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K A N U N L A RA
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M A D D E l . — 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası
nın D, F, G, 1 bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
D) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan
eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler,
F) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde geçerli tapu kaydına dayanarak,
orman sınırlan veya bitişik alanlar dışında ise tapu kaydı veya diğer tasarruf bel
geleri ile özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya
yer yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü sahipli yerler,
G) Devlet ormanlarına bitişik olmayan, geçerli tapu ile sahipli arazi üzerin
deki yüzölçümü üç hektardan yukarı bulunmayan her nevi ağaç ve ağaççıklarla
örtülü yerler,
I) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Dev
let ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş
bulunan yabani zeytinlikler ile 9/7/1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen
yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar.
M A D D E 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2. — Aşağıda belirtilen durum ve şartlara uyan yerler; Devlet eliyle
ihya edilerek kısmen veya tamamen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi veya
bu amaçla değerlendirilmesi maksadıyla, orman sınırları dışına çıkarılır.
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A) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar gö
rülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tesbit edi
len yerler,
B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam
olarak kaybetmiş yerlerden; su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlü
ğünü bozmayan, tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antepfıs
tığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kulla
nılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının
toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları.
Bu yerler dışında, orman sınırlarında hiçbir surette daraltma yapılamaz.
Orman sınırları dışına çıkarılan yerler, Devlet ormanı ise Hazine adına, hükmi
şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman ise bu müesseseler adına, hususi or
man ise sahipleri adına tescil edilir.
Orman sınırları dışına çıkarma iş ve işlemleri yönetmeliğinde belirtilen esas
lar dahilinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu işlemler; Orman Genel
Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığının mahalli birimlerine komisyonlarca yazılı olarak
bildirilir ve mahallinde askı suretiyle ilân edilir. Bu bildirim ve ilândan itibaren
altmış gün içinde taşınmazın bulunduğu yer adliye mahkemesine Tarım ve Orman
Bakanlığı ile varsa bu işlemden lehine hak doğmuş kişiler aleyhine iptal davası
açılabilir. İptal davası kişiler tarafından açıldığı takdirde husumet Tarım ve Orman
Bakanlığı ile birlikte Orman Genel Müdürlüğüne de tevcih olunur.
ilk defa yapılacak orman kadastrosunda, orman sınırları dışına çıkarma iş
lemi, sınırlama ile birlikte yapılır.
Bu madde hükümleri, yanan orman sahalarında hiçbir surette; muhafaza or
manı, millî park olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlarda ve
3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde ise niteliklerinin devamı süre
since uygulanmaz.
M A D D E 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 7. — Devlet ormanları ile evvelce sınırlama yapılmış olup da herhangi
bir nedenle orman sınırlan dışında kalmış ormanların, hükmi şahsiyeti haiz amme
müesseselerine ait ormanların ve hususi ormanların kadastrosu ve bu ormanların
içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sı
nırlarının tayin ve tespiti, orman kadastro komisyonları tarafından yapılır.
Orman kadastro komisyonları; Tarım ve Orman Bakanlığınca atanacak orman
kadastro işlerinde çalışmış ve bu Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında en az on yıl
hizmet görmüş bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlı
ğında; bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bulunma
ması halinde en az on yıl hizmet görmüş orman teknikeri üye, bir ziraat yüksek mü
hendisi veya ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde en az on yıl hiz
met görmüş ziraat teknisyeni üye ile beldelerde belediye encümenince, köylerde köy
ihtiyar heyetince seçilecek bir üyeden kurulur.
Komisyon' başkanının yokluğu halinde yüksek mühendis veya mühendis olan
ormancı üye başkana vekâlet eder. Komisyonlar en az üç üye ile de çalışabilir. Oy
ların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu kazanmış olur. Başkana ve
kâlet eden üyenin oyu daima tek oy sayılır.
Komisyon emrine gerektiği kadar teknik eleman ve memur verilir.
Komisyonlar, arazideki çalışmaları sırasında beldelerde belediye encümeni,
köylerde ihtiyar heyetleri tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgilerinden de yarar
lanırlar. Bunların gelememeleri halinde, komisyonlar gerekli gördükleri takdirde
resen bilirkişi seçebilirler.
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Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Milli Savunma Bakanlı
ğınca bir temsilci bulundurulabilir.
M A D D E 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 8. — Orman kadastrosunun yapılacağı i l ve ilçeler Orman Genel Mü
dürlüğünün teklifi. Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile belirlenir.
Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az i k i ay önce Radyo ve Resmî
Gazete'de, ilgili i l ve varsa ilçe merkezlerinde çıkan birer günlük gazetede, gazete
çıkmayan yerlerde ise diğer mutat vasıtalarla en az beşer gün ara ile ikişer defa ilân
olunur.
