yurt içi ve gerekse yurtdışı 
adreslerinden aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle işbu hüküm hUlâsasınnı teb
liği yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete'de neşri ile neşri havi gazetenin gönderil
mesine ve ayrıca bir hafta süre ile mahkeme divanhanesine talkine 4/8/1982 tarihin
de karar verildi. 12527 / 1 

s 
Diyarbakır Sulh Ceza Hâkimliğinden -. 

E. No : 1981/2268 
K. No : 1981/2000 
Tehlikeli vasıta kullanmak sucundan sanık Abdülmecit oğlu 1942 D. lu Muğla 

İli Milas İlçesi nüfusunda kaytılı Burhan önen hakkındaki müsnet suç sabit olmakla 
TOK. 565/1, 647 sayılı Kanunun 4/1 ve TCK. 72 maddeleri gereğince neticeten 1000 
Ura hafif para cezasıyla cezalandırılmasına sanığın gıyabında karar verilmiş bu güne 
kadar tüm aramalara rağmen sanığın açık adresi tesbit olunamadığmdan karar ken
disine tebli ğedilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince iş bu kararın teb
liğinden itibaren 15 gün içersinde Kanuni yoluna baş vurmadığı takdirde hükmen ke
sinleşeceği mahkeme masrafı ile ilân ücretinin kendisinden tahsil olunacağı İanen teb
liğ olunur. 12525 
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Azuıara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/4« 
Niğde - Bor • Yenimahalle Çukur Sokak No : 14 de mukim Dürdane Elmas'a 
Davacı Kemal Elmas vekili Av. Abdullah Özkan tarafından aleyhinize açılan 

boşanma davası nedeniyle adınıza ilftnen dava dilekçesi ve yineleme dilekçesinin tebliği
ne karar verilmiş, olup karar gereğince duruşma günü olan 14/9/1982 günü saat 9.40 
da Mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil etlrmeniz gerekti
ği, aksi halde müteakip duruşma günü için adınıza llânen gıyap kararı çıkantüacagı 
hususu dava dilekçesi, yenileme dilekçesi ve duruşma günün tebliği yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 12640/1-1 

> • • 

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinden : 

E. No : 961/321 
K. No : 982/321 

KARAR 
Davacı : K. H 

Sanık : Mehmet Ali Yanmaz Aziz oğlu Hatundan olma 1665 doğumlu 
Suç : Yayın yoluyla Cumhuriyeti tahkir ve tezyif etmek vs. 
Suç Tarihi : 12/10/1979 
Yukarıda ismi suçu yazılı sanık hakkında acılan kamudavasuun mahkeme

mizde yapılan duruşması sonunda mahkememizden ittihaz olunan 981/321-321 sa
yılı ve 29/6/1982 günlü kararımız ile mahkememizin görevsizliğine, dosyanın görevli 
Sıkıyönetim Komutanlığı askeri mahkemesine gönderilmesine dair karar bütün ara
malara rağmen sanığa tepliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Varmmrp 28 ve 29. 
maddeleri gereğince Resmi Gazete ile llânen tebliğme, kararın ilân •aTtMuAf» itibaren 
16 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına 10/8/1982 günü oybirliğiyle karar verildi. 

12528/1» 
a 

Artırma. Eksiltme ve ihale ilânları 
Yem Sanayi Türk A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

(Fabrika tevsii İşi makina aksamı imalat ve montajı) 
1 — Adapazarı, Samsun fabrikalarımızın tevsii işi makina aksamı imalat ve 

montaj işleri teklif alma ve kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkraılmıştır. 
2 — Adapazarı tevsii İşi makina aksamı imalat ve montajı işinin geçici temi

natı 300.000,— TL. dır. 
3 — Samsun yem fabrikası tevsii işi makina aksamı imalat ve montajı İşinin 

geçici teminatı 450.000,— TL. dır. 
4 — İsin mukavele dosyası, Mithat paşa Caddesi No : 56 kat 2'deld İnşaat ve 

Tesisler Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — isteklilerin 7/9/1982 günü saat 18.00'e kadar teklif alma şartnamesinde 

belirtilen evraklarla birlikte Genel Müdürlüğümüze müracaat ederek iştirak belgesini 
almaları gerekmektedir. 

6 — Tekliflerin en geç 10/9/1982 günü saat 15.00'e kadar İnşaat ve Tesisler 
Müdürlüğüne verilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacak
tır. 

7 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp 
yapmamakta, iştirak belgesi ve işi istediğine verip vermemekte serbesttir. 

