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CUMARTESİ

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
8 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Maarif Vekaletine Bağlı Ertik Okulları
Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun ile Bu Kananda Değişiklik Yapan
6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 Tarih ve 2768 Sayılı Kanunların
Başlıklarında ve Metinlerinde Çeçen Bazı Deyimlerin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun

Kanun No. 2909

Kabul Tarihi: 6/10/1983

MADDE 1. — 3/6/1938 Tarihli ve 3423, 6/7/1962 Tarihli ve 69, 28/12/1982 Ta-

rihli ve 2768 sayılı kanunlarda geçen; «Maarif Vekaleti» deyimi, «Milli Eğitim Bakanlığı», «Ertik Okulları» deyimi, «Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları», «Mütedavil Sermaye» deyimi, «Döner Sermaye», «Maliye Vekaleti» deyimi, «Maliye Bakanlığı», «Divanı Muhasebat» deyimi, «Sayıştay» olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür.
7/10/1983

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 131 inci Maddesine Bir Fıkra
Eklenmesi Hakkında Kanun
Kanun No. 2910

Kabul Tarihi : 6/10/1983

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Yasama Bölümü Sayfa : 1
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160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan veya görevi
sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya askeri savcılar veya sorgu hakimlikleri veya Memurin Muhakematı Hakkında Kanun
uyarınca yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik,
meni muhakeme, iddianame, talepname veya lüzumu muhakeme karar suretleri ile
ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu
bakanlık veya kurum veya kuruluşa gönderilir.
M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7/10/1983

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Kanun No. 2911

Kabul Tarihi: 6/10/1983
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1. — Bu Kanun; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının
kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ile gerçek ve tüzelkişilerin düzen
leyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanını, usul ve şartlarını,
düzenleme kurulunun görev ve sorumluluklarını, yetkili merciin yasaklama ve erteleme hallerini, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkileri ile yasakları ve ceza
hükümlerini düzenler.
Tanımlar
M A D D E 2. — Bu Kanunda geçen deyimlerden;
al Toplantı; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler tarafından bu
Kanun çerçevesinde düzenlenen açık ve kapalı yer toplantılarını,
b) Gösteri yürüyüşü; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir ka
muoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler tarafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen yürüyüşleri,
c) Mahallin en büyük mülki amiri; illerde vali, ilçelerde kaymakamı,
d) Mahallin güvenlik amirleri; illerde i l emniyet müdürü ve il jandarma alay
komutanını, ilçelerde ilçe emniyet amiri veya komiseri ve ilçe jandarma bölük komutanını,
İfade eder.
Bir il'e bağlı ilçelerin, o ilin belediye sınırları içindeki kısımlarına ilişkin ola
rak bu Kanunun uygulaması yönünden mahallin en büyük mülki amiri, ilin valisidir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı
M A D D E 3. — Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre
silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplana
ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
Yabancıların, 4 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri ve Türk vatandaşları tarafınYasama Bölümü Sayfa : 2
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dan düzenlenecek toplantı veya yürüyüşte topluluğa hitap etmeleri, afiş, pankart,
döviz, resim, flama, levha, araç ve gereçler taşımaları İçişleri Bakanlığının iznine
bağlıdır.
İstisnalar
M A D D E 4. — Aşağıda belirtilen toplantı ve faaliyetler bu Kanun hükümle
rine tabi değildir.
a) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, derneklerin, ticari ortaklıkların ve diğer tüzelkişilerin özel
kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı yer toplantıları,
b) Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun
veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve
uğurlamalar,
c) Spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar,
d) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların Devlet ve Hükümet işleri, hakkındaki toplantı ve konuşmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin halk ile
yapacakları sohbet niteliğindeki görüşmeler.
Seçim zamanına ilişkin hükümler
M A D D E 5. — Seçim zamanlarında yapılacak propaganda toplantıları ile ilgili kanun hükümleri saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerleri
Toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı
M A D D E 6. — Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm i l veya ilçe sınırları içeri
sinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir.
Şehir ve kasabalarda ve gerekli görülen diğer yerlerde hangi meydan ve açık
yerlerde veya yollarda toplantı veya yürüyüş yapılabileceği ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile izlenecek yol ve yönler vali ve kay makamlarca kararlaştırılarak alışılmış araçlarla önceden duyurulur. Bu yerler hakkında
sonradan yapılacak değişiklikler duyurudan onbeş gün sonra geçerli olur. Toplantı
yerlerinin tespitinde gidiş gelişi, güvenliği bozmayacak ve pazarların kurulmasına
engel olmayacak biçimde, toplantıların genel olarak yapıldığı, elektrik tesisatı olan
yerler tercih edilir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü zamanı
M A D D E 7. — Toplantı ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş dog
madan başlanamaz.
Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneşin batışından bir saat önceye,
kapalı yerlerdeki toplantılar saat 23.00'e kadar sürebilir.
Umuma açık yer sayılma
M A D D E 8. — Toplantının yapıldığı yer, toplantı süresince umuma açık yer
sayılır.

ÜÇÜNCÜ BOLÜM
Toplantı Şekil ve Şartları
Düzenleme Kurulu
M A D D E 9. — Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, medenî hakları kullan
ma ehliyetine sahip ve 21 yaşını doldurmuş en az yedi kişiden oluşan bir düzenleme
kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul kendi aralarından birini başkan seçer.
Yasama Bölümü Sayfa: 3
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Düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin toplantının yapılacağı yerde sürekli
ikametgâhlarının bulunması ve bunların belgelendirilmesi zorunludur. Ayrıca bu
kişilerin, haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi izne bağlı kimseler
den olmaması veya yasama veya diplomatik dokunulmazlıklarının bulunmaması
gereklidir.
Bildirim verilmesi
M A D D E 10. — Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından en az
yetmişiki saat önce ve çalışma saatleri içinde, düzenleme kurulunun tamamının
imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik
veya kaymakamlığa verilir.
Bu bildirimde;
a) Toplantının amacı,
b) Toplantının yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatleri,
c) Düzenleme kurulunun başkan ile üyelerinin açık kimlikleri, meslekleri ika
metgâhları ve varsa çalışma yerleri,
Belirtilir ve bildirime yönetmelikte gösterilecek belgeler eklenir.
Bu bildirim karşılığında gün ve saati gösteren alındı belgesi verilmesi zorun
ludur.
Bu bildirim, valilik veya kaymakamlıkça kabul edilmez veya karşılığında
alındı belgesi verilmez ise keyfiyet bir tutanakla tespit edilir. Bu halde noter vasıta
sıyla ihbar yapılır. İhbar saati bildirimin verilme saati sayılır.
Aynı yerde, aynı gün toplantı yapmak üzere ayrı ayrı düzenleme kurullarınca
bildirim verilmişse ilk verilen bildirim geçerlidir. Diğerlerine durum hemen yazılı
olarak bildirilir.
Toplantının yapılması
M A D D E 11. — Toplantı, 6 ncı madde hükümlerine uymak suretiyle bildirimde
belirtilen yerde yapılır. Düzenleme kurulu, kendi üyelerinden başkan dahil en az
yedi kişiyi toplantının yapıldığı yerde bulundurmakla yükümlüdür. Bu husus, katılanların kimlikleri belirtilmek suretiyle hükümet komiserince bir tutanakla tespit
edilir.
Düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları
M A D D E 12. — Düzenleme kurulu, toplantının sükûn ve düzenini, bildirim
de yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumludur. Kurul,
bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımı
nı ister. Alınan önlemlere rağmen sükun ve düzenin sağlanamaması halinde, kurul başkanı toplantının sona erdirilmesini hükümet komiserinden isteyebilir.
Düzenleme kurulunun sorumluluğu,
topluluk toplantı yerinden tamamen
dağılıncaya kadar sürer.
Hükümet komiseri ve yetkileri
M A D D E 13. — Valilik ve kaymakamlıkça; hakim ve savcılar ve bu sınıftan
sayılanlar ile Silahlı Kuvvetler, adalet, genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları
hariç olmak üzere, i l veya ilçelerdeki mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil
memurları ile diğer kamu görevlilerinden müdür, amir veya bunların yardımcıları
arasından bir kişi, hükümet komiseri olarak ve gerektiğinde i k i kişi de hükümet
komiseri yardımcısı olarak görevlendirilir.
Hükümet komiseri, toplantı yerinde uygun göreceği bir yerde bulunur ve toplantıyı teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi araçlarla tespit
ettirebilir.
Yasama Bölümü Sayfa : 4
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Hükümet komiseri, 12 nci maddede öngörülen durumlarda düzenleme kurulu başkanının isteği veya toplantının sürmesini imkânsız kılacak derecede genel
sükûn ve düzeni bozacak ve suç teşkil edecek nitelikte sözle veya eylemle saldırılı
bir biçim alması halinde toplantıyı sona erdirmeye yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplantının Ertelenmesi veya Yasaklanması
Düzenleme kurulunun toplantıyı geri bırakması
MADDE 14. — Toplantı, toplantının yapılacağı saatten en az yirmidört saat
önce düzenleme kurulunun çoğunluğu tarafından, bildirimin verildiği valilik veya
kaymakamlığa yazı ile bildirilmek şartıyla kırksekiz saati geçmemek üzere yalnız
bir kez geri bırakılabilir.
Birden fazla toplantıları erteleme
MADDE 15. — Bir i l sınırı içinde aynı günde birden çok toplantı yapılmak istenmesi halinde vali, emrindeki güvenlik kuvvetlerinin ve gerektiğinde yararlanabileceği diğer güçlerin bu toplantıların güvenlik içinde yapılmasını sağlamaya yeterli
olmadığı kanısına varırsa, toplantılardan bir kısmını otuz günü aşmamak üzere bir
kez erteleyebilir. Bu ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur.
Toplantının bölge valiliği ve İçişleri Bakanlığınca ertelenmesi
MADDE 16. — a) Bir bölge valiliğine bağlı illerden; birden çok ilde aynı
günde toplantı yapmak için bildirim verilmesi üzerine, toplantı güvenliğini sağla
mak amacıyla ilgili valilerce bölge valiliğinden takviye istenmesi halinde, bölge va
lisi bu isteklerin karşılanamıyacağı kanısına varırsa, takviye gönderilemeyen illerdeki toplantılar otuz günü aşmamak üzere bölge valiliğince bir kez ertelenebilir.
b) Aynı günde birden çok bölge valiliğine bağlı illerde toplantı yapmak için
bildirim verilmesi üzerine, toplantı güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili bölge valilerince İçişleri Bakanlığından takviye istenmesi halinde, İçişleri Bakanlığı bu isteklerin karşılanamıyacağı kanısına varırsa, takviye gönderilemeyen bölge valiliğine bağlı illerdeki toplantılar otuz günü aşmamak üzere içişleri Bakanlığınca bir kez
ertelenebilir.
Ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur.
Toplantının yasaklanması veya ertelenmesi
MADDE 17. — Bölge valisi, vali veya kaymakam, kamu düzenini ciddi şekilde bozacak olayların çıkması veya milli güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin
kuvvetle muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünün, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile belirli bir toplantıyı yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak üzere erteleyebilir.
Yasaklama veya erteleme kararının tebliği
MADDE 18. — Bölge valisi. Vali veya kaymakamlarca yasaklanan veya ertelenen veya İçişleri Bakanlığı tarafından ertelenen toplantılara ilişkin gerekçeli yasaklama veya erteleme kararı toplantının başlama saatinden enaz yirmidört saat önce bir
yazı ile düzenleme kurulu başkanına veya bulunamadığı takdirde üyelerden birine
tebliğ edilir. Vali veya kaymakamlarca yasaklanan veya ertelenen toplantılar hakkında bölge valiliğine ve İçişleri Bakanlığına, bölge valilerince yasaklanan veya ertelenen toplantılar için de içişleri Bakanlığına bilgi verilir.
17 nci maddede belirtilen durumlarda; toplantının en az yirmidört saat önce
tebliğ şartı aranmaksızın bölge valiliği, valilik veya kaymakamlıklarca yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller yönetmelikte gösterilir.
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Toplantının ertelenen günden sonraki bir günde yapılabilmesi, düzenleme kurulunun 10 uncu maddeye göre yeni bildirimde bulunmasına bağlıdır.
İl veya ilçelerde bütün toplantıların yasaklanması
M A D D E 19. — Bölge valisi, kamu düzenini ciddi şekilde bozacak olayların
çıkması veya Millî Güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, genel
ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile bölgeye dahil illerin birinde veya
birkaçında veya bir ilin bir veya bir kaç ilçesinde bütün toplantıları üç ayı geçme
mek üzere yasaklayabilir. Valiler de aynı sebeplere dayalı olarak ile bağlı ilçele
rin birinde veya bir kaçında bütün toplantıları üç ayı geçmemek üzere yasaklaya
bilir.
Yasaklama kararı gerekçeli olarak verilir. Kararın özeti yasaklamanın uy
gulanacağı yerlerde mutat vasıtalarla ilân edilir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığına bilgi
verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gösteri Yürüyüşlerinin Şekil ve Şartları ile Ertelenmesi veya Yasaklanması
Gösteri yürüyüşlerinde uygulanarak hükümler
M A D D E 20. — Gösteri yürüyüşlerinin şekil ve şartları ile ertelenmesi veya
yasaklanması hakkında da bu Kanunun 3 üncü ve 4 üncü bölümlerindeki hükümler
uygulanır.
Şehir ve kasaba içindeki genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşlere ait bil
dirimlerde, 6 ncı madde gereğince ilân olunan yol ve yönlere uyulmak şartıyla,
yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri ile izlenecek yol ve dağılma yerinin
belirtilmesi zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Yasaklar ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Amaç dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü
M A D D E 21. — Dernekler, vakıflar, sendikalar ve kamu kurumu niteliğinde
k i meslek kuruluşları kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleyemezler.
Yasak yerler
M A D D E 22. — Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen
bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir
kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz ve şehirlerarası karayolların
da gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.
Genel meydanlardaki toplantılarda, halkın ve ulaşım araçlarının gelip geç
mesini sağlamak üzere valilik ve kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur.
Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri
M A D D E 23. — a) 9 ve 10 uncu madde hükümlerine uygun biçimde bildirim
verilmeden veya toplantı veya yürüyüş için belirtilen gün ve saatten önce veya
sonra;
b) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zinciri gibi bereleyici
ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler ile kanunların suç saydığı
nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşınarak veya
bu nitelikte sloganlar söylenerek veya ses cihazları ile yayınlanarak,
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c) 7 nci madde hükümleri gözetilmeksizin,
d) 6 ve 10 uncu maddeler gereğince belirtilen yerler dışında,
e) 20 nci maddedeki yöntem ve şartlara ve 22 nci maddedeki yasak ve önlemlere uyulmaksızın,
f) 4 üncü madde ile Kanun kapsamı dışında bırakılan konularda kendi
amaç, kural ve sınırları dışına çıkılarak,
g) Kanunların suç saydığı maksatlar için,
h) Bildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak,
i) Toplantı ve yürüyüşün 14, 15, 16, 17 ve 19 uncu maddelere dayanılarak
yasaklanması veya ertelenmesi halinde tespit edilen erteleme veya yasaklama sü
resi sona ermeden,
j) 13 üncü madenin 3 üncü fıkrasına göre hükümet komiserince toplantının
sona erdirildiği halde,
k) 21 inci madde hükmüne aykırı olarak,
1) 3 üncü madenin 2 nci fıkrası hükmüne uyulmadan,
Yapılan toplantılar veya gösteri yürüyüşleri Kanuna aykırı sayılır.
Toplantı veya gösteri yürüyüşünün dağıtılması
M A D D E 24. — Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri
yürüyüşü, daha sonra 23 üncü maddede belirtilen Kanuna aykırı durumlardan
bir veya birkaçının vukubulması sebebiyle, Kanuna aykırı toplantı veya gösteri
yürüyüşü haline dönüşürse:
a) Hükümet komiseri toplantı veya
gösteri yürüyüşünün sona erdiğini
bizzat veya düzenleme kurulu aracılığı ile topluluğa ilân eder ve durumu en seri
vasıta ile mahallin en büyük mülki amirine bildirir.
b) Mahallin en büyük mülki amiri, yazılı veya acele hallerde sonradan
yazı ile teyit edilmek kaydıyla sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya
bunlardan birini görevlendirerek olay yerine gönderir.
Bu amir, topluluğa Kanuna uyularak dağılmalarını, dağıtmazlarsa zor kullanılacağını ihtar eder. Topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. Bu gelişmeler hükümet komiserince tutanaklarla tespit edilerek en kısa zamanda
mahallin en büyük mülkî amirine tevdi edilir.
(a) ve (b) bentlerindeki durumlarda güvenlik kuvvetlerine karşı fiili sal
dın veya mukavemet veya korudukları yerlere ve kişilere karşı fiilî saldın hali
mevcutsa, ihtara gerek olmaksızın zor kullanılır.
Toplantı ve gösteri yürüyüşüne 23 üncü madde (b) bendinde yazılı silah,
araç, alet veya maddeler veya sloganlarla katılanların bulunması halinde bunlar
güvenlik kuvvetlerince uzaklaştırılarak
toplantı ve gösteri yürüyüşüne devam
edilir. Ancak, bunların sayılan ve davranışları toplantı veya gösteri yürüyüşünü
Kanuna aykırı addedilerek dağıtılmasını
gerektirecek derecede ise yukarıdaki
fıkra hükümleri uygulanır.
Toplantı ve gösteri yürüyüşüne silah, araç, alet veya maddeler veya slo
ganlarla katılanların tanınması ve uzaklaştırılmasında düzenleme kurulu güvenlik kuvvetlerine yardım etmekle yükümlüdür.
Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin Kanuna aykırı olarak başlaması hallerinde; güvenlik kuvvetleri mensupları, olayı en seri şekilde mahallin en büyük
mülki amirine haber vermekle beraber, mevcut imkânlarla gerekli tedbirleri alır
ve olaya müdahale eden güvenlik kuvvetleri amiri, topluluğa dağılmaları, aksi
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halde zor kullanılarak dağıtılacakları ihtarında bulunur ve topluluk dağılmazsa
zor kullanılarak dağıtılır.
Suç işleyenlerin yakalanması
MADDE 25. — Topluluk içinde suç işleyenleri ve suçluları yakalamak için
24 üncü maddede belirtilen emir ve ihtarların yapılmasına gerek yoktur.
Çağrı ve propaganda araçları
MADDE 26. — Toplantı veya yürüyüşlere ilişkin çağrı veya propaganda
amacıyla kullanılan basılı veya çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, levha ve
ilânlarda düzenleme kurulu başkanı ile en az altı üyesinin adları, soyadları ve
imzalarının bulunması; bunlardan asılması gerekenlerin, Kanunun 6 ncı madde
sinde belirtilen yönteme de uyulmak şartıyla valilik veya kay makamlıklarca önceden tespit edilmiş yerlere asılması zorunludur.
Bu propaganda ve çağrı alet ve araçlarında, halkı suç işlemeye özendiren
veya kışkırtan yazı veya resim bulunması yasaktır.
Toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılacağı tarihten bir önceki günden
toplantı veya gösteri yürüyüşünün başlayacağı saate kadar, güneşin doğuşundan
batışına kadarki zaman içinde olmak kaydıyla, ses yükselten veya ileten herhangi
bir alet veya araç ile çağrı yapılabilir. Bu süre dışında çağrı için sözü geçen alet
veya araçlar kulanılamaz.
Kapalı yer toplantılarında, ses yükseltici alet veya araçlarla dışarıya yayın
yapılamaz.
Kışkırtma yasağı
MADDE 27. — Halka karşı, doğrudan doğruya veya ses yükselten veya ile
ten herhangi bir alet veya araç ile söz söyleyerek veya seslenerek veya basılmış
veya çoğaltılmış veya elle yazılmış veya çizilmiş kağıtları duvarlara veya diğer
yerlere yapıştırarak veya dağıtarak veya benzeri araç ve yollarla halkı Kanuna
aykırı toplantı veya yürüyüşe özendirmek veya kışkırtmak yasaktır.
Bu hareketler güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Ceza Hükümleri
Yasaklara aykırı hareket
MADDE 28. — Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen
veya yönetenlerle bunların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı ge
rektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde bir yıl altı aydan üç yıla kadar ha
pis ve onbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
10 uncu madde gereğince verilecek bildirimde düzenleme kurulu üyesi ola
rak gösterilenlerden 9 uncu maddede belli edilen nitelikleri taşımayanlar, toplantı
veya yürüyüşün yapılması halinde, bir aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
11 ve 12 nci maddelerde yazılı görevleri yerine getirmeyen düzenleme kurulu
üyeleri hakkında dokuz aydan bir yıl altı aya kadar hapis ve onbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Güvenlik kuvvetlerine veya hükümet komiserine veya yardımcılarına veya
hükümet komiseri tarafından toplantı veya yürüyüş safahatının teknik araç ve
gereçlerle tespiti için görevlendirelenlere bu görevlerini yaptıkları sırada cebir ve
şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarfetmek suretiyle mâni olanlar
hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıl altı aydan
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beş yıla kadar hapis ve onbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Toplantı veya yürüyüşü engelleyenler
MADDE 29. — Toplantı veya yürüyüş yapılmasına engel olan veya devamına imkân vermeyecek tertipler ile toplantı veya yürüyüşü ihlal eden kimse, fiil
daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, dokuz aydan
bir yıl altı aya kadar hapis ve beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası
ile cezalandırılır.
Huzur ve sükûnu bozanlar
MADDE 30. — Yapılmakta olan toplantı veya yürüyüşte huzur ve sükûnu
bozmak maksadıyla tehdit veya hakaret veya saldırı veya mukavemette bulunan
lar veya başka bir suretle huzur ve sükûnun bozulmasına sebebiyet verenler, fiil
daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bir yıl altı
aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç işlemeye teşvik
MADDE 31. — Düzenleme kurulu başkanı ve en az altı üyesinin ad ve so
yadları ile imzalarını taşımayan 26 ncı maddede yazılı propaganda vasıtalarını
hazırlayanlar, yazdıranlar, bastıranlar, propaganda maksadıyla kullananlar veya
sair surette 26 ncı maddedeki yasak ve şartlara uymayanlar altı aydan bir yıla ka
dar hapis ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Bu propaganda vasıtalarında halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik eder mahi
yette yazı veya resim veya işaret bulunursa veya bu maksatla başka araçlar kullanılmış olursa, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde failleri bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Teşvik ve tahrik neticesi olarak suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs
edilirse, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde
teşvik veya tahrikte bulunanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandınlır.
Hükümet emrine karşı gelenler
MADDE 32. — Kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşlere silahsız olarak katılanlar emir ve ihtardan sonra kendiliğinden dağıtmazlar ve hükümet kuvvetleri
tarafından zorla dagıtılırsa, bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin lira
dan otuzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandınlır.
Güvenlik amirinin 24 üncü maddenin 1 inci fıkrası uyarınca yaptığı dağılma
isteğini yerine getirmeyen düzenleme kurulu üyeleri hakkında da yukanda belirtilen cezalar uygulanır.
Dağıtma sırasında cebir veya şiddet veya tehdit veya saldın veya mukave
mette bulunanlar fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği
takdirde, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
23 üncü maddede yazılı hallerden biri gerçekleşmeden veya 24 üncü madde
hükmü yerine getirilmeden, yetki sınırı aşılarak, toplantı veya yürüyüşlerin dağı
tılması halinde. yukarıdaki fıkrada yazılı fiilleri işleyenlere verilecek cezalar
dörtte bire kadar indirilerek uygulanabileceği gibi, icabına göre büsbütün de kaldınlabilir.
Toplantı ve yürüyüşe silahlı katılanlar
MADDE 33. — a) Toplantı ve yürüyüşlere, 23 üncü maddenin (b) bendinde
sayılan silah veya araçları (bunlar ruhsatlı taşınsa bile) taşıyarak katılanlar, iki
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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b) (a) bendinde yazılı olanlardan 24 üncü maddedeki emir ve ihtarı müteakip kendiliğinden dağılmayanların, dağıtılmaları için zor kullanıldığı takdirde,
bunlar üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
c) Dağılma sırasında 23 üncü maddenin (b) bendinde yazılı silah veya
araçlarla mukavemet edenler beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dirilir.
Tahrikçiler ve suç ortaklan
MADDE 34. — 27 nci maddedeki yasağa aykırı hareket edenler toplantı veya
yürüyüş vukubulmamış veya vukubulmuş olup da ilk emir ve ihtar üzerine dağıtılmış ise, fiil daha- ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde
bir yıl altı aydan dört yıla, toplantı ve yürüyüş zorla dağıtılmış ise üç yıldan beş
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Suçüstü hükümlerinin uygulanması
MADDE 35. — Bu Kanunda belirtilen suçlan işleyenler hakkında yapılacak
soruşturma ve kovuşturmalar, yer ve zaman kayıtlarına bakılmaksızın. 3005 sayılı
Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa göre yapılır.
Hükümet komiserine verilecek ücret
MADDE 36 — Hükümet komiserine ve yardımcılarına verilecek ücret miktarı İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca her yıl ortaklaşa tespit edilir ve bu ücret
İçişleri Bakanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanır.
Yönetmelik düzenlenmesi
MADDE 37. — Düzenleme kurulunun, hükümet komiseri ve yardımcılarının,
güvenlik kuvvetlerinin ve görevli askeri birliklerin görev, yetki ve sorumluluklarının uygulanış biçimi ile bu Kanunun 10 ve 18 inci maddelerinde belirtilen husus
lar ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet, Milli Savunma ve
İçişleri bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Saklı hükümler
MADDE 38. — İl İdaresi Kanunu ile diğer kanunlardaki bu Kanun kapsamına giren konularla ilgili yetkiler saklıdır.
Kaldırılan hükümler
MADDE 39. — 10/2/1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü
Hürriyeti Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun 6 ve 26 nci maddelerine göre yapılacak tos
pit ve ilân bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yapılır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bölge valilikleri kuruluncaya kadar geçecek süre
içinde bu Kanun gereğince bölge valilerine tanınmış bulunan erteleme yetkisi İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılır.
Yürürlük
MADDE 40. — Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer
Yürütme
MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7/10/1983
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları
Karar Sayısı: 83/7044
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 35, 30, 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca sağlık yardımlarından yararlanacak olanlardan, yapılacak her bir poliklinik muayenesi için bu Kararnamenin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren, 50.—
lira (Elli lira) muayene ücreti alınması-, Sosyal Güvenlik Bakanlığının 16/8/1983
tarihli ve 17166 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanuna 16/6/1975 tarihli ve 1912
sayılı Kanununla eklenen ve 6/3/1981 tarihli ve 2422 sayılı Kanunun 15 nci maddesiyle değiştirilen Ek 2 nci maddeye göre, Bakanlar Kurulunca 20/8/1983 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Kenan

EVREN

Cumhurbaşkanı
a. ULUSU
Başbakan
Z. B A Y K A N A
Devlet

Bak. - Başbakan Yrd.