İlânın birer örneği, mahallin en büyük mal memurluğuna, tapulama müdür
lüğüne, tapu idaresine ve Vakıflar idaresine imza karşılığı verilir, İlgili belde veya
köyün daha evvel.tapulaması yapılmış ise buna ait kayıt, belge ve planlar istenir.
Orman kadastrosu; belde ve köy sınırları esas alınmak suretiyle bu sınırlar
dahilinde kalan b ü t ü n ormanları kapsayacak şekilde yapılır.
Orman kadastrosunun başlama tarihi, komisyon başkanlığı tarafından tayın
ve tespit edilerek, en az bir ay önce çalışılacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde
ve köylerin uygun yerlerine asılacak ilân kâğıdı ile ilgililere duyurulur ve durum
bir tutanakla tespit edilir.
Bu ilânda, komisyonların hangi köy veya beldelerde çalışacakları, ormanların
içinde ve bitişiğindeki taşınmaz malların sahiplerinin veya kanunî mümessillerinin
veya vekillerinin sınırlama şurasında hazır bulunmaları ve hazır bulunmadıkları
takdirde orman kadastro işlerine yokluklarında devam edileceği açıklanır.
İlân işlerine ait belgeler dosyasında saklanır.
Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğinde ve içinde taşınmaz malları olan
ların, orman sınırlarının tespiti sırasında kendileri veya kanuni mümessilleri veya
vekilleri hazır bulunur. İşgal ettikleri ve faydalandıktan taşınmaz malların sınır
larını ve her nevi belgelerini gösterirler.
Yerinde yapılan ilâna rağmen ilgililerin bulunmamaları, sınırlama ve kadastro
işini durdurmaz.
M A D D E 5. — 6831 sayılı Orman Kanununun 9 uncu madesi aşağıdaki şekilde
değlştirilmiştir.
Madde 9. — ilân İşleri tamamlanan belde ve köylerde kadastrosu yapılacak
ormanların sınırlan komisyonlarca, arazi üzerinde belirlenir, ölçülür, varsa hava fo
toğraflarına işaretlenir ve bu işlemler tutanakla tavsik edilir.
Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç.
türlerini, mülkiyet ve diğer aynî haklan, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini,
maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterilen veya verilen belgelerin tarih,
numara ve nitelikleri ile ilgililer tarafından yapılan itirazları kapsayacak şekilde dü
zenlenir.
Tutanaklar; her belde ve köy için tutulacak bir tutanak, defterine yazılır ve
orman kadastro komisyon başkanı, üyeler ve bilirkişiler ve hazır bulundukları takdir
de orman içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal sahibi olanlar ile işgal edenler veya
kanunî mümessilleri veya vekilleri tarafından imza edilir.
Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları, Tarım
ve Orman Bakanlığınca yapılır veya yaptınlır.
ölçme metodlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belirtilir.
Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktalan sabit taş ve beton kazıklarla
tespit edilir. Tespit edilen sınır noktalarının tahrip edilmesi veya yerlerinin değişti
rilmesi yasaktır.
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MADDE 6. — 6S31 sayılı Orman Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 10. — Sınırlandırılması bitirilen belde ve köye ait tutanak suretleri
komisyon başkanlığınca ait olduğu belde ve köylerin uygun yerlerine asılmak sure
tiyle ilân edilir. Ayrıca, tutanak örnekleri ilgili orman işletme müdürlüğüne ve Maliye
Bakanlığının mahallî kuruluşuna aynı gün bir yazı ile gönderilir.
Asılma tarihi; beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar heyetlerinin
tasdik edecekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyalarında saklanır.
Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar komisyon başkanınca tasdik
olunur.
MADDE 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 11. — Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı
suretiyle ilânı, ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve kararlara
karşı hak sahipleri askı tarihinden itibaren bir yıl içinde görevli ve yetkili adliye mah
kemelerine müracaatla sınırlamaya itiraz edebilirler. Bu müddet içinde İtiraz olmaz
İse komisyon kararları kesinlesin
İlân tutanaklarında, bu tutanak ve kararlara karşı ne suretle dava açılacağı
açıkça belirtilir.
Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve resimden muaftır.
Gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılacak itiraz davalarında hasım, Orman
Genel Müdürlüğüdür. Orman Gene! Müdürlüğünce açılacak itiraz davalarında ise ha
sım, tutanakta ismi geçen kişilerdir. Bu kişilerin itiraz konusu yeri başkalarına tem
lik etmiş, ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş olmaları halinde temlik, ölüm ve gaip
lik tarihine bakılmaksızın itiraz davası sonuçlandırılır.
İtiraza konu yer için tutanakta kişi adı yazılmamışsa itiraz davası hasımsız
açılır. Hasımsız açılan davalarda mahkemeler üç ay içinde ilgililerin davaya katılma
ları için gerekli ilânı yaparlar.
Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiçbir
harç, vergi ve resim alınmaksızın Hazine adına tapuya tescil olunur.
Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve diğer işaretler, Orman Genel Müdürlü
ğünce korunur ve gereken sahalar dikenli tel içine alınır.
MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 12. — Orman kadastro komisyonları için lüzumlu taşıt araçları ve gö
revlilerin kanunî yollukları ile her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce sağlanır.
MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci Bölüm Başlığı İle 13 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
n

Orman köylülerinin kalkındırılması ve nakledilmesi
Madde 13. — Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunup, köylerde veya
dağınık yerlerde oturanlardan :
A) Bulundukları yerlerde kalkındırılmaları mümkün görülenler, bu Kanunun
ek 3 üncü maddesinde belirtilen fondan öncelikle yararlandırılarak kalkınmalarına
katkıda bulunulur.
B) Yerinde kalkındırılmaları mümkün görülmeyen veya su ve toprak rej'mi
bakımından bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan bu köy
ler halkının kısmen veya tamamen öncelikle bu Kanunun 2 nci madde birinci fıkra
(A) bendinde belirtilen orman sınırlan dışına çıkarılan yerlere, bu mümkün olmadığı
takdirde diğer yerlere nakil ve yerleştirilmelerine; Köy İşleri ve Kooperatifler BakanYasama Bölümü Sayfa ; 4
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lığının görüşü de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar K u 
rulunca karar verilir. Nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak der
hal ağaçlandırılır.
M A D D E 10. — 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 4 üncü fıkra eklenmiştir.
Turizm bölge, alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında; kamu
yararına olan hertürlü bina ve tesisler ile orman ürünlerini işleyeceklerin yapacakları
bina ve tesisler için gerçek ve tüzelkişilere Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Tanım
ve Orman Bakanlığınca, intifa için 'kullanım bedeli karşılığında izin verilebilir. Bu izin
üzerine tesis edilecek intifa hakkı süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu süre sonunda
bütün bina ve tesisler bedelsiz ve eksiksiz olarak Hazineye devredilir. Ancak, işletme
lerin başarılı olduğu, konusuyla ilgili bakanlıkça belgelenen hak sahiplerinin intifa
hakkı Tarım ve Orman Bakanlığınca; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden
belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz seneye kadar uzatılabilir. Bu durumda Hazi
neye devir işlemi bu uzatma sonunda yapılır. Bu suretle yapılmasına izin verilen bina
ve tesislerin amaç dışı kullanılması yasaktır.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesislerin, hükmi şahsiyeti haiz amme
müesseselerine ait ormanlarda veya hususî ormanlarda yapılmak istenmesi halinde,
Maliye Bakanlığının görüşü alınmaksızın Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verile
bilir. Bu takdirde, kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar
genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit olunur.
M A D D E 11. — 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 18. — Orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika kurulması Tarım
ve Orman Bakanlığının; Devlet ormanları hudutları içinde veya bu orman sınırlarına
bir kilometreye kadar olan yerlerde taş, kum ve toprak, dört kilometreye kadar olan
yerlerde ise hızar, şerit kurulması ve kireç, kömür, terebentin, katran, sakız ve ben
zeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması ve balık üretmek üzere
tesis kurulması Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağlı olup, ruhsatname alınması
ve rüsum hakkındaki hükümler saklıdır.
Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan saha
larda ve baraj havzalarımda birinci fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez.
M A D D E 12, — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen
19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 19. — Ormanlara hertürlü hayvan sokulması yasaktır. Ancak, kuraklık
gibi fevkalade haller nedeniyle hayvanlarının beslenmesinde güçlük çekildiği tespit
edilen bölgeler halkına ait hayvanlar ile orman sınırlan içerisinde bulunan köyler ve
mülkî hudutlarında Devlet ormanı bulunan köyler halkına ait hayvanların orman ida
resince belirlenecek türlerine, tayin edilecek saha ve süreler dahilinde, ormanlara za
rar vermeyecek şekilde otlatılmasına izin verilir.
Hayvan otlatılmasına izin verilecek sahaların ve hayvan türlerinin belirlen
mesi ile otlatma zamanı ve süresinin tayinine ve ilgililere duyurulmasına İlişkin hu
suslar yönetmelikle düzenlenir.
Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sa
halarda hiç bir surette hayvan otlatılamaz.
M A D D E 13. — 6831 sayılı Orman Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 21. — Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu olarak veya sürü
halinde hayvan sokulup otlatılması, tanzim olunacak planlara göre orman idaresi
nin iznine bağlıdır.
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Planlar otlak zamanından evvel tanzim ve orman işletme müdürlüklerince tas
dik olunur.
M A D D E 14. — 8831 sayılı Orman Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 22. — Tanın ve Orman Bakanlığı, Devlet orman lan içindeki ağaçsız
otlak, yaylak ve kışlakların tanzim ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır.
M A D D E 15. — 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 25. — Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum
göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tah
sis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, toplumun çeşitli
spor ve dinlenme ihtiyaçlarım karşılamak, turistik hareketlere imkân vermek mak
sadıyla, millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı konuna sahalan ve or
man mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve gerektiğinde işletir veya işletti
rir.