12601/ M 



Denizli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

% <W5 

Parti M i k t a r ı Muhammen bedeli Geçici teminatı 
Bölgesi ve deposu Cins ve nev"i adedi adet M3 Dm3 Lira Kr. Lira Kr. 

Muhtelif 3. S. N . B. Çk, Tomruk ©5 10923 2588,220 5.150, 5.800, 7.250 — 1275.000,— 
> 3. S. N. B. Cz. Tomruk 7 1M7 308,017 4.600, 5.750— 117.000,— 
> 3. S. K. B. Çk. Tomruk 4 676 112,73* 4.240,— - 5.300,— 41.000,— 

3. S. K. B. Çz. Tomruk * 636 113,062 4.260,— 36.000 — 
> Çk. Tel Direk 6 1055 205,180 5.000,— - 8.400, 6.100,— 84.000,— 
> 2. S. Çk. Mis. IDir. 1 557 4.400,— 21.000 — 

Satış Genel Toplamı 76 1Ö964 3390,588 1.5T3.000,— 
1 — İşletmemizin Honaz, Kocabaş ve Merkez Bölgeleri Orman dışı depolarındaki yukarıda karşılarında muhammen bedelle

ri, partiler peşinatı yaslı orman emvali mal bedelinin % öO'si peşin bakiyesi süresiz kesin banka mektubu karşılığında 6 ay vadeli 
olarak açrk arttırmak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 2 Eylül 1982 Perşembe günü saat 14.00 Honaz Belediye binasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
9 — Satışa ait ilan ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Denizli Orman Bölge Başmüdürlüğü, Civar İşletme Müdürlükleri 

Yerel Orman Bölge Şeflikleri ve Belediye ^Başkanlıklarında görülebilir. 
•4 — Satış 15/C model şartnamede yazılı şartlar ve esaslar dahi tinde yapılır. Belge tbras etmeyenler satışa iştirak ettirilmez. 
6 — İsteklilerin saptanan günde saat 9.30-12.00 arasında teminatlarını yatırarak Komisyona müracaatları ilan olunur. 

12666/2-1 
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Muğla Kavaklıdere Devlet Or^an İşletmesi Müdürtugflr-'ieB 

Bölgesi Deposu 

K. Dere 
» 
» 
> 

» 

» 

» 

» 
» 
> 

K. Dere 

Parti M i k t a r ı M un. bedeli Geçici teminatı 
Yol durumu Emvalin cins ve nev'l adedi adet M3 Dm3 Lira Lira 

Stap. Asfalt 2. S. No. Çk. Tomruk 4 21» 100.672 1L100 83.950 
> 3. S. Nb. Çk. Tomruk 1» 2210 744.067 7.600 424.250 
» 8. S. Nb. Çk. Tomruk 4 288 105.256 6.600 63.700 
» » 3. S. Nb. Çk. Tomruk 25 3300 995,946 6.600 496,660 
» 8. S. Nb. Çz. Tomruk 48 6167 1689.050 6.100 773.250 
> » 3. S. Nb. Çz. Tomruk 4 412 98,406 4.900 36.100 
» » 8. S. Nb. Çz. Tomruk 16 271» 609.158 4,700 215.100 
» » Z. S. Nb. Çz. Tomruk 21 2090 630.438 4.200 198.600 
» 3. S. Kb. Çk. Tomruk 5 493 138.125 4.550 45.500 
> » 3. S. Kb. Çz. Tomruk (2 271 68.895 4,400 22.750 
» 3. S. Kb. Çz. Tomruk 16 2157 478.251 4.600 16477150 
» » 3. S. Kb. Çz. Tomruk 4ı 491 110.324 8.750 30.950 
> Çz. Maden Direk i 305 26.807 4.200 8.500 
» » Çz. Maden Direk « 1440 122.193 3.600 32.400 
» » Çz. Sanayi Odunu 1 153 11966 3.200 3.000 

Yekûn 172 23605 5924.653 2.589.450 

1 — İsletmemizin Kavaklıdere orman dışı son istif yerinde mevcut orman emvalleri 31/8/1982 tarihine rastlayan Salı günü 
saat 13.30'da açık artırma ile İşletmemiz Satış salonunda toplanacak Komisyon önünde satılacaktır. 

2 — Satış model 15/C No. lu şartname hükümleri esaslarına göre mal bedelinin % Sösi peşin % 50'sine tekabül edecek olan 
kısmı mttddetsiz limit dahili banka kati teminat mektubu alınmak suretiyle ve banka teminat mektuplarının ı% 12 nizami faizi peşin 
alınarak 6 ay vadeli olarak satılacaktır. 