Prof Dr. İ. ÖZTRAK

Prof.
Devlet Bakanı

Devlet bakanı

S. B. PASİN

K. AKDOĞAN

Ü. H . BAYÜLKEN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

M i l l i Savunma Bakanı

İ. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı

A . B. KAFAOĞLU
M a l i y e Bakanı

S. CETİNER
İçişleri

Bakanı

H. SAĞLAM

Bayındırlık Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY

Prof. Dr. C . T. SADIKLAR

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

M.

TURGUT

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Prof. Dr. M. A Y S A N
Ulaştırma Bakanı
F. İLKEL
Enerji ve Tabii Kay. Bakan,

M . R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

Köy İşleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Prof. Dr. A. S A M S U N L U
İmar va İskan Bakanı

ÖZDAS

M i l l i Eğitim Bakanı

K. CANTÜRK

H . SAĞLAM

N.

Dr. T. ÖNALP

Ticaret Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V .

Dr.

DevLet Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Karar Sayısı: 83/7059
Tasfiyelerine karar verilmiş bulunan Banker Kastolli Menkul Değerler Ticaret A. Ş., Mentaş Menkul Değerler Ticaret A. Ş. ve Bimtaş Birleşik Finansman
Yatırım ve Menkul Değerler Ticaret A. Ş. nden herbiri için 8/7/1982 tarihli ve
6/5015 sayılı Kararname ile görevli mahkumeler nezdinde teşkil olunan Menkul
Kıymetler Kurullarının, kendilerine verilmiş olan görevleri tamamlamaları nede
niyle. 1/9/1983 tarihinden itibaren kaldırılması; Maliye Bakanlığının 24/8/1983 tarihli ve 58033 sayılı yazısı üzerine, 6/7/1982 tarihli ve 40 sayılı Kanun Hükmünde
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Kararname ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 7 nci maddeye
göre Bakanlar Kurulunca 26/8/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
6.

ULUSU

Başbakan
Prof. Dr. İ. ÖZTRAK

M . ÖZGÜNEŞ

Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

S. R. PASİN

K. AKDOĞAN

Ü. H. BAYÜLKEN

S . ÇETİNER

Adalet Bakanı

M i l l i Savunma Sakanı

İçişleri Bakanı

Z.

BAYKARA

Devlet

Bakanı

Prof.prof.

Dr. M . N. ÖZDAS
Devlet Bakanı

İ. TÜRKMEN

A . B. KAFAOĞLU

H . SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı

M a l i y e Bakanı

M i l l i Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

Prof. Dr. C . T. SADIKLAR

Prof. Dr. M. A Y S A N

Gümrük v e Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

K. CANTÜRK
Ticaret Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY
Sağ.Safl. v e Sos. Yardım Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

M . TURGUT

F İLKEL

Tarım v e Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakan

H. SAĞLAM
Kültür ve Turizm Bakanı V.

Prof. Dr. A . S A M S U N L U
İmar ve İskân Bakanı

M . R. GÜNEY

V . ÖZGÜL

Köy İşleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakam

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Karar Sayısı: 83/7010
Öz-Demir, Çelik, Madeni Eşya ve Oto Sanayii İşçileri Sendikası'nın (ÖZDEMİR-İŞ). Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) ile akdettiği ve süresinin bitimi nedeniyle Yüksek Hakem Kurulunun
2/4/1982 tarihli ve 1982/774
sayılı Kararı ile yeniden yürürlüğe konulmuş bulunan «metal» işkolundaki Toplu
İş Sözleşmesinin, gerekli değişiklikler yapılarak düzenlenmiş ilişikteki şekliyle aynı
işkolunda faaliyette bulunan Kromçelik Döküm Sanayii ve Tic. Ltd. Şti., Marmara
Demir Çekme Sanayi ve Tic. Koll. Şti. Bekir Temizkaya ve Ortakları, Haksan Haddecilik Sanayi ve Tic. A.Ş., Aydöküm Sanayi ve Tic. A.Ş. işyerlerine, 1/7'1983 tarifinden 30/6/1984 tarihine kadar geçerli olmak üzere, teşmili; adı geçen Kurulun
23/6/1983 tarihli ve 1983/540 sayılı görüşüne dayanan Çalışma Bakanlığının
16/8/1983 tarihli ve Çalışma G n : Md. 13-666-4388 sayılı yazısı üzerine, 24/12/1980
tarihli ve 2364 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca
31/8/1983 tarihinde kararlaştınlmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
B. U L U S U
Başbakan
Z. B A Y K A R A

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ

M. ÖZGÜNEŞ

Prof. Dr. M . N . ÖZDAS

Devlet Bak. - Başbakan Yrd

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

S. R PASİN

K. AKDOĞAN

Ü. H BAYÜLKEN

S. ÇETİNER

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

M i l l i Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

I. TÜRKMEN

A . B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı

M a l i y e Bakanı

M i l l i Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı
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K. CANTÜRK

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY

Prof. Dr. C . T. SADIKLAR

Prof. Dr. M . A Y S A N

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük v e Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M . TURGUT

F. İLKEL

Prof. Dr. S . ÖZBEK
Tarım ve Orman Bakanı
H. SAĞLAM

Prof. Dr. T. ESENER
Çalışma Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakan
M . R. GÜNEY

V . ÖZGÜL

Köy İşleri ve Koop Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Prof. Dr. A . S A M S U N L U

Kültür ve Turizm Bakanı V .

İmar ve İşkan Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

31/8/1983 Tarihli ve 83/7010 Sayılı Kararnamenin
Eki Toplu İş Sözleşmesi
Madde 1 — SÖZLEŞMENİN AMACI :
Bu toplu iş sözleşmesinin amacı, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak, işverenin ve iş
in hak ve menfaatlerini dengelemek,
karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamaktır.
Madde 2 — KAPSAM :
A — Yer İtibariyle :
a) Kromçelik Döküm Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi (Çayırova Arçelik
arkası Gebze/KOCAELİ)
b) Marmara Demir Çekme Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketi Bekir Temizkaya ve ortaklan (Sultan Orhan Mahallesi Mualim Köy Mezarlığı Mevkii Gebze/KOCAELİ)
c) Haksan Haddecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. (Sultan Orhan
Mahallesi AEG - ETİ Fabrika Arkası Gebze/KOCAELİ)
d) Aydöküm Sanayi ve Ticaret Anomin Şirketi, (Kaynarca Kemalpaşa Caddesi Pendik/İSTANBUL)
İşyerleri ve eklentilerini kapsar.
B — Şahıs İtibariyle:
(A) Fıkrasında belirtilen işyerlerinde çalışan işçileri kapsar.
Müdürler. Müdür muavinleri, Şefler, Mühendisler, Muhasebeciler toplu iş
sözleşmesinin kapsamı dışındadırlar.
Kapsam dışı personele kapsam içi personelden daha düşük ücret ve sosyal
yardım verilemez.
Madde 3 — İŞE ALMA USULÜ :
İş kanunu ve buna göre çıkarılmış ilgili tüzük hükümlerine uygun olarak
başvurmak kaydıyla işyerinin işe alma usulüne göre yapılan değerlendirme so
nucu eşit durumda olan adaylar arasından, bu işyerinde çalışırken iş kazası veya
eceli ile ölen veya meslek hastalığı nedeniyle malül olup çalışamaz durumda olan
işçinin çocuklarından biri veya eşi lercihan işe alınır.
Madde 4 — ASKERLİK VE HASTALIK SEBEBİYLE AYRILMALAR :
Askerlik ve hastalık nedeniyle ayrılmış olan işçi terhisini veya iyileşmesini
izleyen iki (2) ay içinde istediği takdirde eski görev yeri boş ise bu işe, değilse aynı
işyerindeki eski görevine eş başka bir göreve atanır. Ancak münhal kadronun bulunmayışı halinde kendisine işverence kabul edebileceği başka bir görev teklif edilir. İşçi görevi kabul etmediği takdirde kendisine şartları mevcut ise kanuni haltları ödenir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3
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İhtiyat olarak askere çağrılan yedek subay dışındaki işçilere ücretleri ödenmeye devam olunur. Şu kadar k i bu ödeme üç aydan fazla olamaz.
Madde 5 — DENEME SÜRESİ:
İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren vasıflı işçiler için 2 (iki) ay, vasıfsız
işçiler için 1 (bir) aylık deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi sonunda
işçinin ilgisi kesilmemişse artık işçi, işçi niteliğini (sürekli işçi niteliğini) kazanmış
olur.
Önceden işyerinde çalışırken tensikat veya makul özürlerle işinden ayrılmış
olanların tekrar işe alınmalarında yeni bir deneme süresi uygulanmaz ve derhal
sürekli işçi kadrosuna alınırlar.
Madde 6 — İŞ V E İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ :
İşçiler, gerektiği takdirde, işyeri içinde ünvanı veya niteliği benzer yahut
birbirine yakın işlerde veya yerlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı
olarak işveren tarafından görevlendirilebilirler.
Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile işçilerin, aynı işverene bağlı
ve Belediye hudutları içindeki bir başka işyerine işverence nakledilmeleri mümkündür.
İşçilerin aynı işverene bağlı ve Belediye hudutları dışındaki işyerlerine daimi
olarak nakledilebilmeleri yazılı rızaya bağlıdır. Geçici süre ile nakillerde işçinin
rızası aranmaz, ancak bu süre 3 ayı geçemez.
Belediye hudutları dışındaki işyerlerine nakledilen işçilerin nakle rıza gös
termemeleri halinde hizmet akitleri bildirimli olarak işverence feshedilebilir. Nakle
rıza gösteren işçilerin yerme 6 ay içinde işçi ihtiyacı duyulması halinde, nakli yapılan işçi eski işine dönmeyi kabul etmediği takdirde yeni işçi alınabilir.
İş ve işyeri değişikliği hiçbir zaman ceza mahiyetinde olamaz.
Madde 7 — HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ:
Haftalık çalışma süresi konusunda işyerlerindeki mevcut uygulamaya devam
olunur.
Madde 8 — S A K A T İŞÇİ ÇALIŞTIRMA:
Sakat işçiler hakkında 1475 sayılı İş Kanununun 25. maddesine göre çıkarılan Tüzük uyarınca işlem yapılır.
Çalışmakta iken sakat kalanlar ile Sosyal Sigortalar Sağlık Kurumları tarafından hafif hizmetlerde çalışabilecekleri raporla belirtilenler durumlarına uygun pozisyonlara nakledilirler.
Madde 9 — YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER :
Yasada belirtilen esaslar dahilinde işçilere;
a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hizmeti olanlara 18 işgünü,
b) 5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dahil) hizmeti olanlara 21 işgünü,
c) 15 yıldan fazla hizmeti olanlara 26 işgünü yıllık ücretli izin verilir. Yıllık
iznin hesabında cumartesi işgünü sayılır.
Madde 10 — MAZERET İZİNLERİ:
İşçinin evlenmesi halinde 7 gün, kendisinin veya eşinin doğum yapması ha
linde 2 gün, ana, baba, kardeş, eş ve çocuklarından birinin ölümü halinde 3 gün
ücretli izin verilir.
Çeşitli mazeret hallerinde bir defasında yarım günden az olmamak ve yılda
6 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilir.
Madde 11 — TATİL GÜNLERİ:
Ulusal bayram ve genel tatil günleri hakkında yasa hükümleri uygulanır.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 4
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Madde 12 — FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ:
Fazla çalışmalar ve ücreti konusunda yasa hükümleri uygulanır.
Madde 13 — İHBAR SÜRELERİ:
İhbar süreleri konusunda yasa hükümleri uygulanır.
Madde 14 — ÇOCUK ZAMMI:
ıış (Yüksek Tahsilde ise 25 yaşına kadar) her
İşçilerin
19 yaşını doldurmamış (Yüksek Tahsilde ise 25 yaşına kadar) her
çocuğ
çocuğu için ayda 200,— TL. (İkiyüz lira) çocuk yardımı yapılır.
Madde 15 — YEMEK YARDIMI: doyurucu bir öğün yemek verilir. Yemek
İşçilere
çalışılan günlerde 3 kap doyurucu bir öğün yemek verilir. Yemek
verile
verilemiyen hallerde 100,— TL. (Yüz lira) bedel ödenir.
Madde 16 — YAKACAK YARDIMI : kadar 5.000,— TL. (Beşbın lira) yakacak
yardımİşçilere her Ağustos ayının sonuna kadar 5.000,— TL. (Beşbin lira) yakacak
yardımı yapılır.
EVLENME YARDIMI
Madde 17 — EVLENME YARDIMI:
TL. (Beşbiıı lira) evlenme yardımı yapılır.
İşçilerin evlenmesi halinde 5.000,— TL. (Beşbin lira) evlenme yardımı yapılır.
Madde 18 — DOĞUM YARDIMI: doğum yapması halinde işveden 3.000.— TL.
(Üçbinİşçilerin kendileri veya eşlerinin doğum yapması halinde işveren 3.000.— TL.
(Üçbin lira) doğum yardımı yapar.
Madde 19 — ÖLÜM YARDIMI:nun ölümü halinde işçiye 5.000. - TL. fBeşbin
lira) a) İşçinin eşinin veya çocuğunun ölümü halinde işçiye 5.000. - TL. (Beşbin
lira) ölüm yardımı yapılır. inde ise kanuni varislerine 10.000 (Onbin lira) ölüm yardımı b) İşçinin ölümü halinde ise kanuni varislerine 10.000 (Onbin lira) ölüm yardımı yapılır.
İKRAMİYE :
Madde 20 — İKRAMİYE :
İkramiye konusunda işyerlerindeki uygulamaya aynen devam olunur.
Madde 21 — KIDEM TAZMİNATI :
Kıdem tazminatı konusunda yasa hükümleri uygulanır.
Madde 22 — TUTUKLULUK, GÖZETİM ALTINA ALINMA VE MAHKUMİYET
TARİHİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA:
1 — İşçi herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aştığı takdirde, hizmet akdi münfesih sayılır. 30 güne kadar süren tutukluluk hallerinde,
tutuklu kalınan süreler kadar, işçi ücretsiz izinli kabul edilir.
2 — Gözetim altına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı
süresinde ücretsiz izinli addedilir. Ancak gözaltında geçen süre sonunda tutukla
nan işçilerin hizmet akitleri münfesih sayılır.
3 — Tutukluluğun;
a. Kovuşturmaya yor olmadığı,
b. Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,
c. Beraat kararı verilmesi,
d. Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması,
nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin haklan ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer
varsa işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem haklan saklıdır.
4 — Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün
içinde tahliye edilenler, bir hafta içinde başvurması halinde işveren tarafından
tekrar işe alınırlar.
5 - - Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden,
a. 6 ay ve daha az ceza alan,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5
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b. 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçilerin tekrar işe başlatılmaları işverenin takdiri ile mümkündür.
6 — Yüz kızartıcı suçlar ile, sabotaj, Devletin Ülke ve Milleti ile bütünlü
ğüne Milli Güvenliğe, Kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suç
lardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğrama
sı hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınmazlar.
7 — İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik kazası
yapan şoförler ve işmakinaları operatörleri bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm
giydikleri takdirde 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şar
tıyla,
a. Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 gün içinde,
b. Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda ehliyetin iade
edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde.
Başvurmaları halinde eski işlerine alınır. 90 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır.
Madde 23 — HİZMET BELGESİ :
İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan işçiye 1475 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince işveren veya vekili tarafından işin çeşidini, nitelik ve süresini gösteren bir hizmet belgesi verilir. Bu belgeye işçi isterse kendisinin hal ve hareketleriyle çalışmasının ne yolda olduğu yazılır.
Madde 24 — ASGARİ ÜCRET:
a — İşyerinde yasal asgari ücret uygulanır.
b — Yürürlük tarihinden sonra işe girenlerden, deneme süresini dolduran
lara, işe girdikleri sözleşme yılına ait ücret zammı, ücret zammının uygulama ta
rihi ile işçinin işe girdiği tarih arasında geçen her tam ay için 1/12 oranında ek
siltilerek uygulanır. Ancak, bu uygulama sebebiyle yürürlük tarihinden sonra işe
girenlerin ücreti, aynı nitelikteki kıdemli işçilerin ücretini geçemez.
Madde 25 — İŞÇİ SAĞLIĞI:
İşveren, işçi Sağlığı ve İşgüvenliği Nizamnamesindeki hususları işyerinin ve
işin özelliğine göre yerine getirir ve bu hususta gerekli emir ve talimatları yayınlar
Madde 26 — DİSİPLİN ESASLARI:
Disiplin esasları, işveren veya vekili tarafından hazırlanacak bir talimata
göre düzenlenir.
Madde 27 — ÜCRET ZAMMI:
İşçilerin 30/6/1983 tarihinde almakta oldukları ücretleri 1/7/1983 tarihinden itibaren Ti 20 zam, ayrıca ilave olarak aylık 1.500,— TL. IBinbeşyüz lira) seyyanen zam yapılmıştır.
Madde 28 — YÜRÜRLÜK VE SÜRE:
İşbu toplu iş sözleşmesi 1/7/1983 tarihinde yürürlüğe girer, 30/6/l984 tarihinde sona erer.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 — AVANS MAHSUBU:
İşveren tarafından teşmil tarihinden önce verilen avanslar, toplu iş sözleş
mesi ile getirilen artışlardan mahsup edilir.
Geçici Madde 2 — SAKLI HAKLAR:
Bu sözleşme ile kabul edilmiş, kaldırılmış veya değiştirilmiş olan konuların
dışında, bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce işyerinde süreklilik gös
terecek biçimde hizmet akdi olarak uygulanmış olan ve bu sözleşmede bulunmaYürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
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yan hak ve menfaatler mükerrer olmamaK şartıyla aynı şekil ve oranlarda uygulanır.
Teşmil tarihine kadar işverence, işbu teşmil kararında belirlenenden fazla
ödenmiş bir sosyal yardım varsa, bu fazla ödeme işçiden geri alınmaz.
Geçici Madde 3 — O K U M A Y A Z M A :
Okuma yazma bilmeyen işçilere yetkili mercilerce açılmış bulunan okuma
yazma kurslarına devam etmeleri için izin verilir. Kursa müracaatların fazlalığı
halinde izinler işyeri düzenini aksatmayacak ve üretimi azaltmıyacak şekilde kullanılacaktır.
Geçici Madde 4 — U Y G U L A M A :
Bu toplu iş sözleşmesinde yer alan ve aşağıda gösterilen hükümler belirtilen tarihten itibaren uygulanacaktır.
13u sözleşme 3, 4, 5, 6, 9, 10, 22 numaralı maddeleri teşmil kararının Resmi
Gazetede ilânı tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Karar Sayısı: 63/7009
Türkiye Çimento, Seramik ve Toprak Sanayi İşçileri Sendikası'nın (TÜRKİYE ÇİMSE - İŞ), Turgutlu'da kurulu 32 Kiremit ve Tuğla Fabrikası işyerlerinde
uygulanmak üzere akdettiği ve süresinin bitimi nedeniyle Yüksek Hakem Kuru
l u n u n 15/1/1982 tarihli ve 1982/58 sayılı Kararı ile yeniden yürürlüğe konulmuş
bulunan «çimento ve toprak» işkolundaki Toplu İş Sözleşmesinin, gerekli değişiklikler yapılarak düzenlenmiş ilişikteki şekliyle, aynı işkolunda faaliyette bulunan
A Y T O P S A N - Aydın Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş. itimat Kollektif Şirketi Mehmet Delgen Halefleri Kiremit Tuğla Fabrikası, REİS - Toprak Sanayi ve Ticaret
A. Ş.. BAKIRCI - Toprak Sanayi ve Ticaret A. Ş., Zafer Kiremit Fabrikası Cahit
Öğüt ve Ort. Koll. Şti„ D O G A N A Y - Toprak Sanayi ve Ticaret A. Ş„ Yıldız Kiremit
Fabrikası Ayhan Sandıkçıoğlu ve Sultan Yozgat A d i Ortaklığı işyerlerine, 1/6/1983
tarihinden 1/6/1984 tarihine kadar geçerli olmak üzere, teşmili; adıgeçen Kurulun
26/6/1983 tarihli ve 1933/546 sayılı görüşüne dayanan Çalışma Bakanlığının
16/8/1933 tarihli ve Çalışma Gn. Md. 13-666-4389 sayılı yazısı üzerine, 24/12/1980
tarihli ve 2304 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca
31/8/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kanan EVREN
Cumhurbaşkanı
B. ULUSU
Başbakan
Z. B A Y K A H A
Devlet Bak - Başbakan Yrd
S. R. PASİN