M A D D E 16. — 6831 sayılı Orman Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 26. — Orman insan ilişkilerinde, ormanın korunması, kullanma değer
lerinin esas tutulması, ormancılıkta ve amenajman planlarında çok taraflı faydalan
ma esaslarını getirmek maksadıyla; Devlet ormanlarından yapılacak istihsal, Tarım
ve Orman Bakanlığınca tespit olunacak esaslar dairesinde ve amenajman planlarına
göre Devlet tarafından yapılır veya 40 ıncı madde hükümleri dairesinde yaptırıla
bilir.
M A D D E 17. - 6831 sayılı Orman Kanununun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya ke
silmiş ağaçlardan, hangilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından
numaralanıp damgalanacağına, orman mahsullerinin kesim, imal, toplama, koruma
ve satış icaplarına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tezkerelerinin tanzim
ve kullanılmasına ait şekil ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit
olunur.
M A D D E 18. — 6831 sayılı Orman Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 30. — Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin piyasa satışlarında
açık artırma esastır. Açık artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve vasıf
itibariyle mahallî ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması
zorunludur.
Kamu kurum ve kuruluşlarının iihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya
acele olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa
fiyatı üzerinden tahsis en satılabilir.
Bu maddede yazılı satışların usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
M A D D E 19. — 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 31. — Mülkî hudutları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulunan köy
lerde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi aile reislerine,
köyde barınmaları için yapacakları, ev, ahır, samanlık ve ambar ile köy halkının
müşterek ihtiyacı olan ve masrafları köy bütçesinden karşılanan okul, cami ve köy
yolu köprüsü, köy konağı inşaatları için yapacak emval, bu ormanların verim gücü
nispetinde ve üretilen emvalin cins ve nevi dikkate alınarak, yine bu ormanlara alt
Yasama Bolumu S a y f a :
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istif veya satış istif yerlerinden tarife "bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları
alınmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere, bunların gerekli tamiratı için ise,
en yakın istifa veya satış istif yerinden maliyet bedeli ile verilir. Yeni ev ihtiyacının
verildiği tarihten itbaren en az on yıl, tamir ihtiyacının verildiği tarihten itibaren
İse en az beş yıl geçmedikçe, tekrar tamir için ihtiyaç verilemez.
Su yerler halkının yakacak ihtiyaçları, yakacak odun verimi bulunan bu or
manlardan verim gücü nispetinde tarife bedeli ile her yıl karşılanır. Yakacak ihti
yaçlarının bu ormanlara alt istif veya satış istif yerlerinden karşılanması halinde
kesme, taşıma ve istif masrafları ayrıca alınır.
Mülkî hudutları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulunmasına rağmen ya
pacağa elverişli emval üretilmemesi veya amenajman planları kesim düzeni gereği
olarak bu ormanlardan her sene üretim yapılmaması halinde, zati yapacak, yakacak
ve müşterek ihtiyaçları birinci ve ikinci fıkralardaki esaslar ve nispetler dahilinde,
aynı plan ünitesindeki (seri) ormanlardan üretilen emvalden karşılanabilir.
Bu maddeye göre verilen yapacak ve yakacak emvalin yerinde kullanılmayıp
her ne suretle olursa olsun elden çıkarılması, gayesi dışında kullanılması, orman ida
resinden izin almadan İmal edilmek gayesiyle de olsa başka yere götürülmesi, kul
landıktan sonra sökerek veya yıkarak enkaz halinde köy hudutları dışına elden çıka
rılması, bunların her ne suretle olursa olsun alınması veya satılması yasaktır.
Bu yasaklara uymayanlar, bir daha bu madde hükmünden istifade edemezler.
Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile bunların enkazı ve yakacak
emval haczedilemez.
Yukarıda yazılı ihtiyaçlar için verilen yapacak ve yakacak emvalin, aynı köy
halkının bu gibi ihtiyaçlarına devredilmesine orman idaresince izin verilebilir.
M A D D E 20. — 6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Madde 32. — Mülkî hudutları İçinde verimi yeterli olmayan Devlet ormanı
bulunan köylerde; köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan köylülerle, hudut
ları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2 500'den aşağı kasaba
ların muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarf edilmek şartıyla, yapacakları ev, ahır,
samanlık ve ambar ihtiyaçlarıyla; masrafları köy veya belediye bütçesinden karşı
lanan okul, cami, köy yolu köprüsü ve köy konağı ihtiyaçları için, en yakın istif
veya satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile bir defaya mahsus yapacak emval ve
rilebilir.
Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif veya satış
istif yerlerinden maliyet bedeli ile karşılanabilir.
31 inci ve 32 nci maddeler kapsamına giren yerlerde oturup da bu maddeler
den istifade edemeyenlerin ihtiyaçları, piyasa satış bedeli İle istif veya satış istif
yerlerinden karşılanabilir.