3 — Bu satışa alt ilân, şartname ve tevhit listeleri Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü, Ankara, 
İzmir, İstanbul, Aydın, Denizli, Milas, Yatağan, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye, Nazilli ve Muğla Orman İşletme Müdürlüklerinde gö
rülebilir. 
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4 — Alıcıların almak İstedikleri partili fi yerinde görmüş ve teminatlarını ona göre İsletmemiz veznesine yatırmış olmala
rını ve satışa katılabilmeleri için Ticaret ve Sanayi Odalarından alınmış 1982 yüı -izesl yapılmış olan belgelerini Komisyona ibraz et

meleri şarttır. 
5 — Taliplilerin ayni gibi ve saat 13.30'a kadar yatırmış oldukları teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları 

ilan olunur. 12600 / 2-2 
a 

Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğünden : 
MUĞLA 

Bölgesi Deposu Emvalin cins ve nev'i 
Parti 
adedi Adet Mi 

Muh. bedeli 
Lira Kr. 

% 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

Çakmak Muratlar Çz. EDL S. Normal Tomruk 42 10332 2066,995 5.900,- 929.400,— 
» » Çz. TM. S. Kısa Tomruk 10 2034 377,214 4.400,— 124.900,— 
» > Çz. K i . Sanayi Odunu 8 2792 264,524 3.200, - 63.900,— 
» » Çk. Tel Direk 2 223 53,517 9.000,— 37.100,— 
> Çz. Tel Direk T 1529 378,525 9.000,— 260.400,— 

Yörttkoglu Kara taş Çz. WL S. Normal Tomruk 18 4191 897,295 5.900,— 397.700.— 
> » Çz. UL S. Kısa Tomruk 2 634ı 80,399 4.400 — 26.600,— 
> » Çz. KI. Sanayi Odunu 3 1045 74,027 3.200,— 17.900,— 
> » Çz. Tel Direk 2 444 119,665 9.000- 85.000,— 

94 23154 4342.161 1.942.900,— 
1 — İşletmemizin muhtelif depolarından yukarıda müfredatı yazdı orman emvalleri 3/9/1982 Cuma günü saat 14.00'de vadeli 

ve açrk arttırmalı olarak satışı yapılacaktır. 
2 — Satış şartnameleri, tevhit listeleri Muğla, Mersin, İstanbul Bölge Başmüdürlükleri ile Aydın, Nazilli, Denizli, İzmir, Mi

las, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye İşletme Müdürlüklerinde ve Çakmak Bölge Şefliğinde görülebilir. 
8 — Satış % 50'at vergileri ile birlikte peşin, 6 ay vadeli olarak yapılacaktır. 
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte atmak istedikleri partilerin muvakkat teminatlarını İşletme veznesine yatırarak Komis

yona müracaatları rica olunur. 12663 /1-1 
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Üzümlü Belediye Bakanağından: 

Belediyemize alt blok, çarşı dükkan ve düğün salonu'nun 2. kısım ikmal İnşaatı 
'2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarfla eksiltme usulü ile 
İhaleye konulmuştur. 

2 — Eksiltmeye çıkarılan işin keşif bedeli (Bay. Bak. Birim flatiarına göre 
1982 yılı) 11.782.350.19 TL. sı olup geçici teminatı 353.470.— TU sidir. 

3 — İhale 10/9/1982 günü saat 15.00'te belediye başkanlığı dairesinde ve en
cümen huzurunda yapılacaktır. 

4 — İhaleye lştirka etmek isteyen talipliler, İhale tarihinden üçgün öncesine 
kadar, 

a) Enaz işin keşif bedeli kadar (B) Gurubu müteahhitlik belgesi, 
b) 1982 yılı vizeli ticaret odası kayıt belgesi, 
c) Araç gereç ve mail durum beyannamesi Ue İstenilen teminat belgesini 

İhraz etmek kaydiyle belediyemizden iştirak belgesi almaları ve İhale saatinden bir 
saat öncesine kadar usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını komis
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermiş olmaları gerekir. 

5 — Eksiltme şartnamesi ve dosyası, belediyemiz muhaslbliğl dairesinde gö
rülebilir. 