Prof. Dr. M . N. ÖZDAŞ
Devlet Bakanı V .
K. AKDOĞAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

M . ÖZGÜNEŞ

Prof. Dr. M . N . ÖZDAŞ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

0. H . BAYÜLKEN
Milli

Savunma Bakanı

S. ÇETİNER
İçişleri Bakanı

I. TÜRKMEN

A . B. KAFAOĞLU

Dışişleri Bakanı

M a l i y e Bakanı

M i l l i Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

K. CANTÜRK

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY

Prof. Dr. C. f. SADIKLAR

Prof. Dr. M . A Y S A N

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

M . TURGUT

F. İLKEL

Tarım ve Orman Bakanı

Çatışma Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kav. Bakan
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M . R. GÜNEY
Köy İşleri ve Koop. Bakanı

V . ÖZGÜL
Gençlik ve Spor Bakan

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

31/8/1983 Tarihli ve 83/7009 Sayılı Kararnamenin

Eki Toplu İş Sözleşmesi
BÖLÜM

I

G E N E L HÜKÜMLER
Madde 1 — G A Y E :
Bu toplu iş sözleşmesinin amacı, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak, işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek,
karşılıklı İyi niyet ve güvenle iş barışım sağlamak, taraflar arasında doğabilecek
farklılıkları uzlaştıncı yollarla kotarmaktır.
Madde 2 — T A N I M L A R :
Bu toplu iş sözleşmesinde;
A - a) Yıldız Kiremit Fabrikası, Ayhan Sandıkçıoğlu ve Sultan Yozgat Adi
Ortaklığı Kadıköy-AYDIN
b) Doğanay Toprak Sanayi ve Ticaret A . Ş. Pamukyazı Köyü-Torbalı İZMİR
c) Zafer Kiremit Fabrikası, Cahit Öğüt ve Ort. Koll. Şti. Çaybaşı Köyü Torbalı/İZMİR
d) Bakırcı Toprak Sanayi ve Ticaret A. Ş. Aydın - Denizli Devlet Yolu
İmamköy ayrımı-AYDIN
e) Reis Toprak Sanayii ve Ticaret A. Ş. - Umurlu/AYDIN
f) İtimat Kollektif Şirketi, Mehmet Delgen Halefleri Kiremit Tuğla Fabrikası
g) Aytopsan Aydın Toprak Sanayi ve Ticaret A . Ş. Çörüşlü Mevkii Umurlu/
AYDIN
— İŞVEREN —
B — İşverenin sözleşme kapsamında bulunan işyerleri ile bu işyerlerine bağlı
dinlenme, çocuk emzirme, yatakhane, yıkanma, muayene, bakım, bedeni ve mesleki
eğitim yerleri — İŞYERİ —
C — B U İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER — İŞÇİ —
D — Bu toplu iş sözleşmesi — SÖZLEŞME — diye adlandırılmıştır.
Madde 3 — K A P S A M :
a — Yer İtibariyle Kapsam :
İşbu toplu iş sözleşmesi, yukarıda belirtilen işverenlere ait iş yerlerini ve işin
niteliği ve yürürümü bakımından bu işyerlerinin bütün eklentilerini kapsamına alır.
b — Şahıs İtibariyle Kapsam :
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışan ve bir aylık
tecrübe devresini tamamlamış bulunan işçiler, bu toplu iş sözleşmesinin bütün hükümlerinden istifade ederler, ü c r e t maddesinde belirtilen özel hükümler saklıdır.
Ancak, işyerlerinde çalışan Müdür, Müdür Yardımcıları ve Büro Personeli niteliğindeki idari personel kapsam dışıdır.
Madde 4 — ÖZEL SÖZLEŞMELERİN HÜKMÜ :
işbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe, hizmet akitleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini, bu
toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. İşçi lehine teessüs etmiş olan her türlü müktesep haklar devam eder.
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Madde 5 — İŞVERENİN S E V K V E İDARE H A K K I :
İşin ve işyerinin sevk ve idaresi işverene aittir. Ancak, toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.
Madde 6 — İŞVERENİN H A K V E S O R U M L U L U K L A R I :
Bu sözleşmenin gaye kısmında belirtilen iyi düzenin korunmasını sağlamak
üzere işveren haklarım kullanmakla ve borçlarını İfada iyi niyet kaidelerine riayetle
yükümlüdür.
BÖLÜM II
HİZMET A K T I N E İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 7 — U Y G U L A N M A S I :
Bu sözleşmenin iş şartlarını düzenleyici hükümleri bütün İşçilere uygulanır.
Madde 8 — TECRÜBE MÜDDETİ :
işe başlama gününden itibaren İlk bir aylık müddet tecrübe devresidir.
Bu müddet içinde taraflar iş akdini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler. Ancak, işçinin çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır. İşine son verilen işçinin ücreti
derhal tam olarak ödenir.
Deneme süresini bitiren işçi, asıl İşçi kadrosuna geçmiş sayılır. Mevsimlik işçiler ile muayyen müddetli hizmet aktl ile çalışan işçiler hakkında yasa hükümleri
uygulanır.
Madde 9 — ÇALIŞMA MÜDDETİ :
a) İşyerinde haftalık çalışma süresi ve ödemeler konusunda, yasa hükümleri
ve mevcut kurallar uygulamaya devam olunur.
b) Haftalık çalışma sürelerinin günlere dağıtımı, vardiya saatlerinin tesblti
ve değişimi ile ara dinlenmeleri yasalara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak iş
verence tesbit edilir.
c) Hafta tatili bir gündür. Bu günün resmi hafta tatili gününe rastlaması
şart değildir. İşçinin çalıştığı 6 işgününü takip eden yedinci gün hafta tatili günüdür.
d) Vardiyada çalışanlar işyeri amirinin muvafakatını alması halinde kendi aralarında vardiyalarını değiştirebilirler.
e) Vardiya halinde çalışan, işçilerin vardiyaları haftadan haftaya değiştirilir.
Madde 10 — ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESBİTİ :
İşe başlama ve bitme saatleri, vardiye saatleri, işyerinin coğrafi mevkine göre
ve Türkiye Radyoları saat ayarı İle işveren tarafından tesbit ve icabında tatil edilir.
Ancak, zaruret olmadıkça işe başlama, bitme ve vardiya saatlerinde değişiklik yapıla
maz.
Madde 11 — PRESCİLER İLE FIRIN BOŞALTICILARININ ÇALIŞMA D U 
RUMLARI :
Presciler İle fırın boşaltıcılarının çalışma durumları halen işyerinde de tatbik
olunmakta olan işyeri teamülüne göre devam eder. Ancak işvelinde yeni tesis edilen
teknik imkanlara ve makinalara işçi uymak zorundadır.
Madde 12 — KİREMİT V E TUĞLA O C A K L A R I N I N AÇILMA D E V R E S I :
Kiremit ve tuğla ocaklarının açılma ve boşaltma işlemleri halen tatbik edilmekte olan usullere göre yapılır.
Madde 13 — F A Z L A S A A T L E R D E ÇALIŞMA :
Günlük çalışma saatleri dışında yapılan hertürlü çalışma fazla çalışmadır.
İşveren işçilerini işin icabettirdiği hallerde normal günlerde veya hafta tatili
veya resmi tatil günlerinde veya işletme için zaruri ahvalde fazla mesaili çalıştırabilir.
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Mesai yapan işçilere herne sebeple olursa olsun izin verilemez. Fazla mesailerde işçinin kaç saat fazla mesai yaptığı günlük normal kartına işlenmek suretiyle en yakın
amiri tarafından paraf edilir. Fazla mesailerin tesbltinde bu kartlar esas alınır. Ancak kartını getirmeyen veya kaybeden işçiler için puvantaj defteri esas alınır. Fazla
mesailerde ücrete dahil olup, hafta sonunda ödenir. A y başına intikal ettirilemez.
Madde 14 — İŞÇİ DEĞİŞİMİ :
işçiler gerektigi takdirde, işyeri içinde Unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya yerlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı
olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.
Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartıyla işçilerin aynı işverene bağlı
ve belediye hudutları içindeki bir başka işyerine işverence nakledilmeleri mümkündür.
işçilerin aynı işverene bağlı ve belediye hudutları dışındaki işyerlerinde daimi
olarak nakledilmeleri yazılı rızaya bağlıdır. Geçici süre ile nakillerde İşçinin rızası
aranmaz. Ancak bu süre 3 ayı geçemez.
Belediye hudutları dışındaki işyerlerine nakledilen İşçilerin nakle rıza göstermemeleri halinde hizmet akitleri bildirimli olarak işverence feshedllebllir. Nakle rıza
gösteren işçilerin yerine 6 ay içinde işçi ihtiyacı duyulması halinde, nakli yapılan işçi
eski işine dönmeyi kabul etmediği takdirde yeni işçi alınabilir.
iş ve işyeri değişikliği hiçbir zaman ceza maliyetinde olamaz.
Madde 15 — SEZON AÇILIŞI V E KAPANIŞI :
Sezon bitiminde işyerinde muhafaza edilecek kadrolar hususunda bugüne kadar
takip edilmekte olan usule devam olunacaktır.
a) Daimi kadrodaki işçiyi, işveren kış sezonunda diğer bir işte çalıştırabilir.
b) Sezon İşçilerinin müteakip yıl işe alınmalarında işyerinin faaliyete geçe
ceği tarihi işveren ilân edecek, bu ilandan itibaren yedi gün içinde eski işçiler çalışacaklarına dair müracaat yapacaklardır. işveren müracaat etmeyen işçileri iadeli taahhütlü mektupla işe davet edecektir. Bu müddet (tebellüğden itibaren yedi gün) geçtikten sonra müracaat edenlerin işe alınıp alınmamasında İşveren serbesttir.
c) İşveren, işyerinde sezonun bitimini ve hangi kısımlarda işin payderpey durdurulacağını 15 gün önce ilân etmek suretiyle işçilere duyurur. 15 günün bitiminden
sonra hava şartları müsait gittiği takdirde, işveren işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta
serbest olduğu gibi, işçilerde çalışıp çalışmamakta serbesttirler. Ancak, 15 günlük
sürenin bitiminde çalışan işçiler için yeni bir süre verilmez.
d) işyerinde sezon dolayısıyla toplu işçi çıkarılırken kıdemsiz işçilerden başlamak ve kıdemlilere doğru yürümek üzere hareket edilir. Ancak işçilerin liyakat ve
verimliliği de dikkate alınır.
e) Fabrikadan işçi çıkarmak icabettiğinde kıdemli işçiler en son olarak çıkarılır. işe alındığında evvela alınırlar.
f) Sezon sonunda işyerinde İşçi ihtiyacı olduğu takdirde, işveren öncelikle sezon işçilerini alır. Bu işçilerin ücretlerinden herhangi bir indirim yapılmaz. Kışın çalıştırılan sezon işçileri daimi kadroya geçmiş sayılmazlar.
g) Sezon açıldığında veya topluca çıkarılan işçiler geri alındığında evvela kıdemliden başlamak ve kıdemsizlere doğru yürümek suretiyle işe alınır. Ancak, işçilerin liyakat ve verimliliği de dikkate alınır.
Madde 16 — İŞTE V U K U B U L A C A K İNKİTALAR :
İş Kanununun 16. maddesinin III. bendi İle 17. maddesinin m . bendinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışılmayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde yasa hükümleri uygulanır.
Ancak, zorlayıcı sebebin meydana geldiği gün işyerine geldiği takdirde, işçiye
o gün için tam yevmiye ödenir.
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Madde 17 — H A R C I R A H :
işveren işçiyi mutad görevi dışında başka bir görevle merkez ili hudutları haricine gönderdiği takdirde harcırah yasası hükümlerini kıyasen uygular.
Madde 18 — ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARI BİLDİRME :
Çalıştırılanlar işe alınmalarıyla kendiliğinden «Sigortalı» olurlar. Sigortalılar
ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alındığı
tarinte başlar. işveren çalıştırdığı işçiyi örneği Sosyal Sigortalar Kurumunca hazırlanacak bildirgelerle en geç 30 gün içinde kurumu bildirmeyi taahhüt eder.
Madde 19 — BİLDİRİMLER :
Bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması şarttır. İşçi
imzadan imtina ederse, durum o yerde bir tutanakla tespit olunur.
Madde 20 — MALÜL O L A N L A R I N ÇALIŞTIRILMASI :
Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatı uyarınca malül sayılan işçiler, «işyerinde sakat ve eski hükümlü çalıştırılması hakkındaki Tüzük hükümleri»
çerçevesinde ücretlerinde bir düşüklük yapılmaksızın durumlarına uygun bir işte
çalıştırılırlar. Sosyal Sigortalar Mevzuatına göre çalışamayacak derecede malûl
olanlar bu hüküm dışındadır.
Madde 21 — ASKERLİK D U R U M U :
a) Askerlik veya kanuni mükellefiyet dolayısıyla işinden ayrılan işçilerden,
bu mükellefiyetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde müracaat edenler, mün
hal olduğu takdirde, eski kadrolarına, münhal olmadığı takdirde mesleği veya işi
ile ilgili münhal diğer bir kadroya tercihan alınırlar. Bu işçiler için tecrübe müddeti aranmaz. Ayrıldıkları tarihte aldıkları ücretten aşağı ücret verilmeyeceği gibi
bu zaman zarfında sözleşme yapılmışsa sözleşme ile gelen ücret zammı verilecektir.
b) Hazarda ihtiyat askerliğine çağrılan işçilere 45 gün müddetle mukayyet
olarak, işveren tarafından ücretleri ödenir. 45 günü aşan süreler için ücret öden
mez. İş akdi kanunun tayin ettiği müddetle mukayyet olarak devam eder.
Madde 22 - YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:
Yıllık ücretli izinler hakkında yasa hükümleri uygulanır. Ancak bu izin sü
resi 18 işgününden az olamaz.
Madde 23 — YILLIK ÜCRETLİ İZİNİNİ K U L L A N M A Y A N L A R :
İşten ayrılan işçilerin, hak kazanıpta kullanmadıkları yıllık ücretli izinlerine
ait ücretleri işveren tarafından ödenir.
Madde 24 — ÜCRETLİ MAZERET İZİNLERİ:
İşçiye askerlik yoklaması, adli makamlar nezdindeki görevleri için (Şahitlik
dahil) ücretli izin verilir. İşi biten işçinin işyerine dönmesi mecburidir. Dönmediği
takdirde ücreti işlemez.
Madde 25 — ÜCRETSİZ MAZERET İZİNLERİ:
a) İşveren, işçiye meşru mazereti halinde, işi aksatmamak şartıyla, yıllık
ücretli izninin dışında azami bir hafta ücretsiz izin verir. Bu iznin kullanılması için
işverene bir hafta önce haber verilmesi gerekir. (Acil vakalar hariç.)
b) TUTUKLULUK, GÖZETİM ALTINA A L I N M A V E MAHKÜMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA :
1. İşçi herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aştığı takdirde, hizmet akdi münfesih sayılır. 30 güne kadar süren tutukluluk hallerinde, tutuklu kalınan süreler kadar, işçi ücretsiz izinli kabul edilir.
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2. Gözetim altına alman işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı
süresinde ücretsiz izinli addedilir. Ancak gözaltında geçen süre sonunda tutukla
nan işçilerin hizmet akitleri münfesih sayılır.
3. Tutukluluğun;
a) Kovuşturmaya yer olmadığı,
b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,
c) Beraat kararı verilmesi,
d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması,
nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itiba
ren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa
işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem haklan saklıdır.
4. A d i suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenler bir hafta içinde başvurması halinde işveren tarafından tekrar
işe alınırlar.
5. A d i suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden;
a) 6 ay ve daha az ceza alan,
b) 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile so
nuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 8 aydan önce tah
liye edilen işçilerin tekrar işe başlatılmaları işverenin takdiri ile mümkündür.
8. Yüz kızartıcı suçlar ile, sabotaj, Devletin Ülke ve Milleti ile bütünlüğüne
Millî Güvenliğe, Kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan
h ü k ü m giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması halle
rinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınmazlar.
7. işverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik kazası
yapan şoförler ve işmakinaları operatörler bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm
giydikleri takdirde 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartıyla,
a) Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 gün içinde,
b) Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin iade
edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde,
Başvurmaları halinde eski işlerine alınır. 90 günden fazla süren hükümlü
lük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır.
Madde 26 — SAİR ÜCRETLİ İZİNLER:
İşçilere durumu tevsik etmeleri şartıyla,
a) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının ölümü halinde 3 gün,
b) Evlenmeleri halinde 6 gün,
c) İşçinin eşinin doğum yapması halinde 4 gün,
d) Yangın, deprem, sel ve bu gibi tabi afetlerde 3 gün ücretli izin verilir.
Yıllık ücretli izinler, bayram ve hafta tatilleri izinleri mahfuz kalmak kay
dıyla yukarıdaki izinler hadisenin vukuunda kullanılır. Hadisenin vukuunda kulla
nılmayan izinler bir daha talep edilemez.
Madde 27 — ÇALIŞTIRILMIŞ GİBİ S A Y I L A N GÜNLER:
Bu toplu iş sözleşmesinin maddelerinde yer alan ücretli ve ücretsiz izinler ile
Sosyal Sigortalardan verilen istirahatlar işçinin kıdeminin hesaplanmasında yasa
ve mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışılmış iş günleri kabul edilir.
Madde 28 — U L U S A L B A Y R A M V E GENEL TATİL GÜNLERİ:
a) Yasada gösterilen.
Ulusal bayram ve genel tatil günleri tatildir.
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b) Yukarıda sayılan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçiler çalışma
dıkları takdirde iş karşılığı olmaksızın tek yevmiye, bu günlerde çalıştırıldıkları takdirde, toplam 3 yevmiye ödenir.
c) Gerek işçinin işine son verilmesi ve gerekse sezon münasabetiyle işine ara
verilmesi halinde, aradan geçecek 10 gün içinde bayram ve genel tatil günleri varsa
bu bayram ve genel tatil günü yevmiyeleri de işçiye ödenir.
d) Hafta tatili;
Hafta tatilinde çalıştırılmayan işçiye bir iş karşılığı olmaksızın o günkü yevmiyesi tam olarak ödenir.
e) İşçiler işyerinde devamlı olarak 6 iş günü fiilen çalıştıktan sonra gelen
hafta tatili gününde de tatil verilmeyerek çalıştırılırlarsa, o güne ait ücretleri biri
kanuni hafta tatili ücreti olmak üzere 3 gündelik ödenir.
Hafta arasında yapılan sezon veya işten çıkarmalarda işçiye hafta tatil yev
miyesi ödenir.
Madde 29 — İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH H A K K I :
Süresi belirli olsun veya olmasın sürekli hizmet akitlerinde işçi aşağıda yazılı
hallerde dilerse akdi, sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin
feshedebilir.
1 — Sağlık Sebepleri
a) Hizmet akdinin konusu olan işin yapılması sözleşme sırasında bilinme
yen ve işin mahiyetinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehli
keli olursa,
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren,
yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa,
2 — Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzeri;
a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından biri hakkında
yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek gibi hallerde işveren işçiyi yanıltırsa,
b) İşveren, işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler veya davranışlarda bulunursa,
c) İşçi, işverenin evinde oturmakta ise, bunların yaşayış tarzları genel ah
lak bakımından düzgün olmazsa,
İşveren, işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya
gözdağı verirse, yahut işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren
bir suç işlerse, yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya
ithamlarda bulunursa,
d) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya iş sözleşmesi şartları gereğince hesap edilmez veya ödenmezse,
e) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da
işveren tarafından işçiye, yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut iş şartları esaslı bir tarzda değişir, başkalaşır veya uygulanmazsa.
İşçi ihbar önellerine riayet etmeksizin hizmet akdini feshedebilir. Ve kendisine işbu toplu iş sözleşmesiyle kabul edilen kıdem tazminatı ödenir.
:

Madde 30 — İHBAR ÖNELLERİ:
Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akidleri işveren tarafından feshedilen
işçilerin ihbar müddetleri aşağıdaki şekilde hesap edilir.
a) İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için. bildirimin diğer tarafa yapılmasından
başlayarak i k i hafta sonra,
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b) İşi 6 aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,
o işi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer
tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için bildirimin karşı tarafa yapılma
sından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş olur.
Madde 31 — K I D E M TAZMİNATLARI :
Hizmet akdi işveren tarafından İş Kanununun 13. maddesi uyarınca feshedilen işçilere 1. yılını doldurmuş olmak şartıyla her tam yıl için 30 günlük ücretleri
tutarında kıdem tazminatı ödenir.
Madde 32 — ÖLEN İŞÇİNİN K I D E M TAZMİNATI:
Hizmet akdi devam ederken eceli ile ölen işçilerin kanuni varislerine her hiz
met yılı için 30 günlük ücretleri tutarında kıdem tazminatı verilir.
Madde 33 — İŞ KAZASINDA ÖLEN IŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI:
işyerinde çalışırken iş kazası sonucu ölen işçinin kanuni varislerine, her hiz
met yılı için 30 günlük ücretleri tutarında kıdem tazminatı ödenir.
Madde 34 — HASTALIK V E Y A MALULİYETLE A Y R I L M A D A KIDEM TAZMİNATI :
a) İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle çalışamayacağını S. S. Kurumu
sağlık tesislerinden alacağı raporla tevsik eden işçiye her hizmet yılı için 30 günlük
ücretleri tutarında kıdem tazminatı ödenir.
b) İhtiyarlık sigortasından toptan ödeme veya aylık alma gayesiyle hizmet
akdini fesih eden işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
Kıdem tazminatlarının hesaplanması hususunda yasa ve mevzuat hükümleri
uygulanır.
Madde 25 — ASKERLİK SEBEBİYLE A Y R I L M A D A K I D E M TAZMİNATI:
Muvazzaf askerlik sebebiyle askere giden işçiye kanuni kıdem tazminatı
ödenir. 6 aydan 1 yıla kadar kıdemi olupta kıdem tazminatını hak edemeyenlere
3.000,— TL. (Üçbin lira) sı askerlik yardımı yapılır.
Madde 36 — ÇALIŞMA BELGESİ:
İşten ayrılanlara İş Kanununun belirttiği esaslar dahilinde bir çalışma belgesi verilir.
BÖLÜM III
ÜCRETLER V E ÜCRETLERLE İLGİLİ ESASLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 37 — ÜCRET ÖDENMESİ:
a) İşçi ücretleri bir defada ayın 5. gününün akşamına kadar ödenir. Her
ayın 20. günü işçi ücretlerinden mahsup edilmek üzere çalıştığı günlere tekabül
eden ücret tutarında avans ödenir.
b) Haftalık işçi ücretleri, paydos saatlerinde 15 dakika içinde tevzi olunmadığı takdirde işçinin ücreti öğle paydoslarında ödenir. Kat'i ödemelerde bu müddet yarım saattir.
c) İşten çıkarma veya işçinin işten ayrılması halinde, ilişiği kesildiği gün
işçinin ücreti derhal tam olarak ödenir.
d) Tam olarak ödenen ücretler, İş Kanununa uygun olarak hesap pusulası
veya izahlı şerit ile birlikte verilir. Bu pusulada işçinin tahakkuk eden ücreti ile
sair alacakları yapılan kanuni ve diğer kesintiler gösterilir.
Madde 38 — ASGARİ ÜCRET:
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde asgari ücret kanuni
asgari ücrettir.
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Madde 39 — ÜCRET Z A M M I :
İşbu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi olan 1/6/1983 tarihinde kapsamda
belirtilen işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin 31/5/1983 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine,
a) 1/6/1983 - 31/5/1984 tarihleri arasında % 20 oranında ve ilaveten seyyanen
50,— TL. (Elli lira) günlük ücret zammı yapılmıştır.
b) Yürürlük tarihinden sonra işe girenlerden, deneme süresini dolduranlara,
işe girdikleri sözleşme yılına ait ücret zammı, ücret zammının uygulama tarihi ile
işçinin işe girdiği tarih arasında geçen her tam ay için 1/12 oranında eksiltilerek
uygulanır. Ancak, bu uygulama sebebiyle yürürlük tarihinden sonra işe girenlerin
ücreti, aynı nitelikteki kıdemli işçilerin ücretini geçemez.
Madde 40 — FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ:
İşveren, gerekli gördüğü zaman işçilere İş Kanunu ve ilgili tüzük hükümlerine göre fazla mesai yaptırabilir.
a) Günlük çalışma süresini aşan çalışmalar fazla mesai sayılır.
b) Fazla mesai süresi yasada belirtilen süreleri aşamaz.
c) İşyerinde i k i saat ve iki saatten fazla (iki saat dahil) fazla mesai yapmayı kabul eden işçilere, bir çeyrek ekmek, 150 gram peynir veya bu değerde kumanya verilir. Kumanya verilmediği takdirde kumanya bedeli ertesi haftaki öde
melerle birlikte verilir. (150 gram peynir ve o değerdeki kumanyanın raiç bedeli.)
d) Fazla mesaiye kalacak işçilerden kadınlarla, 18 yaşından küçük işçilerin
muvafakatları olsa bile fazla mesaiye bırakılamaz.
e) Fazla mesailerde, işçinin kaç saat fazla mesai yaptığı günlük normal kartına işlenmek suretiyle en yakın amiri tarafından parafe edilir ve fazla mesailerin
tespitinde bu kartlar esas alınır.
D Normal iş günlerinde yapılan fazla mesai ücreti, normal saat ücretinin
% 50 yükseltilmesi suretiyle ödenir.
g) Hafta tatilinde yapılacak fazla mesai ücreti, normal saat ücretinin % 100
yükseltilmesi suretiyle, bayram ve genel tatil günlerinde yapılan fazla mesai ücreti
de normal saat ücretinin % 100 (yani üç misli) yükseltilmesi suretiyle ödenir.
Madde 41 — İKRAMİYE :
İşbu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde bir sezonda 12 ay
çalışan işçilere 45 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bir sezon içinde 5 ay
dan fazla 12 aydan az çalışmış işçilere işbu 45 günlük ikramiye kıstelyevm esaslarına göre ödenir. 5 aydan az çalışanlara işbu ikramiye ödenmez. Hizmet akdi işveren tarafından feshedilen veya sezona tabi tutulan işçiler için 5 ay çalışma şartı
aranmaksızın 1 ay çalışma şartı ile ikramiyeleri kıstelyevm esasına göre ödenir.
İşçi hizmet akdini kendi feshederse 5 ay çalışma kaydıyla ikramiyeden kıs
telyevm esaslarına göre faydalanır.
Hizmet akdi işveren tarafından 1475 sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince
feshedilen ve ikramiyeye hak kazanan işçinin ikramiyesi fesh anında ödenir. İşçi
hizmet akdini kendi feshederse hak kazandığı ikramiyesi ise diğer işçiler gibi sezon
sonunda ödenir.
BÖLÜM IV
SOSYAL Y A R D I M L A R A İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 42 — Y E M E K :
İşçilere fiilen çalışılan gün başına 100,— TL. (Yüz lira) yemek ücreti ödenir.
Ancak işyerindeki yemek uygulaması varsa bu uygulamaya devam olunur.
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Madde 43 — ÇOCUK YARDIMI:
işyerinde çalışan işçilere, her çocuk için ayda 200,— TL. çocuk yardımı ödenir. Bu ödemeler 18 yaşını ikmal ile son bulur. Ancak, tahsilde olan çocuklar ve 25
yaşını doldurmamış ve evlenmemiş kız çocukları için bu yardım tahsilin ve evlen
me ve 25 yaşının ikmaline kadar devam eder. Çalışan çocuklar için işbu yardım
yapılamaz.
Madde 44 — TAHSİL BURSU :
işyerinde çalışan işçilerin;
— ilkokulda okuyan çocukları için 1.000,— TL. sı,
— Ortaokulda ve lisede okuyan çocuklar için 2.000.— TL. sı,
— Yüksek okulda okuyan çocukları için 3.000,— TL. sı,
Tahsil yardımı, bir kerede okulların açıldığı tarihte tevsik edilmek kaydıyla
okul malzemesi olarak yapılır. Yüksek tahsile devam edenler için yapılacak tahsil
yardımı 25 yaşın ikmalinde sona erer.
Madde 45 — E V L E N M E Y A R D I M I :
İşyerinde çalışan ve asgari bir yıl kıdemi olan işçilere resmi nikâh ile evlen
meleri halinde ve aynı işyerinde bir defaya mahsus olmak üzere, durumu tevsik et
mek şartıyla 5.000,— TL. (Beşbin lira) sı evlenme yardımı yapılır.
Evlenenlerin ikisi de aynı işyerinde çalışıyorsa, bu yardım her ikisine de ayrı
ayrı yapılır.
Madde 46 — DOĞUM Y A R D I M I .
İşbu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerinde asgari dört ay çalışan
kadın işçilerin kendilerinin, erkek işçilerin ise eşlerinin doğum yapması halinde iş
verence 3.000,— TL. (Üçbin lira) doğum yardımı yapılır. Karı koca aynı işyerinde
çalışıyorsa bu yardımdan yalnız biri yararlanır.
Madde 47 — ÖLÜM YARDIMI:
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerinde çalışan,
a) İşçinin, iş akdinin devam etmesi sırasında eceli ile ölmesi halinde eşine,
yoksa çocuklarına, yoksa ana ve babasına 10.000,— TL. cenaze yardımı yapılır.
b) İşçinin işyerinde vukua gelen bir iş kazası neticesinde vefatı halinde ka
nuni varislerine 20.000.— TL. (Yirmibin lira) sı cenaze yardımı yapılır.
c) İşçinin bakmakla mükellef olduğu ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü
halinde durumu tevsik etmek şartıyla 5.000,— TL. (Beşbin lira) cenaze yardımı ya
pılır.
d) İşçinin ölümü kampanya dışında dahi olsa, ölüm yardımı hemen yapılır, işçinin bakmakla mükellef olduğu, ana. baba, eş ve çocuğunun ölümü halinde
işçi gelecek kampanya devresi işe başladığı takdirde, bu yardım kendisine yapılır.
Fabrika dışında görevi olanlar vefat ettiklerinde her türlü cenaze masrafı ile cena
zenin gömüleceği mahalle kadar taşınması işverence yapılır.
Madde 48 — Y A K A C A K Y A R D I M I :
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere bir se
zonda 4 ay çalışmak kaydıyla her brüt 3.000,— TL. (Üçbin lira) yakacak yardımı
sezon sonunda verilir.
Madde 49 — GİYİM EŞYASI:
a) İş Elbiseleri:
Sezon işçilerine yılda bir takım yazlık, daimi işçilere yılda iki takım iş elbisesi verilir.
Yazlık elbiseler en geç Nisan ayının sonunda, kışlık elbiseler ise en geç Kasım
ayının sonunda verilecektir. İş elbiseleri iş yerinde giyilir.
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Yazlık elbiseler en az1.000.—TL. (Bin lira) sı. kışlık elbiseler en az 1.500,— TL
(Binbeşyüz lira) sı değerinde olacaktır.
b) Ayakkabılar:
İşyerinde 5 ay çalışan işçilere, sezon sonunda en az 1.000,— TL. (Bin lira) sı
değerinde bir çift ayakkabı verilir. (Sümerbank tipi.)
c) İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti nizamnamesine göre verilmesi
gereken koruma levazımatı verilir.
d) Daimi işçilere kışın bir lastik çizme verilir. Bütün işçilere kep verilir.
e) Fırın boşaltıcılarına bir sezonda iki takım iç çamaşırı verilir.
f) Galet çekenlere, presçilere, açıcılara ortası deriden önlük verilir.
g) Ustabaşı, postabaşı, şoför, şoför muavini, bekçi ve bahçıvanlara 3 yıl miattı deri gocuk verilir.
Madde 50 — SABUN VE HAVLU YARDIMI :
a) Sabun :
Her ay işçiye 200 gramlık beyaz iki kalıp sabun verilir.
b) Havlu:
Sezona tabi tutulan işçilerin (Daimi işçiler dahil) el ve yüzlerini kurulama
ları için standart boy bir adet yüz havlusu verilir.
BÖLÜM V
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 51 — İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI KORUMA VE İŞ EMNİYETİ:
İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümleri uygulanır. Ayrıca aşırı
sıcaklığın ve tozun önlenmesi bakımından fırın boşaltma yerlerine yeteri kadar
emici aspiratörler konulacaktır.
Madde .52 — HASTALIK BİLDİRİMİ:
Hastalık sebebiyle işyerine gelemeyen işçiler en geç 12 saat içerisinde bağlı
bulundukları kısım şeflerini veya görevli nezaretçiyi haberdar etmekle mükelleftirler. Ve keyfiyeti işçi sigortalan kurumu doktorlarından veya resmi sağlık tesislerinden alacakları raporla tevsik ve isbata mecburdurlar.
Aksi halde, işine mazeretsiz gelmemiş sayılır.
Madde 53 — SAĞLIK KURUMLARINA GİDİŞ VE GELİŞLER:
a) İşbu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerinde mahalli sigorta
dispanseri veya anlaşmalı hekimliğinde viziteye giriş çıkış saatlerine ilaveten mez
kûr yerlere gidiş dönüş için yolda geçen azami 1,5 saat için işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
b) İşçinin mahalli sigorta tesisinden taşra sigorta tesislerine gönderilmesi
halinde ise. mahalli sigorta ve taşra sigortalarındaki vizitelere giriş çıkış saatlerine ilaveten bu yerlere gidiş ve dönüşler için yollarda geçecek azami 2,5 saat için
işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
c) Sağlık tesisleri ilgililerince kendilerine istirahat verilmeyen işçilerin iş
yerine dönmeleri mecburidir
Madde 54 — GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK:
İş kazası nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinden 7 gün ve
daha fazla süre ile geçici iş göremezliğe uğrayan işçilere. Sosyal Sigortalar mevzuatı gereğince noksan ödenen meblağ (Geçici iş görememezliğin ilk gününden başlamak üzere) işverence tama iblağ edilerek ödenir.
Madde 55 — İŞ KAZALARI VE BİLDİRİM :
İşyerinde vukuu bulan kaza neticesinde yaralanan işçi, durumu vakit kaybetmeden nezaretçisine (Ustabaşı veya amirine) bildirir, işçinin durumu buna imkan
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vermeyecek kadar ağır ise yaralanmasını bildirme işi işçinin yanında veya yakının
da bulunan işçi arkadaşlarına düşer, kazadan haberdar edilen amir yaralıyı sıhhi
durumunun gerektirdiği ilk yardımın ve tedavisinin yapılması ve esas bakımını
sağlamak üzere hemen işyeri hekimine veya sağlık tesislerine ambulans veya temin edeceği vasıta ile gönderir. Ayrıca dolduracağı kaza kâğıdını personel servisine intikal ettirir ve keyfiyeti, işveren vekili, mahalli zabıtaya, en geç 48 saat içinde
Sosyal Sigortalar Kurumuna yazı ile bildirilir. İşyerinde vuku bulan en küçük bir
yaralanma hadiselerinin dahi nezareiçiye bildirilmesi mecburidir. Kendi kendilerini tedavi etmeye kalkışanlara karşı hiçbir mesuliyet kabul edilmez.
İş kazasına uğrayan ve kendisine şahit olarak refakat edenlerin işyerinin haricinde bulunan resmi makamlara celbi dolayısıyla geçecek müddet iş müddetleri
içerisinde sayılır. Ve ücretlerinden bir kesinti yapılamaz.
Madde 5ü — İŞÇİNİN VÜCUT TEMİZLİĞİNİN K O R U N M A S I :
Mesai bitiminde işçilerin vücut temizliği için işveren tarafından sağlık kurallarına uygun duş odaları yaptırılır.
Duşlardan muntazaman sıcak ve soğuk suyun akması temin edilir.
Madde 57 — K O R U N M A L E V A Z I M A T I :
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere işçile
rin sağlığını koruma ve iş emniyeti nizamnamesinde belirtilen korunma levazımatı
işveren tarafından verilir.
Madde 58 — İÇME S U Y U .
içme sulan sıhhi şartlara uygun olacak ve işyerinin muhtelif yerlerine çeşmeler veya su küpleri konacaktır, İçme sularının yazın serin olması için tedbirler
alınacaktır.
BÖLÜM VI
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 59 — PARK Y E R l :
İşveren işçilere ait bisiklet, motosikletlerin işyerinde park yapmaları gayesiyle park yeri düzenler.
Madde 60 — SÖZLEŞMENİN HÜKÜM O L M A M A S I HALİNDE:
Bu toplu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda mer'i mevzuata göre işlem
yapılır.
BÖLÜM VII
YÜRÜRLÜK VE SÜRE
Madde 70 — YÜRÜRLÜK V E SÜRE:
İşbu toplu iş sözleşmesi 1/6/1933 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yürürlüktedir.
BÖLÜM VIII
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 — A V A N S M A H S U B U
Teşmili yapılan işyerlerinde çalışan işçilere yürürlük tarihinden önce işveren
tarafından verilen avanslar işçilerden geri alınmayacaktır. Artış farkından mah
sup edilecektir.
Geçici Madde 2 — F A R K L A R I N ÖDEME Z A M A N I :
Teşmili yapılan işyerlerinde çalışan ve karar tarihinde hizmet akitleri devam
etmekte olan işçilere 1/6/1983 tarihinden itibaren hesaplanacak parasal konularla
ilgili farklar, teşmil tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecektir.
Geçici Madde 3 — F A Z L A ÖDENEN SOSYAL H A K L A R :
Teşmili yapılan işyerlerinde, teşmil tarihine kadar işyerlerindeki uygulamaya
göre, teşmili yapılan işbu toplu iş sözleşmesinde belirlenenden daha fazla ödenmiş
bir sosyal yardım var ise, bu fazla ödeme işçiden geri alınmaz.
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Geçici Madde 4 — O K U M A Y A Z M A :
Okuma yazma bilmeyen işçilere yelkili mercilerce açılmış bulunan okuma
yazma kurslarına devam etmeleri için ücretli izin verilir.
Kursa müracaatların fazlalığı halinde izinler, işyeri düzenini aksatmayacak
ve üretimi azaltmayacak şekilde kullandırılır.

Atama Kararları
Millî Savunma Bakanlığından :
Karar Sayısı : 83/29434
1. Bu kararda isimleri yazılı (15) Hakim Subayın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları uygun görülmüştür.
2. Bu kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.
30/9/1983
Kenan E V K E N
CUMHURBAŞKANI
B. ULUSU
Başbakan

U. H. BAYÜLKEN
Milli Savunma Bakanı

M. S. B. As. Ad. Teftiş Kurulu Müfettişliğinden, Hak. Alb., Hasan Dumlu, Ağrı,
954-3, 1973, M. S. B. As. Ad. İşi. Bşk. lığı Kar. ve Tet. Ş. Md. lüğüne,
M . S. B. As. Ad. Teftiş Kurulu Müfettişliğinden, Hak. Alb., Süleyman Takkec,
Konya, 954-b-16, 1975, M . S. B. As. Ad. Teftiş Kurulu Bşk. V. ligine.
"J Or. K. Ad. Müş. liginden, Hak. Alb., Selahattin Yılmaz, Kastamonu, 955-b-7.
1978, 3. Or. K. As. Süv. lığına.
3. Or. K . As. Sav. lığından, Hak. Yb., Nursafa Pandar, İstanbul. 965-Yd-S, 1981,
3. Or. K . Ad. Müş. ligine.
K . K . K . Yrd. As. Sav. lığından, Hak. Y b , Mahir Esenülkü, Trabzon, 965-Yd-10.
1982, 66. Mknz. Tüm. K . As. Mah. Hak. ligine
3. Or. K . As. Mah. Hak. liginden, Hak. Yzb., A l i Turgut Gözen, İstanbul, 974Yd-7, 1977, Zh. B r l . Ok. ve Eğt. Tüm. K . As. Mah. Hak. ligine.
2. Or. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığından, Hak. Ütğm., M . Sadık Liman, İstanbul,
979-Yd-ll, 1979, 2. Or. K. As. Mah. Hak ligine.
7. Kor. K . As. Sav. Yrd. lığından, Hak. Ütğm., Ç. ilhan Akbulut, Erzincan,
979-Yd-12, 1979. 7. Kor. K. Yrd. As. Sav. lığına.
33. P. Tüm. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığından, Hak. Ütğm., Salih Şahin. Yozgat,
979-Yd-13, 1979, 33. P. Tüm. K . As. Mah. Hak. ligine.
2. P. Tüm. K. As. Sav. Yrd. lığından, Hak. Ütğm., Ekrem Gülseçkin, İstanbul,
979-Yd-14. 1979, 2. P. Tüm. K. Yrd. As. Sav. lığına.
6. Kor. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığından, Hak. ütğm.. Atilla Poyraz, Sivas,
979-Yd-15. 1979, 6. Kor. K. As. Mah. Hak. ligine,
58. Er Eğt. Tüm. K. As. Mah. Yrd. lığından, Hak. ütğm., Hüseyin Çelik, Çankırı,
979-Yd-17. 1981, 58. Er. Eğt. Tüm. K. As. Mah. Hak. ligine.
21. Syy. J. Tııg. K. As. Sav. Yrd. lığından, Hak. Ütğm., Veysel Demirok. Elazığ,
979-Yd-iS, 3981, 21. Syy. J. Tug. K. Yrd. As. Sav. lığına.
66. Mknz., Tüm. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığından, Hak. Ütğm., M . Turgut Efe,
Gaziantep, 979-Yd-20, 1981, 66. Mknz. Tüm. K . As. Mah. Hak. ligine.
2. Or. K. As. Sav. Yrd. lığından, Hak. ütğm., Bilgin Ak, Çankırı, 979-Yd-21,
1981. 2. Or. K. Yrd. As. Sav. lığına
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19
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Millî Savunma Bakanlığından :
Karar Sayısı : 83/29447
1. Bu Kararda açık kimliği yazılı (1) Hâkim Subay'ın karşısında gösterilen
görev yerine atanması 1602 sayılı Kanunun 9ncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.
G/10/1983
Kenan EVKEN
CUMHURBAŞKANI
B. ULUSU
Başbakan

Ü. H. BAY ÜLKEN
Milli Milli Savunma Bakanı

Yüksek idare Mahkemesi üyeliğinden. Hâk. Alb.. Kemal OKUMUŞOĞLU
1950-B-9, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2 nci D. Bşk. lığına ANKARA.

Sosyal Güvenlik Bakanlığından :
Karar
Karar Sayısı:
Sayısı:

83/29411
8.1/29411
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu + 500 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına; Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürü Ercüment ARTUN'un: 657 sayılı Kanunun değişik76ncımaddesiile2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğine:
naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

30/9/1983
Kenan EVREM
CUMHURBAŞKANI
B. ULUSU
Başbakan

S. SİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Yönetmelik
İnönü Üniversitesinden :
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik
Kıyafetleri Hakkında Yönetmelik
Madde 1 — İnönü Üniversitesi öğretim üyelerine mahsus akademik kıyafet,
«rob» ve «epitoj»dan (omuz atkısı) ibarettir. Bunların biçimleri, renkleri, desenleri
ve kumaş cinsleri bu yönetmelikte belirlenmiş, ekli şekillerde gösterilmiştir.
Madde 2 — Akademik kıyafetlerin genel özellikleri şunlardır:
Bütün Kıyafetler siyah terilen kumaştandır. Robun yaka, ön ve kollarına,
omuz atkısının (epitoj) arkasına, fakültelerin renginden saten, sol omuza robun kumaşından apolet konur.
Omuz atkısının üzerine ve kol kenarlarına doçentlerde iki sıra, profesörlerde
üç sıra şerit konur.
Ayrıca yakanın iç tarafını çevreleyerek eteğe kadar inen saten bulunur ve
saten içte kalır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20
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Madde 3 — Fakülte ve Yüksek okulların renkleri şunlardır:
Eğitim Fakültesi: Bal köpüğü rengi
Fen - Edebiyat Fakültesi: Turuncu
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.- Leylak rengi
Malatya Meslek Yüksek Okulu: Gül kurusu rengi
Adıyaman Meslek Yüksek Okulu-. Açık Yeşil
Yeni açılacak fakültelerin rengi, fakülte kurullarının kararı ile tesbit edilir
ve senatonun onayına sunulur.
Madde 4 — Rektörün kıyafeti rob ve epitojdan (omuz atkısı) ibarettir. Kumaşı krem terilendir. Robun yaka, ön ve kollarına omuz atkısının (epitoj) arkasına
kayısı renginden saten, sol omuza robun kumaşından apolet konur.
Madde 5 — Akademik kıyafet, buna uygun renkte sivil elbise, beyaz gömlek
üzerine koyu veya siyah zeminli kravat ve siyah iskarpin ile giyilir.
Madde 6 — Üniversite içinde, yapılacak her türlü akademik merasimlerde,
doçentlik ve doktora sınavları ile diploma dağıtımında, açılış derslerinde; Üniversi
te dışında, akademik kıyafet giyilmesini gerektiren törenlerde akademik kıyafet
giyilmesi mecburidir.
Üniversite Senatosu, bu madde dışında kalan dersler, kurullar ve bilimsel
toplantılar için de akademik kıyafet giyme mecburiyeti koyabilir.
Madde 7 — Üniversitenin akademik kıyafetleri Üniversite bütçesinden dik
tirilir. Üniversite demirbaşına kaydedilen bu akademik kıyafetlerin, bakım, ütü ve
onarımı Üniversite tarafından yaptırılır. Kıyafetler kullanılacağı zaman ilgililere
teslim edilip, tören bitiminde geri alınır.
A r z u eden öğretim üyeleri, yönetmelik hükümlerine tamamen uymak şartı
ile, kendi akademik kıyafetlerini kendileri yaptırabilir.
Madde 8 — Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 9 — Bu yönetmeliği, İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

D Ü Z E L T M E
7 Ekim 1983 tarih ve 18184 sayılı Resmi Gaze te'de yayımlanan Dernekler Kanunu aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
Resmi Ga/.ete
Sayla No.