31 inci maddenin 4, 5 ve 6 nci fıkralarındaki hükümler, bu madde hakkında
da tatbik olunur.
M A D D E 21. — 6831 sayılı Orman Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 33. — Hariçten gelecek ve Hükümetçe iskâna tabi tutulacak göçmenler
le, Hükümetçe memleket içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve topluca köy
kuracak veya köylerde yerleştirilecek olanlara ve köy hudutları içinde yapılacak düzen
leme ve toplulaştırmaya tabi tutulacaklara, yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve
çığ yüzünden felakete uğrayan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç köylülere;
yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar için bir defaya mahsus olmak üzere Tarım
ve Orman Bakanlığınca en yakın istif veya satış istif yerlerinden kesme, taşıma ve
istif masrafları karşılığında yapacak emval verilebilir.
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31 inci maddenin 4, 5 ve 6 nci fıkralarındaki hükümler, hu madde hakkında da
tatbik olunur.
M A D D E 22. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2655 sayılı Kanunla değişik 34
üncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yukarıda nitelikleri belirtilen orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinden,
kendilerine ait veya en az yüzde ellibir (% 51) payına ortak oldukları ve Tarım ve
Orman Bakanlığınca uygunluğu onaylanmış sanayi kuruluşu bulunanların birim fiyat
(vahidi fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların
ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) kadar, istedikleri takdirde,
bu sanayi kuruluşlarında işlenmesi şartıyla, kendilerine satış istif yerlerinden maliyet
bedeli ile satılır. Uygun sanayi tesisine sahip olmamaları nedeniyle yüzde yirmibeş
(% 25) oranındaki kerestelik tomruk ve sanayi odunu hakkından yararlanamayan
kooperatiflerle, bu nitelikte sanayi tesisine sahip olup da belirtilen hakkım mal olarak
almak istemeyen kooperatiflere birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip satış istif
yerlerine taşıdıkları kerestelik tomruk ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) kadarı için, ilgili orman işletmesinin işin bittiği yıl içerisindeki, keres
telik tomruk ve sanayi odunlarına ait açık artırmalı satışlar genel ortalaması ile mali
yet bedelleri genel ortalaması arasındaki fark, orman idaresince ertesi yılın en geç
Nisan ayı içinde nakden ödenir.
M A D D E 23. — 6831 sayılı Orman Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Madde 35. — 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelere göre yeni ev, ahır, ambar ve
samanlık yapmak için yapacak orman emvali alanların, bu hususta tespit olunan yapı
sistemlerine uygun inşaat yapmaları zorunludur.
Yapı sistemlerinin tespitine ilişkin yönetmelik; İmar ve İskân Bakanlığı, Köy
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığının görüşleri
de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanır, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe
konulur.
M A D D E 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun 36 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Madde 36. — Tarife bedeli ile kesme, taşıma ve İstif masrafları ve maliyet
bedeli karşılığında zati yapacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları ve bunlar
dan muhtaçlık durumu arananlar için Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek esas
lara göre muhtaçlık durumları, her sene orman bölge şefinin iştirakiyle köy ihtiyar
heyetince ormanın verimi ve isteklilerin ihtiyacı göz önünde tutularak mahallinde*tespit edilir.
Köyün müşterek İhtiyaçlarına öncelik tanınır.
Yakacak ihtiyaçları, mevcut hane ve nüfus sayısı esas tutularak verimin dağı
tılması suretiyle karşılanır.
Hane sayısındaki eksilmeler ve nüfus sayısındaki değişiklikler köy ihtiyar heye
tince orman idaresine bildirilir.
Maliyet bedeli ile zati yakacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları da aynı
heyet tarafından mahallinde tespit edilir.
Köy muhtarı, verilen yapacak ve yakacak ihtiyaçlarım yerinde kullanmayıp her
ne surette olursa olsun elden çıkaranları orman idaresine bildirmekle yükümlüdür.
M A D D E 25. — 6831 sayılı Orman Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 37. — Devlet ormanlarından çıkarılacak tomruk, tel direk, maden direk,
sanayi odunu, kâğıtlık odun, lif - yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, reçine, sığ
la yağı, çıra ve şimşir gibi yıllık üretim programına alınmış orman ürünlerinin dışınYasama Bölümü Sayfa ; 8
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daki her nevi orman ürün ve artıklarım, tayin olunacak mıntıka ve süreler içinde top
layıp çıkarmaları için, öncelik sırasına göre 40 ıncı maddede belirlenen orman köy
lerini kalkındırma kooperatiflerine veya işyerindeki veya civarındaki köylülere ilanen
duyurulmak suretiyle ve tarife bedelini ödemeleri şartıyla izin verilir.