6 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracatlar dikkate alınma
yacaktır. 12667 / 2-1 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Birinci 
Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Bursa DSİ 1. Bölge Müdürlüğüne toağlı Karacabey DSİ. 12. Teknik Şube 
Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan (Manyas Barajı Enjeksiyon, Ulaşım ve Drenaj 
tünelleri) işi, 6200 sayılı kanunun 34. üncü maddesi esasları dahilinde (Kapalı Zarf 
Usulü) ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Sari emanet olarak yapılacak isin keşif bedeli 70.000.000.— TL. olup, geçici 
teminatı 2.113.750,— TL. dır. (Geçici ve kesin teminatları, limit İçi olacaktır.) 

3 — Gerekli çimento, yuvarlak ve profil demir ile patlayıcı madde, fitil ve 
kapsül idarece verilecek bunun dışında kalan bilumum malzeme ile aşağıda y 
ekipman taşaron tarafından temin edilecektir. (2 Kompresör, 2 Jeneratör, 1 beton 
pompası, 1 betoniyer, 1 vibratör, 1 elek tesisi.) 

4 — Seçilecek taşeronlar arasındaki eksiltme, 3 Eylül 1982 Cuma günü sa&t 
16.00'de DSt. 12 Teknik Şube Müdürlüğünde eksiltme komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

5 — İstekli şahıs veya şirketlerin iştirak belgesi almak İçin DSİ. 12. Teknik 
Şube Müdürlüğüne 27 Ağustos 1982 Cuma günü sat 15.00'e kadar bir dilekçe ile mü
racaat etmeleri ve bu dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklemeleri lazımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az 70.000.000.— TL. İlk (B) grubu 
Müteahltllk karnesi aslı veya noterden tasdikli fotokopisi. 

b) 3. Madde de yazılı oıakina ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik eden 
belgeler veya bazılarım kiralayacak ise kiralayan firmadan alınmış noterden tasdikli 
taahhütname ile bunların kiralayana ait olduğu gösteren 'belgeler ve gerekli ekipmanı, 
işe başlama safhasında yapılacak iş programına uygun olarak şantiyede hazır bulun-
durt-cağına dair usulü veçhUe tanzim edilmiş taahhütname. 

c) İş kapasitesini ve bu konudaki iş tecrübesini ortaya koyacak belgeler, 
d) Bu İşe alt dosyayı tetkik ettiğine ve iş yerini gördüğüne dair Manyas DSİ 

İsletme Bakım Mühendisliğinden alınmış yazı, 
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6 — İstekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarını 31 Ağustos 1982 Salı günü 
saat (9) dan İtibaren DSİ. 12. Teknik Şube Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebi
lirler. 

7 — İştirak belgesi alan taşeronlar, bu işe alt dosyada bulunan eksiltme şart
namesinin 7. inci maddesinde belirtilmiş evrakları havi teklif zarflarım 3 Eylül 
1982 Cuma günü saat 14.45'e kadar, DSİ. 12. Teknik Şube Müdürlüğündeki eksiltme 
komisyonuna makbuz mukabili teslim edeceklerdir. 

8 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki olabüecek gecikmeler 
kabul edilmez. 12868 / 2-2 

s 

Vize Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bölgesi C i n s i 
Parti 

adedi 
Ster 

miktarı 
İstif 

No. su 

Muhammen 
bedeli 
TL. 

Behçeköy Yapraklı Karışık Odun 480 110 36 900,— 
> » > 481 109 39 900 — 
» » » 482 108 40 900,— 
> > » » 483 109 41 900,— 
» » » 484 108 42 900,— 

> > 485 107 43 900 — 
> > > 486 110 44 900,— 
» > > » 487 107 45 900,— 
» » 488 108 46 900,— 

Sergen » 489 16 1 900,— 
» > » 490 27 1 900,— 

1019 Ster 
1 — İşletmemizin 1981/yıb istihsali olup 30/8/1982 Pazartesi günü saat 14.00 

te acık arttırma suretiyle satılacaktır. 
2 — Bu işle ilgili ilan Demirköy, Kırklareli, Çatalca orman İşletmeleri ile İs

tanbul Orman Bölge Başmüdürlüğünde ve Orman Genel Müdürlüğümüzde görülecektir. 
S — MUracaatuların satış saatinden evvel teminat makbuzlarıyla birlikte Ko

misyona müracaatları ilân olunur. 12598 / 2-2 

Türkiye Çimento Sanayii T.A.g. Genel Müdürlüğünden : 

REDLER ZİNCİRİ İMAL ETTİRİLECEKTİR 
1 — Fabrikalarımızın ihtiyacı takriben 58668 Kg. soğutucu klinker nakil ve 

toz zincirleri satın alınacaktır. 
3 — Söz konusu malzeme ile ilgili ayrıntılı bilgi şartnamesinde mevcuttur. 
3 — Konu ile ilgili şartname. Genel Müdürlüğümüz Ankara Eskişehir Yolunun 

7. Km. deki Merkezinden, veya istanbul Sahpazarı Dursun Han Kat 4'deki Alım Satım 
Müdürlüğümüzden 6.000/— TL. karşılığında temin edilebilir. 