Yanlış

Doğru

1

(Bölüm Başlığı)
1
27

YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ
Kanun No. 2098
a.10.1983

Y A S A M A BÖLÜMÜ
Kanun No. 2908
6.10.1983

(Satır 49)

fürütrne ve idare Bulumu Sayfa : 21
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Sayfa : 32
Cumhuriyet

Merkez

Döviz

Bankası

Kurları

İdare

Merkezinden

:

Bülteni

SAYI: 19^3/189

8,9,10
8,9tlO
II
II
Dövizin

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

ICC
İÜO

Sayılı
Sayılı

Cinsi

1983 T a r i h l e r i n d e
1983 T a r i h l e r i n d e

Liste
Liste

Döviz

ABD d o l a r ı
Avustralya
doları
Avusturya
ş i l i n i
B a t ı Alman m a r k ı
Belçika
frangı
Danimarka kronu

Alış

242,85
221,79
13,41
94,30
4,62
26,03

ABD d o l a r ı

71,18

2,0884

1567,78
231,19
1,2300
7,2906

Yürütme ve laare Bölümü Sayfa: 22

210,71
13,41
94,30

116,28
14,71

99,79
187,57
796,08

31,64
364,23
66.3P

KURLAR

2,8931
7,7439

3,4802
•,91327
3,4506
1,4998

4,39
26,03
30,71
83,94
31,36

15,80

18,1096
2,5752
52,5649
9,3296
7,9078

1 Avustralya
doları
1 Kuveyt
dinarı
1 Sterlin

4,72

107,14
201,39
854,74
33,97
371,51

33,31

Alış

242,85

118,61

364,23
69,78

Efektif

247,71
226,23
13,68
26,55
31,32
85,62
31,99

31,36

riyali

Satış

96,19

116,28
15,49
105,04
197,44
837,90

ÇAPRAZ
1

Döviz

83,94

İsviçre
frangı
İtalyan
lireti
Japon y e n i

Uygulanacaktır.
Uygulanacaktır.

(TL Olarak)
(TL Olarak)

30,71

F r a n g 17. f r a n g ı
Hollanda
florini
İsveç
kronu

1 Kanada d o l a r ı
1 Kuveyt d i n a r ı
1 Norveç kronu
1 Sterlimi
1 Suudi Arabistan

Ekim
Ekim

Avusturya
ş i l i n i
B a t ı Alman m a r k ı
Belçika
frangı
Danimarka kronu
Fransız
frangı
Hollanda
florini
İsveç
kronu
İsviçre
frangı
İtalyan
lireti
Japon y e n i
Kanada d o l a r ı
Norveç kronu
Suudi Arabistan r i y a l i
ABD d o l a r ı

Sfektif

Satış

250,14
228,45
13,81
97,13

4,76

26,81

31,63
86,46

32,30
119,77

15,95

108,19

203,36
863,12
34,31
375,15
71,88

T.C.
Resmî Gazete
Kurulu* Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) • 1 Ekim 1920

c
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1)

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı ilânları
Mersin 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1985/96-87
Mehmet Emin Atlıhnn vekili A v . Ahmet Göktaş tarafından dava:ı
Davacı Mehmet Emin Atlıhnn vekili Av. Ahmet Göktaş tarafından dava:ı
Şemsi
Şemsi Atlıhan aleyhine talep edilen ihtarda :
Davacı vekili 14/2/1983 tarihli dilek;esi İle davalı aleyhine eve dönmesi için
İhtar kararı verilmesini talep etmiş olup, Mahkememizin 14/2/1983 tarih ve aynı
sayılı karan ile davalı Şemsi Atlıhan'ın Mersin 200 Evler, Gözne Caddesi, No. 576'daki
müşterek ikametgâha işbu ilânın tebliğinden itibaren 1 ay İçinde dönmesi, aksi
takdirde davacının terke müstenit boşanma davası açabileceğinin ihtar olunmasına,
karar verilmiştir. Davalının adresi araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden ih
tar kararının davalıya llânen tebligat yolu ile yapılmasına karar verllmlytir karar
gereğince işbu İlânın tebliğinden itibaren 1 ay içinde müşterek ikametgâha dön
mesi adresini mahkemeye bildirdiğinde adresine yol parasının gönderleceği aksi
takdime davacının terke müstenit boşanma davası açabileceği hususu ihtar karannm tebliği yerine kâim olmak üzere llânen tebliğ olunur.
15248
1983/618
Davacı Kültür Bakanlığı vekili Av. Meral Akdoğan tarafından davalılar Nebil
Hayfavl, Niyazi Ramazan, Efemiye Ksenefon, Kolyebi Tahlncl ve Ksenefon Tahine)
aleyhine tescil davasının yapılan tensibinde :
Davacı vekili 12/8/1983 havale tarihli dilekçesi ile, davalılar aleyhine Mersin
NUzhetlye Mahallesi, Atatürk Caddesi 21 pafta, 20 ada, 2 parsel sayılı 1720 M*. İlk
taşınmazın Atatürk Müzesi olarak kamulaştırıldığmı belirterek dava konusu taşın
mazın 6830 sayılı Yasanın 17. maddesi gereğince Hazine adına tescilini talep etmiş
ve tesc'l davası açmıştır, davalılardan Niyazi Ramazan, Efemiye Ksenefon ve Kolyebi
Tahinci'nln adresleri meçhul olduğundan ve tebligata sarih adreslde tespit edilme
diğinden hakkındaki davetiyenin llânen tebliğine karar verilmiş olup, karar ge
reğince davalılar Niyazi Ramazan, Efemiye Ksenefon, Kolyebi Tahinci'nln duruş
manın talik edildiği 25/10/1983 günü saat 9.00 da Mahkemede hazır bulunarak ken
dilerini temsil etmeleri ve H.U.M.K. unun 509 ve 510. maddeleri gereğince yanla
rında bulunan bu konudaki delillerinlde yanında bulundurmaları, duruşmaya gelme
dikleri takdirde H.U.M.K. nunun 509 ve 510. maddeleri gereğince adlarına gıyap
karan çıkartılmayarak davanın gıyaplarında görülüp bitirileceği hususu davetiye
yerine kâim olmak üzere llânen tebliğ olunur.
15249
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Osmaniye Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1982/171
K. No : 1983/1443
Sanık : Emin inan : Veli ve Iraz'dan olma 19-15 D. lu Osmaniye Arslanpınan
Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen kışın Osmaniye Kazmaca Köyünde yazın ise Gök
sün İlçesi Geben Köyü yaylalarında hayvan otlatıl.
Suç : O . Y . M.
Suç. Tarihi : 15/1/1982
Kanun maddesi : 6831 Sk. 95/1 2224 Sk. 5435 Sk. 2 Md. 647 Sk. 4. Md.
Verilen Ceza : 1550 T L . hafif para cezası.
Yukarıda 'bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkumiyetine karar verilen
sanığa tebligat yapılamamış bulunduğundan tebligat Kanun gereğince ilanen tebliğine
ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kesinleşmiş sayılacağına dair i^bu karar
özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere İlan olunur.
15382
Kartal 2. Asliye Ceza Hûkimliğinedn :
E. No : 1981/444
K. No : 1982/763
Karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılıktan sanık Mehmet ve Nezahat'den
olma 1952 D. lu Tekirdağ Merkez Ortacamii Mahallesi 260 hanede nüfusa kayıtlı olup
Maltepe Küçükyalı Caddesi Fikriye Apartmanı Kat 2 numara 6 da ikamet eden Y a 
vuz Leblebici hakkında TCK. 503/Ilk, 523/1 81/2 maddeleri gereğince bir ay beşgün
napis ve beşyüz seksen üç lira ağır para cezasına dair verilen 15/12/1982 gün
1981/444 esas 1982/763 »ayılı gıyabi karar sanığın aramalara rağmen tulunamaması
üzerine tebligat yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 - 30 ve 31.
maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilanen tebliğine tebliği tarihinden onbeş gün
sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilan olunur.
15383
Silifke Asliye Ceza Mahkemesinden :
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet vermek suçundan
sanık Silifke ilçesi Gazi Mahallesi nüfusuna kayıtiı ve aynı yerde oturur A l i oğlu Fat
ma'dan doğma 1941 D. lu Fikri Uyar hakkında Mahkememizden verilen 13/5/1981
tarih 1979/177 esas 1981/99 karar sayılı gıyabi hüküm ile T. C. K. nun 459/1 - son
647 S. K . nun 4. maddeleri gereğince 565 lira ağır para cezasına mahkum edilmiş
sanığın adresi tahkikine rağmen gıyabi hüküm tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı
Tebligat Kanunun 28. 31. maddeleri gereğince tel-llgatın ilanen yapılmasına ilanın
Resmî Gazete'de yayınlanmasına ilan tarihinden 15 gün sonra hükmün tebliğ yapıl
mış sayılmasına ilan masraflarının sanıktan alınmasına tebligat yerine kaim olmak
üzere ilan olunur.
15389
Madde tayini sureti ile hakaret suçundan sanık Silifke Kocaoluk K. de nüfusunu
kayıtlı Erdemli ilçesi Gilindiriz k. de oturur Meyise Çolak hakkında mehkemurtizden
verilen 8/6/1983 tarih 1982/ 335 esas 1983/143 karar sayılı gıyabi hüküm ile T. C. K .
nun 482/1, 647/4, TCK. 72 1700 lira ağır para cezasına mahkûm edilmiş ve 647/6 madde
si gereğince tecil edilmiş hüküm sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve
hükmün tebliğ edilmediği 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri gereğince Lebligatın
Hanen yapılmasına ilanen Resmî Gazete'de yayınlanmalına ilân tarihinden 15 gün
sonra hükmün tebliğ yapılmış sayılmasına ilân masraflarının sanıktan alınmasına teb
ligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
15390
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Samsun Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden .
1980/103
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekiü Av. Y . Doğru tarafından davabla~
Kadir Kllincl v.s. aleyhine açılan îapu iptali davavnın yapılan duruşmasında •
Davalılardan Adem Güngöre davetiye yerine kâim olmak üzere duruşma günü
Resmî Gazete'nin 7/7/1983 tarih ve 10391 sayılı gazetenin 27. sayfasında ilân edil
miş olup, davalı duruşmaya gelmediğinden, hakkında Resmî Gazete ile gıyap kara::
tebliğine karar verildiğinden duruşma günü olan 2/11/1983 günü saat 9.00 da bizzat
duruşmaya gelmeniz veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz,
ettirmed'ğiniz
takdirde muhakemenin gıyabında devam edeceği, gıyap kararı yerine kâim oimak
üzere Hanen tebliğ olunur.
15246
Mersin 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/773
Davacı Tarım ve Orman Bakanağına izafeten Alata Zirai ü . İş. ve Ziraat
Teknik Lisesi Müdürlüğü vekili Av. Meral Akdoğan tarafından davalılar Arif fnsuyu ve A l i Yıldız aleyhine açılan tazminat davasında :
Davacı vekili davalılar aleyhine 43.532,— TL», lık tazminat davası açmış, da
valılardan Arif İnsuyu'nun adresi tespit edilemediğinden hakkındaki duruşma gü
nünü gösterir şekilde davetiye Hanen tebligat yolu ile tebliğ edildiği halde duruş
mada hazır bulunmadığından hakkındaki gıyap karannında Hanen tebligat yolu İle
vapılmasına karar verilmiş olup, verilen karar gereğince davalılardan Arif insuyu'
nun duruşmanın talik edildiği 27/10/1983 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulun
ması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde davanın gıyabında
görülüp bitirileceği hususu gıyap kararı yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
15250
Kütahya Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1983/436
Davacılar Umuş Vinin ve arkadaşları vekili Avukat Mustafa Rafet özveren
tarafından açılan veraset davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara
kararı gereğince;
Mirasçı bırakmadan öldüğü tanık beyanları ile anlaşılan ve nüfusta kaydı ol
madığından mirasçılarının mevcut olup olmadığı da anlaşılamayan muris Mahmut
oğlu Mehmet'in mevcut mirasçıları var ise ilân tarihinden itibaren üç ay içerisin
de ve duruşma günü olan 29/9/1983 Perşembe, günü saat 9.40 a kadar Mahkememize
dayanağı belgeler ile başvurmaları takdirde muris Mahmut oğlu Mehmet'in mirası
nın Hazine'ye intikal edeceği hususu Medeni Kanunun 534 üncü maddesi gereğince
ilân olunur.
15238
Oltu Sulh Hukuk Hâkimliğinden -.
1982/45
Adresi meçhul davalı : İsrafil Dağdelen
Davacı Çaçan Kaya tarafından aleyhinize açılmış bulunan taksim davasından
dolayı duruşma günü olan 27/10/1983 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bu
lunmanız .bulunmadığınız takdirde basit usulü mahkemeye göre gıyap kararı çıka
rılmadan gıyabınızda duruşmaya devam olunacağı dava dilekçesi ve duruşma günü
tebliği yerine kâim olmak üzere ilân olunur.
15239
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Tarsus Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden :
1982/51
Davacı Ahmet Besin vekili tarafından gaiplik davası açılmış olup yapılan du
ruşması sonunda : Mahkememizden verilen 1982/51 esas 1983/369 sayılı kararda Tar
sus Kemalpaşa Man. 123 hanede nüfusa kayıtlı Mustafa ve Fatma'dan olma 2/12/1931
D.lu davacının kardeşi Melek Besln'ln medeni Yasanın 31. ve müteakip maddeleri gere
ğince gaipliğine karar verilmiş olup İşbu karar tebligat yerine geçerli olmak üzere
ilân olunur, ilâna havi gazetenin bir nüshasının Hâkimliğimize gönderilmesi ilân
olunur.
15242
Tarsus 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1983/543

Davacı Şaban Şevket Bayraktaroğlu vekili tarafından davalılar Orman Genel
Müdürlüğü, Hayriye Sekitmez ve arkadaşları aleyhine açtığı kadastro tesbitinin ip
tali davasının yapılan yargılaması sonunda Mahkememizden verilen 1977/491 esas
1981/603 sayılı kararı yargıtayca bozulmuş olup, işbu bozma ilâmı Hayriye Se
kitmez, Hatice Ergül, M. Aydın Sekitmez ve T. Ayhan Sekitmez'c adresleri meçhul
olduğundan Resmi Gazete ilân olunduğundan, dosya davacı vekili tarafından yeni
lenmiş olup duruşması 17/11/1983 günü saat 9.00 tensip edilmiştir.
Gazete İle İlân olunan davablar Hayriye Sekitmez. Hatice Ergül, M. Aydın
Sekitmez ve T. Ayhan Sekitmez'ln duruşma günü olan 17/11/1983 günü saat 9.00
Mahkememizde hazır bulunmaları veya bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri,
gelmedikleri ve Mr vekille temsil ettirmedikleri takdirde kararın gıyaplarında ve
rileceği tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur.
15245
Altındağ Üçüncü Sum Hukuk Hâkimliğinden :
1982/911
Mustafa Okat vekili tarafından Kezban Altiok ve 60 arkadaşı aleyhine açılan
Ovacık Köyü alan yazı mevkiinde kain 227 parseldeki ortaklığın giderilmesi davasında
davalılardan (Mehmet Selim Ünal, Nizam Çelik, Hasan, Aydogan, Naciye A kyol, Mus
tafa Çınar gönderilen tehügatlar bila iade edilmiş ve yapılan zabıtıı tahkikatına rağ
men adresleri tespit edilemediğinden ilânen davetiye tebliğine, karar verilmiş olmakla
adı geçenlerin duruşmanın bırakıldığı 2/11/1983 saat 9.30'da bizzzat veya bir vekil ile

kendilerini temsil ettirmesi aksi taktirde H . U . M . K. 509 ve 510 maddeleri gereğince
davanın yokluklarında devam edeceği dava dilekçesini içeren davetiye tebliğ yerine
geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
15375

Eflani Asliye Ceza Mahkemesinden:
E. No : 1981/33
K. No : 1963/42
Emniyeti sulstimal suçundan sanıklar Orhan GuvUoğlu, Mehmet Ozçelikoğlu,
Gürol Kurtoğlu ve Fikret Keskin haklarında Mahkememizde yapılan açık yargılama
ları sonunda sanıkların beroatlerlne dair verilen hüküm sanıklardan Gürol Kurtoğlu'na
tebliğ edilmemiş olup zabıtaca yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemedi
ğinden mahkemece ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
İşbu İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.
ilânen tebliğ olunur.
15377
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Ankara 10. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Osman Erişen tarafından davalılar Abdurrahman ve 13 arkadaşı aleyhine açı
lan î. Şüyuu davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı gereğince :
Davalılar, Abdurrahman. Atiye. Saniye, Şahinde, Salih, Şıhömer, Karamehmet,
Dudukadın, İsmail, Salih Alptekin, Fahrettin Alptekin, Fevziye Takkör, Hasan Alp
tekin, Naciye Karamanlıer'in yapılan tahkikatta adreslerinin meçhul olduğunu llânen
tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davalılar aleyhine, açılan t. Şüyuu dava
sının duruşması 9/11/1983 günü saat 9.45 de olup; belli gün ve saatte Mahkeme
mizde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil tarafından temsil ettirmeniz H.TJ.
M.K. nun 509-510. maddesi ve Tebligat Kanununun 35. maddesi gereğince duruşmaya
gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda yürütüleceği davetiye yerine kaim
olmak üzere llânen tebliğ olunur.
15205
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
E. No : 1983/18
K. No : 1983/27
Yasama görevlerini yerine getirmekle yükümlü Milli Güvenlik Konseyim alenen
tahkir ve tezyif etmek ve Devletin askeri kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek
suçundan sanıklar Rlza Sözer ve 22 arkadaşı hakkında Mahkememizde yapılan du
ruşma sırasına» verilen görevsizlik kararı gereğince :
Mahkememizce suçun vasfına göre davanın Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askeri Mahkemelerinde bakılmasına ve Mahkememizin görevsizliğine karar
verilmiştir. Ancak sanıklardan Bulut oğlu 1962 doğumlu olup, Salihli Hacıbektaşlı
Köyü nüfusunda kayıtlı olup, burada oturan Riza Sözer'in bunca aramalara rağmen
bulunamamış ve görevsizlik kararı da tebliğ edilememiş olmakla işbu hüküm özeti
hüküm yerine kâim olmak iizııre ilân tarihindim itibaren adı geçenin 15 gün içinde
Mahkememize müracaat etmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde
hükmün kesinleşeceği ilân olunur.
15209/2
izmir 6. Sulh O r a Hâkimliğinden :
E. No : 1981/240
K. No : 1981/455
Müessir fiil, hakaret, bıçukla yaralamaya teşebbüs suçundan Mahkememizin
21/5/6981 tarihli ilamı 1K- 3.684 Lira ağır para cezası ile hükümlü 1955 doğumlu
Hüseyin Dökme hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve
kendisine tebliğ edilemediğindim 7201 sayılı Tebligatlar Kanununun 29. maddesi ge
reğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tari
hinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, İlân ücretinin ken
disinden alınacağı ilân olunur.
15209/1
E. No': 1981/883
K. No : 1981/998
Bıçakla yaralamak suçundan Mahkememizin 10/11/1981 tarihli ilamı İle 1.777
Lira ağır para cezası İle hükümlü 1965 doğumlu Eyüp Çelik hakkındaki gıyabi İlam
bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201
sayılı Tebligatlar Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye karana
ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba
tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
15209/4
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Adana 4. Asliye Ceza Hakimliğinden-.
E. No: 1979/1198
K. No: 1982/594

Zina suçundan sanık Dudu Tokgöz hakkında Mahkememizin 13/10/1982 ta
rih ve 1979/1198 esas 1982/594 karar sayılı ilamıyla TCK nun 440/1. 40. maddele
ri uyarınca 6 ay müddetle hapis cezası ile mahkumiyetine sanığın gıyabında hü
küm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasımn 28. maddesindeki esaslar
dairesince adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni moçhul kaldığından
yasanın 28. 29. 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazetede Hanen tebli
ğine.
İlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına
ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.
Hanen tebliğ olunur.
15166
Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinden:
E. No: 1983/392
K. No: 1983/287

Kumar oynamak suçundan Mahkememizin 20/4/1983 tarihli ilamı ile TCK.
nun 568/1. 2248, 15, 1712, 4 ve 72. maddeleri gereğince 1000 lira hafif para cezası
ile hükümlü Kadir kızı 1937 d l u Yücel Yiğit hakkındaki gıyabi ilam bütün ara
malara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen
tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba teb
liğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.
15164

Dinar Sulh Ceza Hakimliğinden:
E. NO: 1983/82
K. No: 1983/93

Bıçakla yaralamak, darp ve müessir fül suçundan sanık Mevlüt kızı 1953
D. lu Dinar Çağlayan Köyü nüfusuna kayıtlı Bakiye Kaçar hakkında TCY. sının
456/4, maddesi gereğince 2000 lira ağır para cezasına mahkum edildiği, verilen
bu ilam sanığın gıyabında karar verildiği, sanığın bunca aramalara rağmen bu
lunamadığı, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen sanı
ğın ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılmasına karar verilmiştir.
15168
Kırşehir Asliye Ceza Hakimliğinden:
E. No: 1982/451
K. No: 1983/138

Sanık-. Ahmet Aydın, Hüseyin ve Hacer oğlu 1945 d.lu Kırşehir Toklümen
Köyünden.
19/10/1983 tarihinde karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık suçun
dan sanık yukarıda, kimliği yazılı Ahmet Aydın'a TCK 503/1. 5435 S. Y. doğ. 2, 647
S. K. nun 4-6. maddesi gereğince 10.500 lira ağır para cezası verildiği ve cezasının
tecil edildiği, ancak bütün aramalara rağmen bu kararın sanığa tebliğ edilemediği
nedeniyle 7201 sayılı adli Tebligat Kanununun 28. ve 29 maddeleri gereğince işbu
kararın Ahmet Aydın'a ilanen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
15165
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Sapanca Asliye Hukuk Hakimliğinden .1983/11
Davacı Sapanca Belediyesi tarafından davalı Mustafa ü z t ü r k aleyhine açılan
cebri tescil davasının yapılan yargılamasında ;
Davalı Mustafa ö z t ürk'ün tüm aramalara rağmen bulunamadığından dava
lıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmanla, adı geçenin duruşmanın bı
rakıldığı 27/10/1383 günü saat 9.00da mahkemede bizzat hazır bulunması veya ken
disine bir vekille temsil ettirmesi hususu dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak
üzere ilanen tebliğ olunur.
1503:) / 1-1
1983/24
Davacı Bagkur Genel Müdürlüğü vekili Avukat Zeliha Okaygün tarafından
davalı Zehra Şahin aleyhine açılan alacak davasının yapılan yargılamasında :
Davalı İbrahim Şahin mirasçısı Zehra Şahin'in tüm aramalara rağmun bu
lunamadığından davalıya dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar veri:
miş olmakla, adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 27/10/1983 günü saat lü.OÜ'da
duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu dava
dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
15634 /' 11
Mersin Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden •.
1983/540
Davacı Zeynep Kaya tarafından davalı Düzgün Kaya aleyhine açılmış olan
boşanma davasının yapılan duruşmasında :
Davalı Düzgün Kaya adına çıkartılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş olup,
zabıtacada yapılan tahkikata adresi tespit edilemediğinden. Resmi Gamete ile ilâ
nına karar verilmiş olup, davalı Düzgün Kaya'nın
duruşmanın talik
edildiği
11/10/1983 j?ünü saat 9.00'da mahkememizde hazır bulunması veya bir vekille tem
sil edilmesi, davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
15638/ 1-1