Bu yerlerdeki halkın veya kooperatiflerin bu işe istekli olmadıklarının veya iş
güçlerinin yeterli bulunmamasının tespit ve tevsiki halinde, bu ürün ve artıkların diğer
isteklilerce toplanıp çıkarılmasına aynı şartlarla İzin verilebilir veya orman idaresince
istihsal olunup satılabilir.
Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana zararlı ağaççıklar ve kökler
ile diğer orman zararlılarının, orman idaresince tespit edilecek şartlarla kesilerek,
köklenerek, sökülerek veya toplanarak ormandan çıkarılması için isteklilere izin verilebilir. Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para alınmaz.
M A D D E 26. — 6831 sayılı Orman Kanununun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Madde 39. — Devlet ormanlarından yapılacak istihsalden, 31 inci, 32 nci ve
33 üncü maddelerden istifade edenlerin ihtiyaçları öncelikle karşılanır.
M A D D E 27. — 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Madde 40. — Devlet ormanlarında ağaçlama, bakım, imar, yol yapımı, kesme,
toplama, taşıma, imal gibi orman işleri; işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi
mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle
işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve işyerin
deki köylülere veya işyeri civarındaki orman İşlerinde çalışan köylülere, işyerine olan
mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak gördürülür.
Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin ye
terli bulunmaması veya işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağı
tımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkar
maları gibi hallerde, bu işler; işyerine civar olmayan orman köylerim kalkındırma
kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir.
Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet ve hacmine göre ormancı tek
nik eleman çalıştırmaları istenilir. Ayrıca bu taahhüde gireceklerden malî yeterlilik
belgesi istenir.
M A D D E 28. — 6831 sayılı Orman Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Madde 57. — Yurtta orman sahasını çoğaltmak maksadıyla, orman sınırları
içinde yangın ve çeşitli nedenlerle meydana gelmiş olan açıklıklarda, verimsiz, vasıfları
bozulmuş orman alanlarında, Devlete ait olup yetişme yeri şartları elverişli olan ve
ekonomik icapların gerektirdiği yerlerde orman idaresince ağaçlandırmalar yapılır.
Orman ve ağaç sevgisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler civarında Devlete
veya diğer kamu tüzel kişilerine ait arazilerde de gerekli şartlar bulunduğu ve İlgili
kuruluşların talebi olduğu veya muvafakatları alındığı takdirde, örnek nitelikte olmak
ve bu kuruluşlarca korunup bakılmak şartı ile orman idaresince ağaçlandırmalar ya
pılabilir.
Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülecek Devlet ormanı açıklıklarında
ağaçlandırma yapmak isteyen, tercihan bu Kanunun 34 üncü maddesinde nitelikleri
belirtilen orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve diğer kişilere, orman ida
resince yapılacak ağaçlandırma planına göre Tarım ve Orman Bakanlığınca izin veri
lebilir. Bu yerler için lüzumlu fidan ile ağaçlandırma planlan ve ağaçlandırma bilgi
sine ait her türlü yardımlar parasız yapılabilir. Ağaçlanan sahayı orman halinde koYasama
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ruyup idame ettirmeyenlerden izin hakları geri alınır. Bu yerlerde herhangi bir bina
ve tesis kurulamaz. Mülkiyeti Hazinede kalmak ve devam etmek üzere bu ağaçlandır
ma sonucu meydana gelecek orman örtüsünden faydalanma hakkında bu Kanunun
dördüncü faslında yer alan hususî ormanlara müteallik hükümler uygulanır. Bu
maddenin uygulanma usul ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanıp yürür
lüğe konulacak yönetmelikte gösterilir.
M A D D E 29. — 6831 sayılı Orman Kanununun 59 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 59. — 57 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerdeki ağaçlandı
rılmış sahalar, ilgili kamu kuruluşuna teslim edilir ve bunlar hakkında bu Ka
nunun hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlara ilişkin hükümleri
uygulanır.
Kendi arazilerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek kişilerle özel hukuk
tüzelkişilere, sahipleri tarafından talep edildiği takdirde; plan ve proje yapımında
ve bunların uygulamalarında, orman idaresince teknik yardım yapılabilir, plan ve
projeleri Orman Genel Müdürlüğünce tasdik edilmiş sahaların fidan ihtiyaçları
parasız karşılanır. Bunlar hakkında hususi ormanlara ilişkin hükümler uygulanır.
M A D D E 30. — 6831 sayılı Orman Kanununun 60 ıncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 60. — Orman İdaresi ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek ve özel
hukuk tüzelkişilerin orman ağacı ve ağaççığı fidan ihtiyaçlarını karşılamak üzere
uygun görülen yerlerde, her yıl ağaçlandırılacak sahaya yetecek miktarda fidan
üretecek genişlikte fidanlıklar tesis edilir.