4 — Teklif verme son günü 1/9/1982 tarih ve saat 15.00 olup bu tarihten son
ra yapılacak teklifler ve postada vâki geOkmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 — Şirketimiz 2490 sayılı Kamına tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamak
ta serbesttir. 12596 / 3-2 
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.Devlet Orman Anatamirhane Antalya Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen muhtelif hurda malzemeler açık arttır
ma usulü satılacaktır. 

2 — Satışı yapılacak malzemelerin miktarları % 50 fazla veya noksan olabilir. 
3 — Satış 9/9/1982 günü saat 14.00'te Müdürlüğümüz Satış salonunda yapıla

caktır. 
4 — Satışa iştirak edebilmek için teminatın satış saatinden evvel saat 12.00'ye 

kadar yatırılması şarttır. 
5 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp satışı yapıp yapmamakta 

serbesttir. 
6 — Satışla İlgili hertürlU masraflar (damga resmi, ilan bedeli dellaliye vs.) 

alıcıya aittir. 
7 — Satışa ait ilan ve idari şartnamemiz mesai saatleri içersinde Denizli, Zon

guldak, Bolu, Mersin, Eskişehir, Balıkesir Tamirhane Müdürlüklerinde İstanbul Yedek-
parça Depo Müdürlüğünde, Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Konya Orman İş
letme Müdürlüğü ve Ana tamirhanemiz Müdürlüğünde görülebilir. 

8 — Alıcıların belirlenen gün ve saatte teminatları ile birlikte Komisyona baş 
vurmaları ilân olunur. 

Mua Geçici 
heden teminatı 

Parti No. C i n s v e n e v ' i Miktarı Lira Lira 

ı — Seyyar hava kompresörü (Jembach) 1 adet 175.000 10.000 
2 — Muhtelif Demirçelik hurdası 40 ton 400.000 19.750 
3 — Muhtelif Kutulu hurda akü 10 ton 600.000 27.750 
i — Muhtelif dış greyder lastiği 170 adet 59J500 4.225 
5 — Muhtelif dış kamyon lastiği 150 adet 37.600 2.815 

« — Muhtelif dış pikap lastiği 70 adet 5.250 400 
7 — Muhtelif ebadta kolan 400 adet 10.000 750 

12668/2-1 

Mustafakemalpaşa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı Muh.Be. % 7,5 Tem 
Deposu Emvalin cinsi ve nev'i adedi Adet Ma. Dm». Lira Lira 

Muhtelif 2. S.N.B. Meşe T. 1 7 4,052 10.000 3.000 
Muhtelif 2. SJKJR Meşe T. 1 36 17302 8.000 7.000 
Muhtelif 3. S J N . B . Meşe T. 28 3486 880,110 7.500 489.700 
Muhtelif 3. S.N.B. Meşe T. (Saçlı) 1 9 1,518 4.000 500 
Muhtelif 3. S.K.B. Meşe T. (Saçlı) 1 8 0,755 3.500 500 
Muhtelif 3. S İ C B . Meşe T. 60 9125 1687,601 5.000 626.700 
Muhtelif 2. S. Meşe Maden Direk 2 493 8,042 4.500 3.000 
Muhtelif Kİ Çap. Meşe San. Odunu 2 175 13,906 3.600 3.800 

Satışın Genel Yekünü 96 13339 2616,962 1.134.200 
Yukarıda müfredatı yazılı, İşletmemiz Bölgelerinin Orman dışı istif yerlerinde 

mevcut (kerestelik) orman emvalleri 2/9/1982 Perşembe günü saat 14.00'te 15/C mo
del şartname esasları dahilinde İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak Komisyon hu
zurunda açık artırma suretiyle ihaleleri yapılacaktır. 

İlan olunur. 12665/2-1 

http://Muh.Be
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Korkuteli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Muham. Geçici 
Malın cinsi, nev'i Parti Miktarı bedeli teminatı 

Deposu ve kalitesi adedi Adet W DM» TL. TL. 