•

Ankara 13. İcra Memuruluğundan :
ÖDEME EMRİNİN V E İHTİYATİ HACIZ TUTANAĞININ İLÂNEN
TEBLİĞİ H A K K I N D A
Alacaklı: Akarsu Tekstil San. ve Tic. A . Ş. vek. Av. Burhan Apaydın
Borçlu: Tüzen Ticaret (Bahri Bekiroğlu) Rasathane Mahallesi Ağabeli Cad.
N o : 81/E Samsun
Borç: 139.540,— TL. ve masraflar
Yukarda adı geçen borçlunun adresine ödeme emri tebliğe gönderilmiş, borç
lunun adreste ayrıldığından bahisle gönderilen ödeme emrine havi tebligat bila
tebliğ iade edilmiş ve borçlunun adresi emniyetçe yaptırılan tahkikat neticesinde de
tesbit edilememiş olduğundan borçluya ödeme emrinin ve ihtiyati haciz tutanağının
ilânen tebliğ karar verilmiş olmakla -.
1 — Iş bu ilânın Ankara'da münteşir bir gazete ile ilânı tarihinden itibaren
hakkımzda yapılan takip konusu senet altındaki imza size ait değilse 5 gün içer
sinde dilekçe ile bizzat memuru tuğumuza müracaat ederek gerekli itirazınızın bil
dirilmesi, keza imza size ait olup borca karşı bir itirazınız varsa yine bu 5 gün
içerisinde mercii Hâkimliğine müracaat ederek takiben durdurulmasına dair bir
karar getirmeniz, borç size aitse borcun 10 gün içersinde memurluğumuz dosyasına
ödenmesi, keza itiraz edilmediği ve borç ödenmediği taktirde yine ilânın ga/ete ile
neşri tarihinden itibaren ıo gün içerisinde 1. I. K. nun 74. maddesi gereğince mal be-
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yanında bulunmanız, hiç mal zeyanında bulunmaz veya hakikate aykırı mal beya
nında bulunsanız hapisle tazyit olunacağınız hususu.
2 — Ankara Asliye l . Ticaret Mahkemesinin 3/12/1983 tarih ve 1982/5412
esas ve 1982/5394 karar sayılı ihtiyati haciz kararına istinaden 10/12/1982 tarihinde
muhtelif menkul mallarınız ihtiyaten haciz edilmiş olduğundan, iş bu ihtiyati hacze
karşıda bir itirazınız varsa yine işbu ilânın gazete ile neşri tarihinden itibaren 3
gün içersinde gerekli itirazlarınızın icra dairesine baş vurarak bildirmeniz husu
su, iş bu ilânın gazete ile neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra ödeme emrinin
ve ihtiyati haciz zabıt tutanağının tarafınıza bizzat tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen
tebliğ olunur.
15625 / 1-1

•

5 nci Piyada Er Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı .SİVAS
Emre itaasizlikte ısrar suçundan sanık Sinan Oğlu 1961 D. lu Urfa Siverek
İlçe Nüf. Kay. Nuri Tatlıdıl uzun zamandan beri yapılan aramalara rağmen bulu
namadığından 5 nci Tugay Askeri Mahkemece gıyabine yapılan
yargılaması
sonunda 1983/235 - 235- --174 sayılı gerekçeli
hükmü ile neticeten 4.520 TL. si
hazine zararı ile 500,— TL. sı yargı harcının alınmasına karar verilmiş olup, bu
hüküm kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat yasası hükümlerine
göre ilânen tebliğ olunur. İlân tarihinden 15 gün sonra tebliga't yapılmış olur.
15665/ 1-1
Vezirköprü İcra Memurluğundan :
İzaleyi şüyuu nedeniyle satılmasına karar verilen, Vezirköprü Yenimahalle'de
tapunun 5/7/1982 tarih cilt 150, sayfa 31, sıra l numarada kayıtlı ev ve avluya
davalıların yokluğunda bir milyon TL. sı değer takdir edilmiş, Vezirköprü Uzun
Sokak adresinde Bekir kızı Hatice, Bekir karısı Şerife, Sare kızı Şerife ve Mehmetali oğlu Hüseyin'e çıkartılan tebligatlar bila tebliğ iade edilmeleri sebebiyle taşın
maza takdir edilen işbu değerin ilânen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.
Değer takdirinin gazetede neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgililere
tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içinde Vezirköprü Sulh Hukuk
Hâkimliğine itiraz edilmediği takdirde kesinleşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzeıe
lân olunur.
15623/1-1
Salihli Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı : Fadime Uğurçay.
Davalılar : Dudu Duranoğlu, Mustafa GUndürü, Bahar Bozyel ve Nüfus Müd
Dava : Baba adı ve ana adının tasihl ile nüfus kaydının iptali ve nakli.
Duruşma günü : 7/11/1983 günü saat 9.30 da
Yukarıda esas ve karar numarası ile tarafları ve mevzuu ve duruşma günü
ve saati yazılı olan davanın yargılaması sırasında davalılardan Mustafa Gündür'e
ilânen davetiye tebliğ edilmiş ancak duruşmaya gelmemiş bulunduğundan bu kerre
kendisine ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş bulunmakla;
Bu kerre yukarıda günü ve saati yazılı olan duruşma gününde davalı Mus
tafa Gündürü bizzat hazır bulunmadığı, veya kendisini bir vekil ile temsil ettirme
diği, veya mazereti varsa bildirmediği takdirde duruşmaya davalı Mustafa Gündürü'nün yokluğunda devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere İlânen
tebliğ olunur.
15150
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Haymana İcra Memuruluğundan :
PAZARLIKLA SATIŞ İLÂNI
(ÇİFTLİK V E TARLA)
Tasfiye işlemleri 17 No. lu Tasfiye Kurulunca yürütülen Banker İhsan Bayat'ın
(Hitit Ticaret) 1/2 hisselerine sahip olduğu Haymana tapu sicil muhafızlığında
1 ada, 15 parsel ve 1 ada, 24 parselde kayıtlı aşağıda nitelikleri yazılı gayrimenkuller ile üzerinde bulunan tesisler toplam 4.847.659,50 TL. üzerinden 8/11/1983 günü
saat 14.00'de peşin para ile pazarlık suretiyle Haymana İcra Memurluğunda kuru
lacak bir Komisyon huzurunda satılacaktır. Alıcı çıkmaması halinde ikinci satış
18/11/1983 günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır.
İlân olunur.
Satılacak gayrimenkullerin nitelikleri ve satış değerleri :
1 — 1 ada, 15 parselde (21.897 m )
a) Bu gayrimenkul kısmen meyva bahçesi (elma, armut, kayısı) kısmende
tarladır. Meyve bahçesi meyilli olup takriben 150 ağaç vardır.
Değeri: 10.948.50 2 x 200=2.189.700,— TL.
2 — 1 ada 24 parselde (12.926 m )
a) Bu gayrimenkul üzerinde zirai tesisler bulunmaktadır.
Değeri : 6.963 x 200 m* = 1.392.700,— TL.
Bu gayrimenkulun üzerinde bulunan tesislerin nitelikleri ve değerleride aşa
ğıdadır.
1 — Kümes ve yem dopsu :
34.40 x 8.60 x 2.50 ebatlarında ı adet kümes mevcut olup, 100 x 200 cm ebatla rnıda 12 pencere, 50 cm çapında 5 adet havalandırma b acası bulunmaktadır. Du
varları birikettir. Kümese dik durumda 8.60x5.10x2.90 ebatlarında yem deposu
bulunmaktadır.
2

2

B. Değeri: 540.359,50 TL.
2 — Bakıcı evi :
10.70 x 3.60 x 1.80 boyutlarında kerpiç duvarlı çatı kiremit kaplı olup, i k i oda
lıdır.
B. Değeri: 65.000,— TL. dır.
3 — Samanlık :
23.30 x 5.60x1.80 boyutlarında kerpiç duvarlı, kiremit çatılıdır.
B. Değeri: 120.000.— TL. dır.
4
Ev :
—

12.60 x 12.80 boyutlarında bodrum takli 3 oda, l salondan ibarettir. A y n c a
eve bitişik 3 x 3 boyutlarında 1 oda daha bulunmaktadır. Ev kerpiç duvarlı, kire
mit çatılıdır.
B. Değeri -. 315.000.— TL. dır.
5 — Değirmen :
Bir adet kerpiç duvarlı kiremit çatılı ahşap bir binadır, içinde Braun-Huston marka 30 beygir gücünde (bu güç bolantla 60 beygir gücüne çıkmaktadır.)
Tek silindirli 3 değirmen taşını döndüren makine bulunmaktadır.
Değirmenin değeri
Maküıanın değeri

: 150.000,— TL.
75.000.— TL.
225.000,— TL.

Satışla ilgili şartname ve diğer konular Haymana İcra Memurluğundan te
min edilir.
15624 / l-ı
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Malatya Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden -.
Davacılar Ramiz öğütçü, Bedri Öğütçü ve R. Nuri Öğütçü tarafından davalı
Üçbağlar Yeşil Malatya Bahçeli Evler Kooperatif Başkanlığı aleyhine açılan tapu
iptali ve tescil davasının mahkememizce yapılan açık duruşması sırasında :
Davalı adına çıkarılan tebligatın bila ikmal edildiği ve zabıtaca yapılan araş
tırmada tebligata yarar adresi tesbit edilemediğinden davalı Kooperatif Başkanının
duruşmanın atılı bulunduğu 31/10/1983 günü saat 10.55'de duruşmada hazır bulun
ması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde adına gıyap kararı
çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur.
15641/ 1-1

•

Ankara Yedinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1983/293
Davacı S. S. Y. Bakanlığı vekili Av. Tülay Erişen tarafından davalı Abdullah
Birol aleyhine açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen
ara kararı gereğince :
75. Sokak Uğur Apt. N o : 18 zemin kat Emek Ankara adresinde davalı Abdul
lah Birol'un adına çıkartılan davetiye tebliğ edilememiş zabıtacada tebligata sarili
adresi tesbit edilememiş olduğundan yukarıda özeti yazılı davaya karşı varsa sa
vunmalarını ve delillerini duruşmanın bırakıldığı 27/10/1933 günü saat 10.05 de
mahkememize gelerek bildirmesi veya beyanda bulunması aksı taktirde gıyabmda
karar verileceği hususu H. U . M . K. nun 509 ve 510. maddeleri gereğince davetiye
yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur.
15619 /1-1
Trabzon Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden :
1983/148
Davacı Tarbzon Defterdarlığı vekili Avukat Canan Bölükbaşı tarafından
davalılar Hüseyin oğlu Harun ve diğerleri aleyhine açmış olduğu tescil davasında;
Davalılar Hüseyin oğlu Harun, Hüseyin oğlu Ahmet, Hüseyin kızı Kadriye,
Hüseyin kızı Asiye'nin adresleri meçhul olduğundan, duruşmaya gelmediklerinde
duruşmanın yokluklarında devam edeceği hususu H. Y. Y . sının 509-510. maddesi
gereğince bildiride ç a ğ n kâğıdı yerine kaim olmak üzere Resmi Gazete ile Ha
nına, duruşmanın 25/10/1983 Salı saat 9.00'a bırakılmasına karar verildiği ilân olu
nur.
15639/1-1
Gönen Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
E. No : 1983/140
Davacılar Fatma Palas ve Abdullah Çoban vekilleri Av. Yüksel Ergen tara
fından davalılar Gönen İlçesi, Rüstem Mahallesi, Leblebici Çıkmazında oturur
Sadiye Ulugenç, Gönen Tapu sicil muhafızlığı, Nesibe Şimşir ile Kâni Şimşir aleyne açılan tapu kayıt düzeltimi davasının mahkememizde yapılan açık yargılama
sında verilen ara karan uyarınca:
Davalılardan Kani Şimşirin tebligata elverişli adresinin saptanamadığından çağrının ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.
Davalı Kani Şimşir'in duruşmanın bırakıldığı 28/10/1983 günü saat
10.00
da mahkemizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, du
ruşmaya gelmediği takdirde hakkında gıyap karan çıkartılacağı hususu da di
lekçesi yerine geçerli olmak üzere Hanen tebliğ olunur.
15630/1-1
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
Ege Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :
BÎR ADET KANAL AÇMA MAKlNASI İLE 5 ADET MUHTELİF TİPTE
ELEKTRİK TEZGAHLARI SATINALINACAKTIR
Müessesemiz gereksinimi bir adet kanal açma makinası ile beş adet muhtelif
tipte elektrik tezgahları satınalınacaktır. Konu ile ilgili şartnameler Ankara'da
T. K. 1. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından. İstanbul'da T.K.t. Satm
alına Müdürlüğünden (Odakule Işhanı Kat 12 Beyoğluı, izmir'de Müessesemiz Ti
caret Şube Müdürlüğünden (Erzene Mah. 78 Sok. No: 3 Bornova) biner lira karşı
lığında temin edilebilir. İstekliler hazırlayacakları teklif zarflarını kanal açma ma
kinası için en geç 31/10/1983 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar, elektrik tezgahları
için ise en geç 1 Kasım 1983 Sah günü saat 15.00e kadar Müessesemiz. Muhaberat
servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi de
ğildir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
15450/2-2

PTT Adana Bölge Başmüdürlüğünden :
1 — Bölgemiz ihtiyacı için 25 kalem basılı evrak ihale usulü ile bastırıla
caktır.
2 — İhale 31/10/1983 tarihinde saat 15.00'de Başmüdürlüğümüz Satma ve
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır.
3 — 25 kalem basılı evrakın muhammen bedeli 4.772.500,— TL. olup, geçici
teminatı 143.175,— TL. dır.
4 — Bu husustaki şartnameler Adana, Ankara, istanbul ve İzmir Bölge Baş
müdürlükleri Malzeme Müdürlüklerinden 150,— TL. mukabilinde temin edilebilir.
5 — İsteklilerin İhale tarihinden bir saat evveline kadar teminatlarını Başmü
dürlüğümüz veznesine yatırmaları ve usulüne göre tanzim edilmiş kapalı zarf
mektuplarının makbuz mukabili Satma ve Satınalma Komisyonu Başkanlığına
tevdi etmeleri lazımdır.
0 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.
7 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi bölmekte, istedi
ğine vermekte veya ihaleden vazgeçmekte serbesttir.
15475 / 2-2

Ordu ili Akkuş Kereste Fabrikası Müdürlüğünden :
Fabrikamız anbarlannda mevcut bulunan (39) parti halinde (1378.213) M*,
kayın kereste ve (2) parti halinde (1971.42) M , kayın parkeler açık artırma sure
tiyle vadeli olarak satışa çıkarılmıştır.
Ürünlerimizin (0 si peşin % 50 si altı ay vadeli müddetsiz banka limit dahili
teminat mektubu karşılığı satılacaktır.
Artırma 14/10/1983 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'de Fabrika Mü
düdüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
isteklilerin belirli gün ve saatte almak istedikleri partilerin % 7.5 teminatla
rını ihale saatinden önce Fabrika veznesine yatırmaları ilan olunur.
2

15476 / 2-2
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Sanayi ve Teknoloji Bölge Müdürlüğünden :
SİVAS
Banın muhatabı: Tarko Madencilik Ltd. Şti. Ulus Meydanı Ulushan Ankara
Banın mevzuu: (Verilen son bir aylık süre içerisinde istenen avans yatırıl
madığından) AR: 55/1004 sayılı kurşun madeni ruhsatname sahasının işletme hak
kı talebinin reddine dair tebligat,
İlinin sebebi.- Muhatap adresinde bulunamadığından, tebligat nizamnamesi
nin 48 ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere keyfiyet
ilan olunur.
15663/1-1
Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :
1 — Fabrikamızdan İzmir Torbah'daki depomuza =p % 50 toleranslı 70.000
ton kristal şekerin nakliye ihalesi kapalı zarfla teklif almak suretiyle 17 Ekim 1983
Pazartesi günü saat 14.30'da fabrikamız ofis binasında yapılacaktır.
2 — Bu ise alt geçici teminat 5.000.000,— TL. (Beşmilyon)
olup, banka
teminat mektubu veya devlet tahvillde olabilir.
3 - Fabrikamız İzmir-Torbalı depomuza günlük şevki vat asgari 500 tondur.
4 — Bu İşle ilgili şartnameler Fabrikamız Ticaret servisinden mesai saatleri
dahilinde temin edilebilir.
5 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
15673 / 2-1
TCDD işletmesi Merkez Alım Satım ve ihale

Komisyonu Başkanlığından :

Tekliflerin en geç 17 Ekim 1083 Pazartesi günü saat 15.00 e kadar Komisyonu
muza verileceği 25 ve 27 Ağustos 1983 tarihli Resmi Gazete'de ilân edilmiş olan 3
adet 125 tonluk, S adet 90 tonluk derayman vincine ait teknik şartnamede bazı de
ğişiklikler yapılmıştır, ilgililerin Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesine başvur
maları halinde yapılan değişiklikler kendilerine verilecektir.
ilgililere duyurulur
15472 / 2-2
T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
Basım ve Foto - Film işletme Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda gerekil ayrıntıları verilen cihazlar teklif isteme sureti ile satın
alınacaktır.
İHALENİN
Sıra No.
Cinsi, Evsafı
Adet
Tarihi
Saati
1

Beta sistem taşınabilir video teyp
ve ilaveleri
2 25/10/1983 14.00
2
Taşınabilir Renkli Kamera ve ilavesi
1
>
>
2 — ihale DSİ Basım ve Foto-Film işletme Müdürlüğü (Etlik - ANKARA) da
toplanacak satmalına komisyonunca yapılacaktır. Şartnameler aynı yerde 3.000 —
TL karşılığında temin edilebilir.
3 — isteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı tarihten en az bir
saat evvel komisyon başkanlığına teslim etmeleri şarttır.
4 —- İsletme Müdürlüğümüz, 2490 sayılı kanuna tabi değildir.
15480 /2-2

Deposunun
A d ı
Yol Durumu
Stabilize
Stabilize
Stabilize
Stabilize
Stabilize
Stabilize
Stabilize
Stabilize
Stabilize

2. S. N . B. Çk. Tomruk
3. S. U . B. Çk. Tomruk
3. S. N . B. Çk. Tomruk
3. S. K. B. Çk. Tomruk
3. S. K . B. Çz. Tomruk
Çk. Maden Direk
Çz. Maden Direk
Meşe Sanayi Odunu
Kayın Sanayi Odunu

Parti
Adedi
3
1
64
6
5
11
12
t

1

Mikt arı
M3.
Dm .
Adet
3

117
15
6514
886
874
4433
8552
779
202

62.364
5.455
1930.357
187.439
106.610
297.288
353.272
25.995
12.140

M . Sat Bed.
Lira K r .
19.500,—
15.500, —
12.000,—
9.000 —
8.500,—
7.500,—
7.500,—
8.000,—
8.000,—

% 7,5 G. Tem
Lira Kr.
91.500,—
6.400,—
1.733.900 —
126.600,—
67.900 —
167.400 —
198.600,—
15.000,—
7.500,—

TOPLAM :
104
22372
2979.870
2.414.800,—
1 — işletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazık 104 parti çeşitli cins orman ürünleri, kayın emvali '
için % 25'i peşin % 75'i 9 ay vadeli ve diğer emvaller için % 50 ile % 16 faizi peşin %50'si 6 ay vadeli ve süresiz banka teminat j
mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
ı
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Kurucaova
Kurucaova
Kurucaova
Kurucaova
Tokmaklı
Kurucaova
Tokmaklı
Kurucaova
Kurucaova

Cins, Nev'i Boy ve Sınıfı
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Andırın Devlet Orman isletmesi Müdürlüğünden

2 —- Açık artırma 21/10/1983 tarihine rastlayan Cuma g ü n ü saat 14.00'te İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak Komisyon,
huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, K a h r a m a n m a r a ş Orman Bölge Baş
müdürlüğü. Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Osmaniye, Dörtyol, Antakya, Kilis, Adıyaman, Göksün, Elazığ, Kozan, Saimbeyli, Orman işletme Müdürlükleri ile Gaziantep, Kadirli, Kayseri, Malatya, iskenderun Orman Bölge Şeflikleriyle işletmemizde görülebl-1
lir.
Sayfa : 45

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmalarını, ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarını işletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve satış
tarihini belirtmelerini, şahısların oturdukları yer adresinin gösterir tasdikli belgeyi şirketler ve diğer kişiler Ticaret ve Sanayi
Odasından halen çalışır durumda bulunduklarına dair belgeyi son senenin vizesi yapılmış olarak ibrazı ile teminat makbuzları
AB birlikte Komisyona başvurlan şarttır. Han olunur.
15478 / S~2

Yusufeli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Cilat
Cilat
Sukavuşumu
Ceznar
Cilat
Sukavuşumu
Ceznar
Cilat
Cilat
Ceznar
Cilat
Sukavuşumu
Ceznar

2. S. N . B. Çam Tomruk
2. S. N . B. Lad. Tomruk
3. s. N . B. Çam Tomruk
3. s. N . B. Çam Tomruk
3. s. N . B. Çam Tomruk
3. s. N . B. Lad. Tomruk
3. s. N . B. Lad. Tomruk
3. s. N . B . Lad. Tomruk
3. s. N . B. Çam Tomruk
2. s. Çam Mad. Direk
2. s. Çam Mad. Direk
2. s. Lad. Mad. Direk
2. s. Lad. Mad. Direk

P. Ad.

Em. ArJ

1
2
1
6
10
1
2
6
2
2
1
1
1

49
129
251
1006
907
111
242
464
308
792
193
208
293

1

Dm .
24.735
60.293
70.971
230.708
316.111
47.709
83.079
197.953
53.794
84.763
21.208
17.789
32.136

Muh. Bed.
Lira
16.750
16.750
11.650
11.650
11.650
11.650
11.650
11.650
8.500
8.000
8.000
8.000
8.000

<% 7.5 Tem.
Lira
31.100
75.900
62.10U
201.900
277.200
41.700
72.700
173.400
34.400
51.000
12.800
10.700
19.300

RESMİ GAZETE

Altıparmak
Altıparmak
Yusufeli
Kılıçkaya
Altıparmak
Yusufeli
Kılıçkaya
Altıpaımak
Altıparmak
Kılıçkaya
Altıparmak
Yusufeli
Kılıçkaya

Cins ve nev'I
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Deposu

Y E K Û N
4953
36
1.241.249
1.064.200
Yukarıda bölge ve depolan yazılı 36 partideki mevcut emvaller hizalannda gösterilen muhammen bedeller üzerinden % 50 si
peşin vadeli açık artırma suretiyle 18/10/1983 Salı günü saat 14.00 de ihaleye konulmasına Komisyonumuzca karar verildi.
15657 /1-11

I
1

1 — Müdürlüğümüzce; 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine gere aşağıda cinsi, miktarı, tahmini fiyatı, tutan ve geçici teminntı yazılı zirai mücadele ilaçlan («veyalı» ilaçlardan yalnızca 1 tanesi) satın alınacaktır.
!
2 — İdarf ve teknik şartnameler bedelsiz olarak, Ankara'da Fatih Cad. No. 106 Kalaba adresindeki Müdürlüğümüzden temin ',
edilebilir.
'
3 — Eksiltme, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulüyle yapılacaktır.
4 — Satın alınan İlâçlar Ankara'da Müdürlüğümüz, veya İstanbul'da İlâç Alet İkmal Müdürlüğü vasıtalanna yüklenmiş ola
rak teslim edilecektir.
II
5 — İhale 24/10/1983 Pazartesi günü saat 10.00-12.00 arası 2. maddede yazıb adresteki Müdürlüğümüzde yapılacağından, İs
teklilerin istenilen evraklarla, geçici teminatları ile birlikte ihale saatinden en geç 1 saat öncesine kadar teklif mektuplanm mak
buz karşılığı vermeleri duyurulur.
II
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Tarım ve Ot man Bakanlığı Ankara Zira.! Mücadele Merkez Atelye ve İkmal Müdürlüğünden:

3.
2.

r

c

3.

c

r

500.000 K g
375.000 K g
375.000 K g
375.000 K g
375.000 K g
375.000 K g
375.000 K g
44.070 K g
29.380 K g
29.380 K g
40.000 K g

116,66
116,66
1.192,08
1.192,08
1.192,08
1.192,08
1.192,08
3.192,08
1.192,08
1.192,08
1.192,08
1.192,08
1.192,08
1.192.08
1.192,08
4.821,73
4.821,73
261.37
551,08
551,08
551,08
551,08
551,08
551,08
551,08
551,08
551,08
183,33

49.930480
49.930.480
50.067.360
50.067.360
50.067.360
50.067.360
50.067.360
50.067.360
50.067.360
50.067.360
50.067.360
50.067.360
50.067.360
50.067.360
50.067.360
50.001.340
28.930.380
130.685.000
206.655.000
206.655.000
206.655.000
206.655.000
206.655.000
206.655.000
24.286.096
16.190.730
16.190.730
7.333.200

1.497.914
1.497.914
1.502.021
1.502.021
1.502.021
3.502.021
1.502.021
1.502.021
1.502.021
1.502.021
1.502.021
1.502.021
1.502.021
1.502.021
1.502.021
1.500.040
1.867.912
3.920.550
6.199.650
6.399.650
6.199.650
6.199.650
6.199650
6.199.650
728.583
485.722
485.722
219.996

10.00
10.00
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
30.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.30
11.30
33.30
31.30
12.00
15666 , 1-1
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P C N B % 18-20 toz bileşimli veya
Mancozeb % 60 toz veya
Maneb <<
;- 80 Wp. veya
Mancb '/ 55 + zineb % 5,5 p. veya
Carbaxin % 75 Wp. veya
Cnrbaxin rr 37,5 + TMTD % 37.5 Wp. veya
Carbendazim "A- 60 Wp. bileşimi»
4. Thriam 9f 80 Wp. veya
Mancozeb Çî 80 VVp. veya
Manep % 80 Wp. bileşimli
5. Kışlık yağ

428.000 K g .
428.000 K g .
42.000 K g .
42.000 K g .
42.000 K g .
42.000 K g .
42.000 K g .
42.000 K g .
42.000 K g .
42.000 K g .
42.000 K g .
42.000 K g .
42.000 K g .
42.000 K g .
42.000 K g .
10.370 Lt.
6.000 Lt.