Marlf 3. S. N . B. ÇZ. Tomruk 17 3027 633.121 6.200 295.000 
> 3. S. K. B. ÇZ. Tomruk 71 2806 514.669 5.000 194.200 

Çz. Maden Direk 7 6016 163.489 4.300 53.200 
» Çz. Sanayi Odunu 11 2088 162.735 3.300 41.000 

Korkuteli 3. S. N, B. Çz. Tomruk 6 699 199.447 6.200 93.000 
> 3. S. K. B. Çz. Tomruk 8 1244 236.278 5.000 89.000 
» Çz. Maden Direği 2 727 28.206 4.300 9.200 

Çz. Sanayi Odunu 10 2201 167.262 3.300 42.000 

TOPLAM 82 18808 2105.207 816.600 
1 — Yukarıda müfredatı yazıh Korkuteli ve Yazır Bölgelerinin Korkuteli ve 

Marif Depolarında mevcut emval (82) parti halinde 15/C modeli vadeli satış şartna
mesine göre <fc 50 mal bedeli ile nizami vergi ve resimleri peşin, bakiyesi 180 gün va
deli müddetsiz ve kafi banka mektubu karşılığında olmak üzere 3/9/1982 tarihine 
rastlayan Cuma günü saat 13.0O'de Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü satış salo
nunda toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır. 

2 — Satış partileri en az 1.716 M 3 en çok 50.754 M 3 tür. 
3 — Alıcıların % 7,5 geçici teminatlarım ihale saatinden evvel yatırmala i 

banka mektubu vereceklerin işletme adı İle almak istedikleri parti numaralarım be
lirtmeleri, mektupların kat'i ve müddetsiz olması lazımdır. 

4 — Satışa ait partilerin tevhit cetveli İle müfredatlı Han cetveli ve şartnamesi 
Orman Genel Müdürlüğü, ve yine müfredata ilân cetveli ile eb'ad listeleri ve şartna
mesi Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü ile işletmemiz muhasebe servisinde, ayrıca 
müfredatlı ilân cetveli Ankara, Antalya, İsparta, İstanbul ve Burdur İşletmeleri ile 
Başmüdürlüğümüze bağlı diğer işletmelerde görülebilir. 

5 — Taliplilerin belirli gün ve saatte şartnamenin 3. maddesinde yazıh belge
leri ibraz ederek teminat makbuzları ile komisyona müracaatları ilân olunur. 

12599 / 2-2 

Alpagut - Dodurga Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

MUHTELİF SONDAJ DELİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
1 — Genel ve Teknik Şartnamesine göre 2 takım değişik çapta sonda} tiji 

1330M+330M) ile 2 değişik çapta muhafaza borusu (90M+90M) ve 3 adet Karotiyerve, 
3 adet tahlisiye (1 adet erkek 2 adet dişi) satınahnacak - yaptırılacaktır. 

2 — Teklif zarfları 14/9/1982 günü saat 14.00'e kadar Çorum - Dodurgadaki 
Müessese Müdürlüğümüz Genel Muhaberat şefliğine verilmiş olacaktır. Postadaki ge
cikme dikkate alınmaz. 

3 — Teklif zarfları aynı gün saat 15.00 de Ticaret Şube Müdürlüğünde açıla
caktır. 

4 —• Şartnameler, Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden, Ankara'da Hi
podrom Caddesi KST. Ankara Şubesi yanındaki T.K1. Kurumu Genel Müdürlüğü Sa
tma İma Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Odakule İş Mer
kezi Kat. 12 No : 284 - 288 deki İstanbul Satınalma Müdürlüğünden, İzmir de Erzeııe 
Mahallesi 78 Sokak No : 3 Bornova'daki Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesinden t-m n 
edilebilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 12597 ' 11 
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TCDD işletmesi özel Yol Manevra Lokomotifi Komisyonu Başkanlığından : 

İlk etapta 15 adet komple, 5 adet PDK geri kalan 30 adet CDK, olmak üzere 
10 yılda 150 adet yol manevra lokomotifi dış piyasadan kapalı zarf yöntemiyle satın 
alınacaktır. 

1 — ihaleye OEOD Ülkeleri firmaları İştirak edecektir. 
2 — Finansman OEOD Limitleri içinde ve/veya bunlara ek nitelikdeki pro

je kredilerinden sağlanacaktır. 
3 — Tekliflerin en geç 25 Ekim 1982 Pazartesi günü sat 15.00'e kadar Ankara'da 

TCDD Genel Müddlüğü binasındaki Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Ko
misyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 — Bu İşe ait şartnameler Ankara'da Merkez veznesinden US 3 100,— bedelle 
veya o günkü satış kuru üzerinden TL. karşılığından temin edilebilir. 

5 — Teklif zarflarının üzerine teklifin hangi İşe ait olduğu yazılacaktır,. 
6 — TCDD 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

12664/2-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. lığından : 

Kapatılmış zarfla teklif alma yolu ile Bankamız Denizyolları İşletmesine ait 
Samsun Gemisi ile Liman İşletmemize alt Beykoz Su Gemisi Satılacaktır. 

Teklifler engeç 31/8/1982 günü mesai saati sonuna kadar Karaköy - istanbul 
Yeni Yolcu Salonu Kat l'dekl Satınalma Kurulu Başkanlığımıza verilmiş olacaktır, 

Bu satışla İlgili satış şartnamesi bedelsiz olarak Bahçekapı - İstanbul 27 Mayıs 
Han Kat. 3'deki İkmal Merkezi Müdürlüğü satış servisimizden temin edilebilir. 

12662 /1-1 
• • -

Çeşitli ilânlar 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden : 

İdare Merkezi istanbul'da bulunan Alamsaş Alarko Ağır Makina Sanayii A.Ş. nin 
100.000.000.— lira olup sermayesinin 200.000.000.— liraya yükseltilmesi nedeni ile ih
raç edilen birlik kupürü 1000 lira İtibari değerde 92037 adedi hamiline, 7963 adedi 
nama yazılı 100.00 adet hisse senedi (halen muvakkat ilmühaber) önceküeri tamam
lamak üzere 10/8/1982 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmıştır. 

12659 

İdare Merkezi Bandırma'da bulunan Marmara Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
tarafından ihraç edilen % 45 faizli, 5 yü vadeli, birlik kupürü; 50.000 lira itibari de
ğerde 400 adet, 10.000 lira itibari değerde 600 adet toplam 80.000.000,— liralık hami
line yazılı 1. tertip tahvilleri, 10/8/1982 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmıştır. 

12660 

İdare Merkezi İstanbul'da bulunan Bunak Birleşik Makina Sanayii ve Ticaret 
A.Ş. tarafından ihraç edilen % 45 faizli, 4 yıl vadeli, birlik kupürü; 50.000 Ura itibari 
değerde 300 adet, 100.000 lira İtibari değerde 350 adet toplam 50.000.000. liralık ha
miline yazılı DJ. tertip tahviller 10/8/1982 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmış
tır. 12661 
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Petrol İsleri Genel Müdürlüğünden : 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının XI No. lu Diyarbakır petrol bölgesinde 
sahip bulunduğu AR/TPO/1937 hak sıra numaralı petrol rama ruhsatnamesinin ka
nuni süresinin sona erdiği 2/8/1982 tarihinden 2/8/1982 tarihine kadar Petrol Kanu
nunun 55/2. maddesi gereğince İM yıl süre İle temdit edilmesi için 27/7/1982 tarihinde 
müracat etlği Petrol Nizamnamesinin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur. 

12655 

Türkiye Petrolleri Anomin Ortaklığının X No. lu Sürt petrol bölgesinde sahip 
bulunduğu AR/TPO/1952 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesinin kanuni 
süresinin sona erdiği 16/8/1982 tarihinden 16/8/1982 tarihine kadar Petrol kanuni 
nun 55/2. maddesi gereğince iki yü süre ile temdit edilmesi için 27/7/1982 tarihinde 
müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur. 

12656 

Türkiye Petrolleri Anomin Ortaklığının I No. lu Marmara petrol bölgesinde 
sahip bulunduğu AR/TPO/1944, 1845 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsat
namesinin kanuni süresinin sona erdiği 2/8/1982 tarihinden 2/8/1984 tarihine kadar 
Petrol Kanununun 55/2. maddesi gereğince iki yıl süre ile temdit edilmesi İçin 
27/7/1982 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2. maddesi gereğince 
ilân olunur. 12657 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının X No. lu Sürt petrol bölgesinde sahip 
bulunduğu AR/TPO/1934,1935 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatnamesinin 
kanuni süresinin sona erdiği 2/8/1982 tarihinden 2/8/1984 tarihine kadar Petrol Ka
nununun 55/2. maddesi gereğince iki yıl süre ile temdit edilmesi için 27/7/1982 tari
hinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur. 