RESMİ GAZETE

Fenthion / 3 toz veya
Fenitrothion "k 3 toz Dileşimli
Azinphos Methyl »k 20 Em. veya
Azinphos Methy % 25 Wp. veya
Azinphos Ethyl % 40 E m . veya
Propoxur % 50 Wp. veya
Promecarb % 50 Wp. veya
Chlorfenvtnphos % 24 Em. veya
Dialifos "/,. 47 Em. veya
Endosulfan % 35 Em. veya
Endosulfan % 25 Wp. veya
Triazophos % 40 Em. veya
Phosmet % 50 Wp. veya
Trichlorphon % 50 Em. veya
Trichlorphon <#> 80 SP. veya
Chlorpyriphos % 40,8 Em. veya
Deltamethrin % 2,5 Em. bileşimli
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6 — Firmalar ilâçların tamamına teklif verebilecekleri gibi, verebilecekleri miktar kadar ilâç İçinde eksiltmeye girebilirler.
Postada olabilecek gecikmeler gozönüne alınmaz.
ah. Fiyatı
Tutan
Geç. Tem.
İhale
Miktarı
Ura
Lira
Saati
Lira K r .
İlâcın Cinsi
Lt. K g .

7,5 Geç.
Teminatı
Lira

*/c

Depo sunun
A dı
Yol durumu

3. S. N . B . Çz. Tomruk
3. S. N . B. Çz. Tomruk
3. S. N . B . Sedir Tomruk
3. S. N . B . Sedir Tomruk
3. S. K . B. Çz. Tomruk
3. S. K . B. Çz. Tomruk
3. S. K . B . Çz. Tomruk
3. S. K . B. Sedir Tomruk
3. S. K . B. Sedir Tomruk
Çz. Sanayi Odunu
Çz. Sanayi Odunu
Çz. Sanayi Odunu
Sedir Sanayi Odunu
Sedir Maden Direk
Göknar Maden Direk
Yapraklı Odun
ibreli Odun
İbreli Odun
İbreli Odun
Y E K U N

7
15
5
2
8
5
21
4
2
2
3
5
1
2
4
1
1
15
1

882
5278
687
268
1297
400
3084
375
95
741
419
1389
286
1139
1714
Ster
Ster
Ster
Ster

105

18059

M-i.

Muh. Bed.
Lira

215.271
878.543
145.152
59.826
201.502
119.747
725.432
63.869
36.874
48.390
50.705
104.078
18.700
73.953
140.184
81
15
4000
204

9.500
9.500
12.500
12.500
7.500
7.500
7.600
9.000
9.000
7.000
7.000
7.000
8.000
7.500
7.000
3.250
2.500
1.600
1.60ü

2893.862 M >
4300 Ster

205.000
626.000
136.000
11.000
113.000
67.000
408.000
43.000
25.000
25.000
27.000
55.000
11.000
42.000
74.000
20.000
3.000
480.000
25.000
2.452.000
r

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 105 parti muhtelif cins orman emvalinin % 50 si ile k '
16 faizi ve vergileri peşin, % 50 si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere 1 no. lu model şartname :
uyarınca açık artırmalı satışa çıkartılmıştır.
!
2 — Açık artırma 18/10/1983 tarihine rastlayan Sah günü saat 14.00 te İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon\
huzurunda yapılacaktır.
j
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Stabllze
Asfalt
Asfalt
Stablize
Asfalt
Stablize
Asfalt
Asfalt
Stablize
Asfalt
Stablize
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Orman yolu
Orman yolu

Miktarı
Adet

RESMİ GAZETE

Çevrekavak
Narlısu
Kuruçeşme
Çevrekavak
Kuruçeşme
Çevrekavak
Narlısu
Kuruçeşme
Çevrekavak
Kuruçeşme
Çevrekavak
Narlısu
Kuruçeşme
Kuruçeşme
Kuruçeşme
Narlısu
Narbsu
Koçaşdağı
Damlaçah

Cins nev'i sınıfı

Parti
Ad.

Aıyfu : 48

Ermenek Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden

Daday Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

•Aidi

Asfalt
»
»
»

Cins, nev'i
Boy ve sınıfı

1. S. N . B. Çam Tomruk
2. S. N . B. Çam Tomruk
2. S. N . B. Çam Tomruk
3. S. N . B. Çam Tomruk
3. S. N . B. Çam Tomruk
2. S. N . B. Gök. Tomruk
3. S. N . B. Gök. Tomruk

Parti
Adedi
1
1
9
14
58
4
5

Miktar
Adet
Mı. Dm».
83
56
990
1905
11707
331
784

34.707
27.987
428.578
489.737
3678.518
148.820
227.049

Muh. Bed.
Lira
21.000
17.500
17.500
12.500
12.500
17.100
12.100

% 7.5 Tem.
Lira

İstihsal
Yılı

55.000
37.000
568.000
468.000
3.478.000
193.000
209.000

1983

s
»
»

Sayfa : 49

5.008.000
T O P L A M
92
15836
5035.396
1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 92 parti çeşitli cins orman emvallerinin % 50 si ile %
16 faizi peşin, % 50 si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık ar
tırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 18/10/1983 tarihine lastlayan Sah günü saat 14.00 de satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda
yapılacaktır.
3 — B u satışa ait İlân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Başmü
dürlüğü mücavir Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir.
4 — Abaların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale sathiden 1 saat öncesine kadar geçici teminat
larını İşletme Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini
bildirmeleri katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır.
15671 / 2-1
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Merkez
Sovucaova
Merkez
Sovucaova
Merkez
Savucaova
Sovucaova

Deposunun
YoO dur/umu

8 Ekim 1983 — Sayı : 18185

3 — İhale kesinleştikten sonra, şahsına ve kanuni ikametgâhına yapılacak tebligattan sonra alıcı, 10 gün içinde geçici te
minatı kat'i teminata iblağ edilmesi şartı ile en geç 20 gün içinde satış işlemini yaptırması gerekmektedir. Aksi halde alıcı talebin- j
den dönmüş sayılacağından teminatı gelir kaydolunur.
4 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğünde, Mersin Orman Bölge Başmü- '
dürlüğünde, Anamur, Gülnar, SiUfke, Mut, Karaman. Mersin, Adana, Tarsus Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde gö- ;
rülebilir.
ı
5 — Taliplerin, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ve ihale satışından bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İ ş - '
letmemiz Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin mektuplarında işletme adını ve ihale tarihini belirtmeleri ve |
katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur.
15670/2-1

S. No.
1

i ş i n

Miktarı

K o n u s u

1000 adet silindirli gömme dış kapı kilidi (komple) 2292
adet gömme makaralı iç kapı kilidi (komple) 20000 tk.
gömme mandal 2000 çift vasistas kızağı satın alınması
Plastik tutkal sat. alınması

3

Muhtelif ebat ve miktarlarda çivi satın alınması

4

Karo mozaik satın alınması

fi

Muhtelif boya fırçası ve naylon eldiven alınması

0

Muhtelif ebat ve miktarlarda fotokopi
satın alınması.
Trlfon vida alınması

8.581.000,—

27.750 K g .

6.382.500,—

7 Kal.

2.654.400 —

U r a Kr.

ihalenin
Tarihi

271.İSO,

24/10/1983
Saat: 14.00
205.225,-24/10/1983
Saat : 14.30
93.385,—
24/10/1984
Saat : 15.00

1.708.992,—

65.020,—

24/10/1983
Saat : 15.30

9 Kal.

1.115.010 —

47.205,-

24/10/1963
Saat : 16.00

3 Kal.

885.000,—

39.150. •

218.750,—

12.190-

24/10/1983
Saat: 16.30
24/10/1983
Saat : 17.00

11.000 Ad.

İhalenin
şekli

A . Eksilt.

kağıdı ile İlaç

17.500 Ad.

8 — isteklilerin geçici nakit teminatlarını veya limit içi teminat mektuplarını fon veznesine yatırarak karşılığında ala
cakları makbuz ile 1983 yılı tasdikli Ticaret Odası belgesini şirketlerin, katılmaları halinde bu ilanın yayımı tarihinden sonra
faaliyette olduğu gösteren belgeyi İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
9 — İhale dosyası Eskişehir Yolu 12. Km. Lodumlu mevkii, Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı, ikmal Müdürlüğü İhale;
Şefliğinde görülebilir.
10 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada veki gecikmeler kabul edilmez.
11 — İhale 2490 say ıh Kanuna tabi olmadığından idare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir,
ilan olunur.
15474 /2-2
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7

4 Kal.

G. Tem.

RESMİ GAZETE

2

M. Bedeli
Lira K r .

Sayfa : 50

trtıar ve iskân Bafcmlığı Afet işleri Genci Müdürlüğünden :
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Sayfa : Sİ

Kahramanmaraş Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden :

Deposu

Cinsi, nev'l, sınıfı

Suçatı
3. S. N . B . Çk. Tom.
Suçatı
3. S. K . B . Çk. Tom.
Suçatı
3. S. N . B. Çz. Tom,
Suçatı
3. S. K . B. Çz. Tom.
Güredin
3. S. N . B . Çz. Tom.
Güredin
3. S. K . B. Çz. Tom.
Kızılseki
3. S. N . B . Çz. Tom.
Kızı İse ki
3. S. K . B. Çz. Tom.
Zeytindere 3. S. N . B. Çz. Tom.
Suçatı
2. S. Çz. Mad. Direk
Güredin
2. S. Çz. Mad. Direk
Zeytindere 2. S. Çz. Mad. Direk
Zeytindere Çz. Tel Direk
Suçatı
Çz. Tel Direk
Çz. Tel Direk
Kapıçam
Zeytindere Çz. Sanayi Odunu
C. Köprü 2. S. Ks. B. Çz. Sırık
C. Köprü 2. S. N . B. Çz. Sınk

Parti
Adedi
19
24
12
11
12
10
10
19
1
4
8
1
1
1

1
1
1
3
139

Adet
2139
2085
1520
1563
2146
2385
2414
4554
106
2600
3824
243
35
75
27
112
—

—

25828

Ma. Dm».
680.626
578.971
303.842
207.633
404.198
298.598
492.181
679.699
24.274
107.315
185.592
18.488
4.883
12.119
2.717
11.060
61.000
98.000

Muh. Bed. % 7,5 Tem.
Lira
Lira
12.000
9.000
10.000
8.500
10.000
8.500
10.000
8.500
10.000
7.500
7.500
7.500
11.200
14.200
11.200
7.000
1.950
4.500

4012.196 M3.
159.000 Ster

601.250
390.900
228.075
132.475
303.275
190.425
369.250
433.300
18.200
60.425
104.400
10.400
2.400
12.900
2.300
5.800
8.925
33.075
2.907.775

1 — işletmemizin yukarıda isimleri yazılı depolarında mevcut 139 parti em
vali 26/10/1983 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 13.30 da İşletmemiz Mü
dürlüğü merkezinde bulunan satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 6 ay
vadeli açık artırmalı satışa çıkarılacaktır.
2 — Taliplilerin % 7.5 teminatlarını aynı gün saat 12.00 ye kadar işletme
miz Veznesine yatırıp makbuzlarını almaları, vekâletname ile satışa İştirak edecek
lerin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Banka mektubu vereceklerin mektupların
da işletme adı ile iştirak edecekleri parti numaralarını belirtmeleri şarttır.
3 — Satışa ait şartname Orman Genel Müdürlüğünde, K. Maraş Orman Bölge
Başmüdürlüğünde, Adana. Mersin. Antakya, Dörtyol, Osmaniye, Adıyaman, Göksün,
Andırın Orman İşletme MüdürîU/viorinde ve işletmemiz Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Satışa iştirak etmek isteyenlerin belirtilen gün ve saatte teminat mak
buzları ile Komisyonumuza müracaat etmeleri İlân olunur.
15658 /1-1
Adana

Valiliğinden :

Yapı işleri Genel Müdürlüğünün :
1 — Aşağıda isimleri yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır.
2 — Eksiltme Adana Bayındırlık Müdürlüğü ihale Komisyonunda aşağıda be
lirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görü
lebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin, her İşin adına ayrı ayrı olmak
üzere;
A ) Hizalarında belirtilen geçici teminatlarını,
B) 1983 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,

Sayfa : 52
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C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisini, sermaye ve kredi
imkanlarım açıklayan mali durum bildirisini, bankaca isim kaşeli-lmzalı mühürlü tarih ve numaralı banka referans mektubunu, teknik personel bildirisini, taahhüt
bildirisini, (1-2-3) sıra no. lu isler için (B), (4-5) no. lu işler için (C) grubundan
en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerim gösterir Bayındırlık
Bakanlığından almış oldukları müteahhitlik karnesi aslını, ibraz sureti ile Bayın
dırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif ile birlikte zarfa
koymaları lâzımdır.
5 — İstekliler teklif mektupları ile ihale günü ihale saatinden (1) saat ön
cesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması İçin son müracaat tarihleri aşağıda
belirtilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına alt bilgiler
İhale dosyasında mevcuttur.
Keyfiyet ilân olunur.
Keş. Bed.
Geç. Tem. Ih. Tarih
Son MUr.
işin Adı
Ura Kr.
Lira
Ve saati
Tarihi
1. Adana Ceyhan Polis Lojman tnş.
(30 Daire)
148.000.000,— 4.440.000 24/10/1983 19/10/1983
Saat: 11.00
2. Adana Osmaniye Polis Lojman
tnş. (20 Daire)
92.500.000,— 2.775.000 25/10/1983 19/10/1963
Saat: 11.00
3. Adana Yaşlılar Huzur ve Din
lenme E v i III Kısım İkmal İnş. 83.634.846,— 2.509.045 26/10/1983 20/10/1983
Saat: 11.00
4. Adana Karataş Polis Lojman
İnş. (10 Daire)
49.000.000,— 1.470.000 27/10/1983 20/10/1983
Saat: 11.00
5. Adana Karaisalı Maliye Memur
Lojmanı (2 Daire)
8.774.316,29
263.230 28/10/1983 21/10/1983
Saat: 11.00
15664 /1-1
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
TAKRİBEN 3250 K G POLİVİNİL ASETAT (PLASTİK TUTKAL)
SATILACAKTIR
1 — Satınalmak istiyen alıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile
aşağıdaki ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazırlan
mış olan şartnameyi bedelsiz olarak temin edebilirler.
— tç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum N o : 23 Kdz. Ereğli)
— Satınalma Müdürlüğü (Gümüşsüyü Cad. Ders an Han K a t : 5 Taksim/İs
tanbul)
— Satınalma Şefliği (Atatürk Bulvarı Selcan Han N o : 127 K a t : 5 Bakan
lıklar/Ankara)
2 — Teklif mektuplarının en geç 24/10/1983 günü saat 16.00'ya kadar Kdz
Ereğli'deki Şirketimiz Umumi Muhaberat servisine intikal etmiş olması gerek
mektedir.
3 — Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakla kısmen veya dilediğine yap
makta serbesttir.
15656/1-1
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Sayfa: U

Antalya Valiliğinden :
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün;
Aşağıda adı yazık iş 2490/51 sayılı Kanun hükümlerine göre müteahhit nam
ve hesabına kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
İşin adı.- 1. Antalya Serik 10 dai. polis loj. inşaatı, Keşif bedeli: 41.000.000,—
TL., geçici teminat: 1.230.000,— TL., İhale tarihi: 24/10/1983, Saati: 15.00de
1 — Eksiltme anılan gün ve saatte Antalya Bayındırlık Müdürlüğü İhale
Komisyonunda yapılacaktır.
2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüsünde görü
lebilir.
3 — Eksiltmeye girebilecek için isteklilerin :
a) Geçici teminat,
b) Geçerli ticaret veya sanayi odası belgesi,
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve yapı araçları bildirgesi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali
durum bildirgesi .teknik personel bildirgesi, taahhüt bildirgesi, ite Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar İşin eksiltmesine
gidebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi aslını ibraz suretiyle Bayındırlık
Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) eksiltmeye girme belgesini teklif
mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lazımdır.
4
İstekliler teklif mektuplarını 24/10/1983 Pazartesi günü ihale saatinden
bir saat önce makbuz karşılığı İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
5
Eksiltmeye girme belgesi alınması iiçn son müracaat tarihi 20/10/1083
Perşembe günü mesai saati sonudur.
6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
7 — Bayındırlık İşleri genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait
bildirgeler ihale dosyasında mevcuttur.
Keyfiyet ilân olunur.
15*67/M
—

—

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.

Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasından :

Taşıyıcı prefabrik konstrüksiyon tamamlanmış Ek Fabrika binamız üst yapı
inşaatı kapalı zarf teklif almak esasına göre ihale edilecektir.
1 — İlk keşif bedeli 45.000.000,— TL. olan işin geçici teminatı 1.350.000,— TL.
dır.
2— İhale 1/11/1983 Sah günü saat 14.00'de Fabrikamızda yapılacaktır.
3 — İhale dosyalan Fabrikamız İnşaat ve Ticaret Servislerinde görülebilir ve
5.000,— TL. karşılığında sağlanabilir.
4 — Teklif mektupları ihale günü ve saatine kadar Fabrikamız Haberleşme

servisine verilmiş olacaktır.
5
İhaleye katılabilmek için yeterlik belgesi alın maçı şarttır.
Bunu sağlayabilmek için -.
a) İsteklilerin en az keşif bedeli tutarında tek taahhüt konusu benzer bir
işi müteahhit sıfatıyla veya en az keşif bedeli tutannın 2 katı benzeri bir işin
Şantiye Şefliğini veya Kontrol Mühendisliğini ikmal etmiş ve geçici kabulünü yap
tırmış olduğuna dair belgenin aslını veya noterden onaylı suretini,
b) B grubundan keşif bedeli tutarında, Bayındırlık Bakanlığı müteahhitlik
karnesinin asimi veya noterden onaylı suretini.
c) Başvuru tarihine kadar bitirdiği işlerin konu, nitelik ve adedini gösterir
belgeleri,
d) Yükümünde bulunan ve devam eden islerin durumunu gösterir belgeleri.
—
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c) Makina, teçhizat ve teknik eleman beyannamesi ile parasal durum bel
gesini, dilekçelerine ekleyerek en geç 28/10/1983 Cuma günü saat ll.OO'e kadar
Fabrikamız Haberleşme servisine vermeleri gerekmektedir.
6 — ihale ve yeterlik için ayrıntılı bilgi ihale dosyalarında görülebilir.
7 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla başvurular kabul edilmez.
8 — Fabrikamız 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından yeterlik belgesi verip
vermemekte ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir.
1560ü /1-1

•

Tokat Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden :
Parti
No.