12658 
• s 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

1U : Balıkesir, İlçesi : Erdek, Köyü veya mevkii: Saraylar, Madenin cinsi: 
Blok Mermer, Ruhsatnamenin tarihi ve numarası: 1/6/1977 464/5694. 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi: 1/25.0OO ilk Bandırma G19 dl d2 paftalarında mevcut 174 rakımlı As

keri nirengi noktasından 3000000 gratlık semt acun İle 2750.50 m. mesafedeki C 
hudut noktasına oradan 56.50 00 gratlık açı ve 21821 m. mesafedeki B hudut nokta
sına düz hat. 

Doğusu: B hudut noktasından 160.90 oo gratlık açı ve 450.00 m. mesafedeki 
A hudut noktasına doğru hat. 

Güneyi: A hudut noktasından 257.9050 gratlık açı ve 220.51 m. mesafedeki 
D hudut noktasına doğru hat. 

Batısı : D hudut noktasından 361.23 40 gratlık açı ve 450.00 mesafedeki C hu
dut noktasına, oradan 1/25000 İlk Bandırma G 19 - dl paftasında mevcut 485 rakımlı 
nirengi noktasına 189.55 26 gratlık semt açısı ve 1835.93 m. mesafe İle bağlanmıştır. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Blok Mermer madeni için 
İsmail Sökmen uhdesine 10 yıl müddetle İşletme ruhsatı verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 
içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği t••• •nüdde'ir.ı 
hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul ediimiyeeegi r\:w j..yıu M-.'^'J K< 
Dununun 65 nci maddesi gereğince ilân olunur. }?"<"• l-• 



Sayfa: 32 RESMİ GAZETE 21 Ağustos 1982 — Sayı: 17789 

YENİ YAYINLARIMIZ 
İşletme MüdurHlğumuz tara tandan hazırlatılan asağanafci kitaplar İstetme 

Müdürlüğümüzün Resmi Gazete safa» bölümünde isteyenlerin istUadeslae sunu
lacaktır. 

1. 12 Eylül 1980 tarikinden sonra yayınlanan Kanunlar, Milli Güvenini Ka
rarlan ve Bildirileri ile «nemli mevzuat kitabının VI CifcU (15 Şubat -
30 Temmuz 1982) Ağustos ayı sonunda 750 TL, ya, 

2. 657 Saydı Personel Kulununda 15 Şubat 1982 tarihinde yayınlanan 2695 
Sayılı Kanunuda dikkate alınarak yapılan tek metin düzenlemesi ve de
ğişiklik metinlerinin yer akfağı kitap Ağustos ayı sosunda 750 TL. ya 

S. Oumnuriyet Hüidknetlerince çakan lan Kanun Hükmünde Kararnamelerin 
taMnamınrm yer aldığı kitap Ağustos ayı sonunda 750 TL. ya 

4. Bayntdırbk Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunca hazırlanan «Büyük Fiat 
Analizleri» adb kitap 16 Ağustos 1982 tarikinden İtibaren 6.500 T L ya 

5. Kanon, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Bakanlar Kurulu Karar
lan, Milletlerarası Anlaşmaların (1 Koşun 1980 - 31 Ekim 1981) yer al
dığı 5 Tertip 20 cilt düstûr 16 Ağuston 1982 tarihinden itibaren 2.000 T L 
ya satılacaktır. 

s 
inşaat Mühendisi Ünal Akçalı tarafından hazırlanan ve Türkiye Bilimsel 

Teknik Araştırma Kanununca yayınlanan «Aktarmasız Analizlerle İnşaat Bi
rim Maliyetleri» adlı kitap 2.000,— T L karşılığı İsletme Müdürlüğü Birim Ffcvt 
Cetvellerinin satıldığı bölümde IsUyenkrtn İstifadesine sumıknustur. 

Resmî Gazete Fihristi 
Yürütme ve İdare Bölümü: 

Sayfa 

Bakanlar Kurulu Kararı 
8/5122 24/8/1965 Tarihli ve 6/5174 Sayılı Kararnamenin Eki Üstenin 

39 Sıra Numarasında Kayıtlı E Uğra Sağız Hakkındaki Hük
mün İptaline Dair Bakanlar Kurulu Karan 1 

Yönetmelik 
— YOK Kurumlan Yönetici. Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin 

Yönetmeliği 2 

Tebllft 
— Pnra ve Kredi Kurulunun 76 Sıra No. lu Tebliği 13 

»• 
Sirküler 
— Ticaret Bakanlığının İhracat: (82/14) Sayılı Sirküleri 13 
— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 14 
— Hânlar 15 