Cins ve nev'i

Miktarı
Muh. Bed.
Adedi Ms. Dm'. Lira

Tem.
Lira

Kerestelik
1
I. Sn. N . B. Kayın Tom. İnce K .
3.514
6.000
19.000
23
2 II Sn. N . B. Kayın Tom. Kalın
35.000
45 22.636
20.500
1 II. Sn. N . B. Kayın Tom. İnce K .
24.000
112 20.326 16.200
2
17.000
II. Sn. K . B. Kayın Tom. Kalın K .
38 13.905 16.000
13.000
1 II. Sn. K. B. Kayın Tom. İnce K .
5.335 13.600
59
14 m . Sn. N . B. Kayın Tom. Kalın K .
13.500 320.000
536 315.559
11.600 337.000
19 III. Sn. N . B. Kayın Tom. ince K .
1880 386.704
rr1 .'.II. Sn. K . B. Kayın Tom. Kalın K .
119.000
387 155.240
10.200
14 III. Sn. K . B. Kayın Tom. İnce K .
1826 229.435
8.500 146.000
2.000
1 II. Sn. Çam Maden Direk
94
4.117
6.300
178.000
18 II. Sn. Kayın Maden Direk
7.650
8773 310.477
16.321
8.000
223
6.590
1 "am Sanayi Od. Yuvarlak
117.000
5139 221.857
7.000
13 Kayın Sanayi Od. Yuvarlak
5.500 125.000
300.000
1 Yarma San. Odunu (Ster)
1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvallerinin % 25 bedeli İle vergi ve
resimleri peşin bakiyesi 9 ay müddetle kat'i ve müddetslz banka mektubu karşı
lığında 19/10/1983 günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak Ko
misyon huzurunda açık artırma suretiyle satılacaktır.
2 — B u satışta yapraklı emvaller için 171/Ek. No : 2 Model şartname hü
kümleri uygulanacaktır.
3 — B u satışa ait ilân Orman Genel Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge Baş
müdürlüğü ile Amasya, Samsun, Vezirköprü, Bafra, Çorum, İskilip, Kargı Niksar,
Almus, Koyulhisar, Akdağmadeni, Çayıralan ve İşletmemizde görülebllinir.
15659 / 1-1
Ayancık Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden :

Fabrikamız anbarlannda mevcut 90 parti halinde 1423 M , köknar, çam ke
reste ile 1343 M " kayın meşe, kavak, karaağaç, kerestelerle 9110 M - kayın parkelerle
59 parti halinde 5800 adet l . S. 19 mm. 183x366 ebadında 1000 adet 11. S. 19.183x366
ebadında ve yine 4 parti halinde standart dışı patlak yonga levhaların % 50si peşin
bakiyesi 6 ay k a t i limit dahili banka teminat mektubu karşılığı olarak her parti
ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır.
Yonga levhaların ve yumuşak kerestelerin satışı 18/10/1983 tarihine raslayan
Salı günü sert kereste ve parkelerin satışı ise 19/10/1983 tarihine rastlayan Çarşam
ba günü saat 14.00'de yapılacaktır.
tsteklilerin satın almak istedikleri partilerin muvakkat teminatlarım saat
12.00'den evval Fabrikamız veznesine yatırmaları ilân olunur.
15672 / 2-1
3

8 Ekim 1883 — Sayı : 18185

RESMİ G A Z E T E

Sayfa : 65

İzmir Valiliğinden :
TURİZM YATIRIMCILARININ DİKKATİNE
28 Nisan 1983 tarih ve 18031 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 83/0285 karar
sayılı «Kamu Arazisinin Turizm Yalırımiarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik» esas
larına göre :
1 — Mülkiyeti, İzmir Valiliği, İl özel İdare Müdürlüğüne ait Çeşme İlçesi,
İlıca mevkiinde kain, tapunun 78 ada, 13 pafta, 7, 8, 9, 10, 11 ve 18 parsel numarala
rında kayıtlı bulunuan, 29002 M lik arsa, 500 yataklı ve «Turizm Yatırım ve İşlet
meleri Nitelikleri Yönetmolıği»nde, dört yıldızlı oteller için istenilen niteliklere uy
gun tesisleri yapacak kişi ve firmalara, kırkbir yıl süreden indirme suretiyle, kira
lanarak tahsis edilecektir.
2 — Tahsis müddeti sonunda, yapılan tesisler tümüyle, Lmir İli Ûzel İdare
Müdürlüğüne intikal edecektir.
3 — İhale, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine gere, kapalı zarf
usulüyle yapılacaktır.
4 — İhale 24/10/1983 Pazartesi günü saat 15.00de izmir İli Daimi Encümenin
de yapılacaktır.
5 — Bu işe ait şartname ve diğer evrak, İzmir İli özel idare Müdürlüğü, İl
Daimi Komisyonu kaleminden, mesai saatleri dahilinde temin edilebilir ve görü
lebilir.
6 — İşin geçici teminatı 4.500.000,— TL. sidir.
7 — İhaleye iştirak edebilmek için istenilen gerekli belgeler, şartnamede gö
rülebilir.
8 — istekliler, teklif mektuplarını, son olarak 21/10/1983 Cuma günü mesai
saati bitimine kadar, makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir.
9 — Telgrafla müracaatlar, postada vaki gecikmeler ve kaybolmalar dikkate
alınmayacaktır.
Keyfiyet ilgililere duyurulur.
15652/1-1
2

Bayındırlık Bakanlığı Gaziantep Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Urfa-50 Daireli (kalorifersiz) polis lojmanı inşaatı işi, 2490/31 sayılı
Kanun hükümlerine göre 1984 yılına sari olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
konulmuştur.
2 — işin keşif bedeli (166.000.000,—) TL.
3 — Eksiltme Gaziantep'de Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonun
da 27 Ekim 1933 Perşembe günü saat 11.00'de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A) Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü namına yazılı
14.980.000,—) TL. lık geçici teminatı,
B) .1963 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, (şirketlerde ilan tari
hinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması gerekir. )
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri
a) Yapı araçları bildirisi, eksiltme şartnamesinde belirtilen usulüne ve Ya
pı, Tesis, Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre ilk ilân tarihinden
sonra bu iş adına düzenlenmiş olmak şartı ile sahibi olduğunu veya kiraladığını
(noter taahhütnamesi) gösterir belge,
b) Teknik eleman bildirisi, teknik elemanların noterlikten bu iş adına
taahhütname vermesi, ayrıca noter tastikli diploma veya oda kayıt belgesi örnek
lerinden birisi,
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c) Sermaye ve kredi İmkanlarını açıklayan mali durum bildirisi, (banka
referans mektubu),
d) Taahhüt bildirisi, (son iki yılda bitirdiği veya adına taahhüde bağlanmış,
bağlanacak olan işleri belgeleri ile birlikte açıklıyacaklardır.
e) tş yemi gördüğüne dair belge, (Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğünden te
min edilecektir.)
f) Bayındırlık Bakanlığından alınmış olan (B) grubundan keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını,
İbraz suretyle. Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
ları, -eksiltmeye girme belgesi»ni, teklif mektupları ile birlikte zarla koymaları
lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 27/10/1983 Perşembe günü saat 10.00'a ka
dar makbuz karşılığında Bölge İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi almak için son müracaat tarihi 20/10/1983
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
15653/ 1-1
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Atölye ve İkmal
Müdürlüğünden :
1 — Müdürlüğümüzce 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf
usulüyle aşağıda cinsi, miktarı ve muhammen bedeli ve geçici teminatı yapılı
matbaa makinaları satın alınacaktır.
2 — İdari ve teknik şartnameler Ankara'da (Fatih Cad. N o : 10ü Kalaba'daki)
Müdürlüğümüzden mesai saatlerinde parasız olarak temin edilebilir.
3 — Makinalar Ankara'da Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
4 — İhale Müdürlüğümüz idari binasında yapılacaktır.
5 — İsteklilerin; ihale 26/10 1983 Çarşamba günü saat 10.30 - 11.30 arası yapı
lacağından usulüne uygun ha/.ırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir
saat evveline kadar hazır bulundurmaları duyurulur.
6 — Postada vaki olabilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

C

İ

N

S

İ

1 — 35x50 obset baskı makinası
1 —- Yazı dizgi makinası
3 — Dansitometre

Miktarı
adet
1
1
1

Tahmini
bedeli
TL.
8.850 000
1.354.000
1.100.000

Geçici
teminatı
TL.

İhale
saati

10.30
11.Oü
33.0(10
11.30
156K9/ 1-1

265.500
55.620

İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden :
İÜOO ADET B A Y A N V E 50 ADET ERKEK GÖMLEĞİ SATİN
ALINACAKTIR
Başmüdürlüğümüz ihtiyacı 1600 adet bayan ve 50 adet erkek işgömleği kapalı
teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
Bu işe ait şartname vo mühürlü numune Gayrettepe Yıldız Posta Caddesin
deki Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir.
istekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını en geç 27/10/1983 Per
şembe günü saat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur.
15662/ 1-1
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Ereğli Kömürleri İşietmesi Müessese Müdürlüğünden :
M A D E N DİREĞİ NAKLETTİRİLECEKTİR
Müessesemiizn Akseki Manavgat Orman İşletmelerinden 1982 tahsisi olarak
Eskişehir Orman İşletmesinden 1931 tahsisi olarak satın aldığı ve müteahhitlerinin
nakledcmedigi maden direklerinin bulunduğu orman işletmesi depolarından alı
narak E. K. I. Kömür havzasına nakil ve aynen teslimi işi ile ilgili eksiltme için;
En son teklif verme günü 25 Ekim 1933 Salı günü saat 14.00'e kadardır
İhaleye katılacak firmaların bu konudaki teklif mektupları ile geçici temi
natlarının eksiksiz olarak belirtilen gün ve saate kadar ve imzalı telgraf teyidinin
postalanması lâzımdır. Eksik teminatlı ve Müessesemize zamanında ulaşmayan tek
lifler dikkate alınmaz.
Teklifler aynı gün saat 14.30'da Müessesemiz İhale Komisyonunda açılacak
tır.
(Tekliflerin açılışında bulunmak serbesttir.)
25 Ekim 1983 Salı günü eksiltme yapılacak işletmeler;
Orman Bölge
Başmüdürlüğü

Orman İşletmesi

Maden direği miktarı
M
J

Getirilecek Bölge

Antalya
Manavgat
2933,496
Zonguldak
Antalya
Akseki
1105,101
Zonguldak
Eskişehir
Eskişehir
277,905
Zonguldak
Bu işe ait şartname;
Zonguldak'ta; Müessesemiz Direk İşleri Şube Müdürlüğünden ve Antalya - Bo
lu E. K. İ. Direk bürolarından temin edilebilir.
Müessesemiz Arttırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi dilediğine
yapıp yapmamakla serbesttir.
15655 / l - l

Bingöl Belediye Başkanlığından :
Bingöl Belediyesi Dü/ağaç mevkiindeki kanalizasyon şebekesi inşaatı 2490
sayılı Kanunun (31) maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıla
caktır.
1 — İşin keşi! bedeli (28.000.000,— TL.) olup geçici teminatı 840.000,—) lira
dır.
2 — Eksiltme 21 Ekim 1983 günü Belediye Başkanlığı Makam odasında saat
15.00'te Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 — Eksiltmeye girebilmek için taliplilerin;
a) Geçici teminatları,
b) 1983 yılı vizesi Ticaret Odası belgesini.
c) İkametgâh ilmühaberi,
d) İhalenin ilk ilân tarihi olan 5 Eylül 1983 tarihinden sonra hazırlayacak
ları tasdikli yapı araçları bildirisini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyan
namesi sermaye ve kredi olanaklarını bildiren mali durum bildirgesini ve Bayın
dırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubu müteahhtlik karnesini ibraz su
retiyle Belediye Yeterlik Komisyonu Başkanlığına müracaatla yeterlik belgesi t«lebinde bulunacaklardır.
4 — İştirakçiler Belediye Encümeninden alacakları yeterlik belgesini, işin
geçici teminatını ve teklif mektuplarını zarfa koyarak ihale saatinden en geç bir
saat evvel makbuz mukabili Belediye Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığına
vereceklerdir.
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5 — İhale dosyası mesai saatleri dahilinde Fen İşleri Müdürlüğünde görüle
bilir.
6 - - Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 18/10/1983 günü me
sai saati sonuna kadardır.
7
Telgrafla müracaatlar, vekaleten başvurular ve postadaki vaki gecik
meler kabul edilmez.
İlân olunur.
15654/ 1-1

Çeşitli ilânlar
Türk Standardları Enstitüsünden :
Kolsaş Isı Sanayi A. Ş. nin Ankara'daki Fabrikasında TS 497 «Kaynaklı Çe
lik Kalorifer Kazanları» kapsamında ürettiği (Kolsaş Isı Sanayi A. Ş.» ticari mar
kalı mamulleri için enstitü ile 2/12/1982 tarihinde imzaladığı TSE markasını kul
lanmaya yetki veren sözleşmesi firmanın isteği üzerine 28/9/1983 tarihinde feshedil
miştir.
Firmanın bu sözleşmesi ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme
konusu mamullerinin TSE markalı olarak piyasaya sunulamayacağı, aksine davranı
şın haksız rikabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumlulu
ğuna sebep olacağı duyurulur.
15660 / 1-1
Antakya'da Müesses Yıldız Cam Sanayi firması ile Enstitümüz arasında mev
cut imalat yeterlilik ve kalite belgeleri kullanma sözleşmeleri kapsamlarındaki
«Yıldız» ticari markalı 70 C l . lik tekel rakı şişesine ait sözleşme ve belgeler, fir
manın üretim yerinde değişiklik yapması nedeniyle Yönetim Kurulumuz 29/9/1983
tarih ve VIfI/116 - 1225 sayıiı kararı ile feshedilmiştir.
Firmanın bu sözleşmeler ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, söz
leşmeler konusu mamullerinin TSE belgeli olarak piyasaya sunulamıyacağı, aksine
davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin so
rumluluğuna sebeb olacağı duyurulur.
15661 / 1-1
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

:

i l i • Balıkesir, İlçesi: Sındırgı, Köyü veya mevkii: Devegöçüğü, Madenin cin
si K i l , Ruhsatnamenin tarihi n u m a r a s ı : 25/1/1978 5766/142
HUDUTLARI :
Ku/.eyi: Balıkesir J-20-C2 paftasında
(24800-41650) koordoneli 636 rakımlı
Sivridoruğu tepesinden, 572357 grat semt açısıyla 416.63 m. mesafeye dikili 2 No. Iu
hudut betonundan başlayarak 81.4940 grat semt açısıyla 96.44 m. mesafedeki 3 No. lu
beton sütundan geçerek 133.2036 grat semt açısıyla 127.85 m. mesafedeki 4 No. lu
hudut betonuna kınk hat.
Doğusu : 4 No. lu hudut noktası.
Güneyi: Mezkûr 4 No. lu hudut betonundan başlayıp 262.2149 grat semt açı
sıyla 147.44 m. mesafedeki 1 No. lu hudut betonuna düz hat.
Batısı: 1 No. lu hudut betonundan 355.2140 grad semt açısıyla 127.61 m. me
safedeki hudut başlangıcı olan 2 No. lu hudut noktasına düz hat.
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş K i l madeni için Burhan
Cahit Akıncı uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir.
İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazlarnı kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Ma
den Kamzc.unun 55. maddesi gereğince ilân olunur.
15674/2-1
:
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :
6400 sayılı Kanun'un 3. ve 5. maddeleri uyarınca 2 Eylül 1983 günü toplanan
Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesinin 106 No. lu Kararı;
1) Aşağıda adı, baskı ölçeği, baskı sekli, basılacağı kağıdın cinsi, kalitesi,
gramajı ve normu belirlenen Formların, Kamu Kuruluşlarında uygulamaya alınmak
üzere Standardize edUmesinc,
2) «Standart Form Katalogu No : l»'de yer alan «Nüfus Kimlik örneği» ve
«Aile Yardımına Esas Çocuk Bildirimi» İsimli standart formların uygulamadan kaldı
rılmalarına,
karar verildi.
Basılacağı
Kağıdın Cinsi. Kalitesi,
Adı
Baskı ölçeği Baskı Şekli
Gramajı ve Normu
Görevine son verilen
Aday Memurların Bildirimi

Adet

ön Yüz

Bristol Karton M? 220 gr. B ,
(175x250) mm.

Nüfus Cüzdanı örneği

Blok UOO'lü)

ön Yüz

II. H . M2 60 gr. A ,
(148x210 mm.)

Aile Yardımına Esas
Eş ve Çocuk Bildirimi

Blok (100'lü)

öö nn va Arka
Yüz

II. Hamur M2 00 gr.
A , (148x210 mm.)

Not :
İhtiyaçlarının, satış organlarımızca zamanında karşılanabilmesi İçin Kamu
Kuruluşlarına yukarıda belirlenen baskı ölçeklerini dikkate alarak bu formlara alt
yıllık tahmini tüketim miktarlarını, yayım tarihinden İtibaren en geç 15 gün içinde
Geneı Müdürlüğümüz Standardizasyon ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığına bildire
ceklerdir.
BAŞKAN Nihat SEMERCİ
Başbakanlık
İbrahim P E K E R
Adalet Bakanlığı

Selahattln D U R S U N
Ulaştırma Bakanlığı

Muharrem SOER
Milli Savunma Bakanlığı

Hüseyin D U R A N
Çalışma Bakanlığı

Sabahattin DEMSRKOL
İçişleri Bakanlığı

Duran O C A L A N
Sanayi ve Tek. Bak.

Nazml Erol Y A L j D S U M
Maliye Bakanlığı

Mehmet ÇETİN
Enerji ve Tab. Kay. Bak.

Mahir T A Ş A T A N E L J

Milli Eğitim Bakanlığı

Mahir A K T U R A N
Kültür ve Turizm Bak.

Yeşim ARIBAŞ
Bayındırlık Bakanlığı

Nimet K E P E N E K
İmar ve İskân Bak.

Necip ÖZTÜRK
Ticaret Bakanlığı

R. Doğan BAR.UTAY
Köy İşleri ve Koop. Bak.

Hürol S A R P
Sağ. ve Sos. Yrd. Bak.

Mehmet ALDEMİR
Sosyal Güv. Bak. lığı

Bekir BÜYÜKYILMAZ
Devlet Personel Dal. Bfk.

Cahit DAŞER
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müd.

ESAS

DİKKAT

EŞ VE Ç O C U K BİLDİRİMİ

2. Formun doldurma amacını belirleyecek ilgili seçme kurusu ve "cinsiyeti."
devamı," "durumu'' sütunlarına (x) işareti konur.

T. C. Standart form no. 1 4.135

n

Normal
Bildirim

I
|

1. Bu form kamu personelince (isçiler dahil) bakmakla yükümlü bulundukları es ile öz,
üvey ve evlatlık çocuklarına aylık yardım yapılmasını bildirmek için kullanılır.

| DeJitHclik
D
| B ildirimi

"öğrenime

3 . Formun doldurulmasına ait diğer açıklamalar arkadadır.

Kurumun adı
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AİLE YARDİMİNA

Ait olduğu ay, yıl

Bildirimde bulunanın adı. »oyad*

Unvanı

Sicil no.

Esinin adı, soyadı

Es menfaat karşılığı çalışıyorsa işyerinin adı

Ef için aldığı aile yardımı

Adı. soyadı

Doğum tarihi
(gün, ay, yıl)

DMO STOK N O . 714.135

Ö z , üvey.
evlat edin.

Kız

Erkek

Öğrenime devamı
Oku
muyor

İlk

Orta

Yüksek

Durumu
Yük. okula
Bekar
kayıt. tar.

Tasdik edenin adı» soyadı, unvanı, imzası

Dul

Malul

Bo|anmif
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Bildirimde bulunanın imzası, tarih,, pul

Cinsiyeti

RESMİ GAZETE

Yardımdan yararlanacak çocuğun

1. Form, normal olarak, Ocak ve Temmuz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa; ayrıca yıl içinde meydana gelen
değişikliklerde, o ay içinde doldurulup, ilgili birime verilir.
2. Bu formda, aylık yardımdan yararlanabilecek çocuklar belirtilir.

a

l f

n r f a

RESMİ GAZETE

4. Bu forma, gerektiği hallerde aşağıdaki belgeler eklenir.
a. Boşanma durumunu belirten mahkemeden alınan karar,
b. öğrenime devam eden çocuklar için, okullarından alınacak belge,
c. Üvey çocukların nafaka, yetim aylığı almadığı; asıl baba veya analarının yanında buhmmacuğı h V '
veya muhtarlıktan alınacak belge,
d. Evlat edinilmiş veya nafaka bağlanmış çocuklar için mahkemeden alınacak belge,
e. Maluliyet raporu.

18185

3. Bu formda; aylık yardımdan yararlanamayacakları için, aşağıda durumlan belirtilen eş ve çocuklar gösterilmez.
a. Evlenen erkek ve kız çocuklar,
b. 19 yaşını doldurup yüksek öğrenime devam etmeyen erkek çocuklar ile 25 yaşını dolduran kız çocuklar,
c. Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar,
d. Yüksek öğrenimde iken 25 yaşını dolduran erkek çocuklar,
e. 25 yaşım doldurmadığı halde yüksek öğrenimi bitiren veya terkeden erkek çocuklar,
f. Kendileri adına ticaret yapan veya gerçek ve tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı
çalışan erkek ve kız çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),
g. Bildirimde bulunan tarafından bakılmayacak duruma giren erkek ve kız çocuklar,
h. Ölen eş ile erkek ve kız çocuklar,
ı. Boşanma halinde, mahkemece velayeti kendisine verilmemi? erkek ve kız çocuklar.

S Ek:m 1983 — Sayı

AÇIKLAMA

belediye

S*vta : 81

Sayfa : 62

NÜFUS CÜZDANI

RESMİ G A Z E T E
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ÖRNEĞİ

T. C. Standart form no. İ.8.115
Seri

No.

Fotoğraf

Soyadı

Adı

Baba adı

Ana adı

Doğum yeri

Doğum tarihi ((ün, ay, yıl)

Medeni hali

Dini

Cinsiyeti

Nüfus kütüğünde yazılı olduğu yer
İli

Cilt no.

İlçesi

Sayfa no.

Mahalle veya köyü

Kütük sıra no.

Nüfus cüzdanının
Veriliş nedeni

Verildiği nüfus idaresi

Veriliş tarihi

Cüzdan kayıt no.

Askerlik cüzdan no.

Onaylayanın adı, soyadı, unvanı, imzası, tarih, mühür

O
DMO STOK N O . 718.1 IS

G Ö R E V İ N E S O N VERİLEN
ADAY
T.C.

M E M U R L A R I N BİLDİRİMİ

Standart form no. 1.1,112

Kurumu, bkriml

Fotograf

Adt, Soyadı

j Baba adı
En ton mezun olduğu okul

Kadro unvanı, görevi

Derece - Kademe

i

J A n * adı
Mezuniyet

Kurum sicil no-

18185

D o | u m yeri, yılı

tarihi

Emekli sicil no.

Eğitim

| Göreve davamsızlıU

Temel eğitim

Hazırlayıcı eğitim

j

Staj

' Puan (Rakam ile)

j Memuriyetle bağdaş m ayacak davranışlar
Puan (Tazı ile)

| Kopya çekmiştir.
Daha önce bu kurumda aday memur olarak

Daha önce başka bir kurumda aday mamur olarak
J Çalıştı

Çat>»t> i»*, başlayış ve ayrılış tarihler i

J Çalışmadı

i Çalıştı

|

Çalıştı ise, kurumun adı, başlayış ve ayrılış tarihleri

( Çalışmadı

Görevine son verilmesini gerektiren «a baplar t e ilgili açıklama

Kurum yetkililerinin adı, soyadı, unvanı, imzası,
tarih, mühür

Sayfa : 63

« N O STOK N O . 711.112

RESMt GAZETE

Adaylık devre*! içinde mamurun görevine ton verme halleri
| Olumsuz sicil

8 Ekim 1983 — Sayı

DİKKAT ; 1. Form daktilo ü e . silinlisiz ve kasıntısız olarak doldurulacaktır,
2. Bu form, Devlet Personel Dairesi Bakanlığınca hasırlanan "Aday memurların yetiştiril
melerine ilişkin genel yönetmelik" uyarınca Kuruluşlarca doldurulup Devlet- Personel
Dairesine bilgi vermede kullanılır.
3. Formu doldurup g ö n d e r m e y e n l e r hakkında 657 «ayılı Devlet memurları kanununun ilgili
hükümleri uygulanır,
4. Bu form "Gizlilik derecesi" t a ş ı m a k t a d ı r .

Sayfa : 64

RESMİ G A Z E T E
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Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğünden :
İşletme Müdürlüğümüzce yayınlanan «Millî Güvenlik Konseyince kabul
sdilen Kanunlar, yayınlanan bildiri ve kararlar ile önemli mevzuat» kitabı
nın 7. cildi 20 Ağustos 1983 günü satışa çıkacaktır.
Yedinci cild Mayıs 1982 tarihinden Temmuz 1983 tarihe kadar ki mevzuatı
kapsamakta olup, fiyatı 1.000 TL. ödemeli gönderildiği taktirde 1.200 TL. sidir.
İlgililerin bilgisine sunulur.
Başbakandık Neşriyat Daire Başkanlığınca hazırlanan Beşinci Tertib
21 cilt Düstur (1 Kasım 1981 -30 Eylül 1982) basınıma başlamış olup 22 Ağus
tos 1983 tarihinde 2650 TL. satışa sunulacaktır
Abonelerin dikkatine sunulur.

Resmi Gazete Fihristi
Yasama Bölümü:
Sayfa

Kanunlar
2900 Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Kanununda
Kanunu
2910 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Kanunu
2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

Değişiklik
1
1
2

Yürütme ve İdare Bölümü:
Bakanlar Kurulu Kararları
83/7044

SSK Kanununun Bazı Maddelerine Göre Yapılacak Poliklinik
Muayenelerinden Belli Bir Ücret Alınma Kararı
33/7059 Kastelll, Mentaş, Blrotaş ile ilgili Menkul Kıymetler Kurul
larının Görevlerinin Bitirilmesi Kararı
83/7010 Metal İşkolunda Teşmil Karan
83/7009 Çimento ve Toprak İşkolunda Teşmil Kararı

11
11
12
17

Atama Kararları
— Millî Savunma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Alt Atama Kararı

30

Yönetmelik
— inönü Ün. öğretim Üyeleri Akademik Kıyafetleri Hakkında Yönet
melik

30

— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları
— ilânlar

•
32
33
BAŞBAKAN' !K

BASIMA