M A D D E 31. — 6831 sayılı Orman Kanununun 64 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 64. — Tarım ve Orman Bakanlığının vereceği ağaçlandırma planı
gereğince ve tayin edeceği ağaç türlerinden bu Kanunun 63 üncü maddesine göre
gerek kendi topraklarında ve gerekse Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ara
zide veya Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülecek Devlet ormanı açıklıkla
rında bir hektardan aşağı olmamak şartıyla orman yetiştirecek veya kavak, oka
liptüs, kızılağaç ve ibreli ağaçlıkları tesis edecek gerçek veya özel hukuk tüzel
kişilere, Tarım ve Orman Bakanlığının izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasınca kuruluş kredisi verilir.
Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisinin miktarı, faiz nispeti,
müddeti ve diğer şartları Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca müştereken tespit edilir.
M A D D E 32. — 6831 sayılı Orman Kanununun 66 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 66. — Orman yetiştirecek orman köylerini kalkındırma kooperatifle
rine lüzumlu fidanlar, orman idaresi tarafından bedelsiz verilebilir. Dikim işi ilgili
orman memurlarının gözetimi altında yaptırılır. Bu ağaçlama sahaları orman ida
resinin devamlı gözetim ve kontrolü altında bulundurularak gelişip yetişmesi için
lüzumlu tedbirlerin alınması sağlanır.
M A D D E 33. — 6831 sayılı Orman Kanununun 71 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 71. — Genel hükümlere göre tazminat talebiyle mahkemeye müra
caat hakları mahfuz kalmak üzere, yangın söndürülürken sakatlananlara; sakat
lık derecesine göre orman idaresince, olay tarihindeki Devlet memurunun birinci
derece son kademe brüt aylığı miktarına kadar, ölenlerin ise kanuni mirasçılarına
bu miktarın üç misli para, tazminat olarak verilir.
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Devlet memuru olup da sakatlanan, veya ölenler hakkında gene! hükümler
tatbik olunur. Ayrıca bu memurlar birinci fıkra hükmünden de yararlanırlar.
Yukarıda belirtilen ödemeler, mahkemeler tarafından hükmolunacak tazmi
nata mahsup edilmez.
Yaralanan ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masraftarı nıınvuı
idaresine aittir. Bunlar Devlet ve kamu kuruluşlarına ait hastanelerdi p a r a s ı
tedavi edilir.
MADDE 34. — 6831 sayılı Orman Kanununun 79 uncu maddesinin 1 inci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Orman memurları orman suçlarına ilişkin delilleri bir zabıt ile tespit ve ha
kil vasıtaları ile suç aletleri ve suç mahsulü malları zapt ve icabında suç işleyen
leri yakalamak selahiyetini haizdirler. Sahipleri tarafından tohum ve fidandan ye
tiştirilen hususi ormanlarda da bu madde hükümleri uygulanır.
MADDE 35. — 6831 sayılı Orman Kanununun 84 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 84. — Orman suçlarından dolayı zaptolunan ağaç, tomruk, kereste,
yakacak ve sair mahsuller ile suçta kullanılan aletler, vazifeli orman mamurlar;
tarafından muhafaza edilmek üzere orman depolarına, orman deposu yoksa w
suç mahallî belediye hudutlarında ise o yer belediyesine, köy huduttan içinde ise
o köy muhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyetı üye
lerinden birine yediemin senedi mukabilinde teslim olunur. Belediye veya. köy yet
kililerine teslim edilen bu mallar en kısa zamanda orman depolarına idarece nak
ledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası müşkül ve
masraflı bulunanlar, Cumhuriyet savcılığına yazılı bilgi verilip onbes gün beklen
dikten sonra herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın orman işletme
müdürlüklerinin müsadereli mallar satış komisyonlarınca, mahallinde veya pazar
yerlerinde ilân edilmek suretiyle derhal satılır.
Zaptolunan nakil vasıtaları orman idaresinde veya yedieminde bekletilemez.
Bu vasıtaların kayıtlı olduğu trafik bürosuna derhal durum bildirilir ve trafik
görevlilerince de, trafik siciline ve ruhsatnamesine orman suçundan zaptedilmış
olduğu hususunda, açıklama konulur. Trafik sicili ve ruhsatnamesinde bu açıkla
mayı taşıyan nakil vasıtasını satın alan üçüncü şahısların iyi niyet iddialırı dik
kate alınmaz. Bu nakil vasıtaları-, sahiplerinin talepleri üzerine birinci fıkrada be
lirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit edilecek rayiç değerleri karşılığında,
kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil göstermeleri ve dava ne
ticesinde müsaderesine karar verildiği takdirde aynen iade şartıyla, sahiplerine
teslim edilir.
Zaptolunan nakil vasıtası ile yeniden orman suçu işlendiği takdirde vasıta
nın sahibine iade olunabilmesi için nakit veya Devlet tahvili veya banka teminatı
verilmesi zorunludur.
Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin bir zaruret olmadıkça yediemine
teslim edilemez. Sahibi tarafından belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan
veya istenmeyen veya sahibi bulunmayan canlı nakil vasıtaları beş gün. diğer na
kil vasıtaları ise en çok bir ay beklendikten sonra birinci fıkrada belirtilen satış
komisyonunca mahallinde veya pazar yerlerinde, bu yerlerde alıcı bulunmadığı
veya uygun fiyat teşekkül etmediği takdirde, idarece uygun görülecek herhangi
bir yerde, ilân edilmek suretiyle satılır.
Müsaderesine karar verilmeden yukarıda gösterildiği şekilde satışları yapı
lan orman emvali, sair mahsuller, suçta kullanılan aletler ve nakil vasıtalarının
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bedelleri, yapılan her türlü masraflar düşüldükten sonra emanet olarak bankaya
veya orman idaresi veznesine yatırılır. Durum ilgili mahkemeye bildirilir.
Orman suçu sebebiyle bu vasıtalar idarece zaptedildikten sonra kaçırılmış
veya çalınmış veya mahkemelerce verilen müsadere hükümlerinin kesinleşmiş ol
ması hallerinde, orman idaresince satışı yapılacak nakil vasıtalarının, orman ida
resinin yazılı talebi üzerine orman memurları, polis, jandarma, trafik görevlileri
ve belediye zabitasi, bu vasıtaları kimin elinde olursa olsun yakalayarak en yakın
orman idaresine teslim ile görevli ve yükümlüdürler.
Müsaderesine karar verilen emval, nakil vasıtaları ve suçta kullanılan alet
ler satılmamış ise satılır.
Sanık lehine karar verilmesi halinde zaptedilmiş emval veya nakil vasıtası
mevcut ise derhal, satılmış ise bedeli aynen iade olunur.
Müsaderesine hükmolunup satışı yapılan nakil vasıtasının satış bedeli suç
tarihinde idarece tespit edilerek teminata bağlanmış değerinden düsük olduğu tak
dirde aradaki fark, alınmış teminattan mahsup edilir veya sahibinden yahut ke
fillerinden tahsil edilir.
Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkında verilmiş başka bir mü
sadere kararı sebebiyle satışın mümkün olamaması halinde alınmış teminat or
man idaresince irat kaydedilir veya zabt sırasında tespit edilmiş değeri sahibin
den veya kefilinden tahsil edilir.
Hüküm kesinleştikten sonra, evvelce satılıp parası emanete alınan veya bilahara satılan nakil vasıtası ve suç aletlerinin satış bedelinin yüzde yirmisi (% 20'si)
kaçağı haber verenlere, yüzde otuzu (% 30'u) ise yakalayıp zaptedenlere ikramiye
olarak verilir.
Polis, jandarma, köy muhtarı, ihtiyar heyeti üyelerinin suç aletleri ve na
kil vasıtasını yakalamaları ve orman idaresine teslim etmeleri halinde, bunlar hak
kında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Nakil vasıtası ve suç aletleri satış bedelinin yüzde ellisi (% 50'si), orman
emvalinin satış bedelinin ise tamamı Orman Genel Müdürlüğü hesabına irat kay
dedilir.
MADDE 36. — 6831 sayılı Orman Kanununun 91 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 91. — 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiiller
den yapacak emval veren ağaçları kesenler iki aydan bir seneye kadar hapis ve
yapacak emvalin beher metre küpü için beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır
para cezası ile cezalandırılır. Ancak yirmi santimetre kutrundan aşağı olanlar
için bu cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.
14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden yakacak em
val veren ağaçları keserek odun veya kömür yapanlar bir aydan altı aya kadar
hapis ve odunun beher kentali için bin lira, kömürün beher kentali için de beşbin
lira ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu suretle verilecek para cezası üç bin lira
dan aşağı olamaz.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ağaç kesme motorlu araç ve gereçler kul
lanılarak yapılmış ise asıl cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.
14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları
kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, ağaçları boğmak, bunlardan yalamuk,
pedavra, hartama çıkarmak fiilleri için verilecek cezalar beş misli artırılarak hük
molunur. Bu maddenin uygulanmasında fidandan maksat sekiz santimetreden daha
az orta kuturlu ağaç ve ağaççıkların fidelik, çırpılık, çubukluk safhalarındaki ha
lidir.
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14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkra
larda yazılı bulunmayan fiilleri işleyenler bir aydan üç aya kadar hapis ve beşbin
liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri işleyenler üçbin liradan otuzbin
liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır.
Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine muhalif hareket
edenler orman sahipleri ise yapılan zarar miktarına göre bir aydan bir seneye ka
dar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır.
Ancak kendi arazisi üzerinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle
yetiştirilecek ormanların sahipleri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir.
14 üncü maddedeki suçları hayvan beslemek için işleyenler hakkında yuka
rıdaki cezalar bir misli artırılır.
14 üncü maddedeki suçları, suçun işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı
ve fiilen bu köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi halinde yukarıdaki cezalar iki
misli artırlıır.
MADDE 37. — 6831 sayılı Orman Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Madde 92. — Bu Kanunun 16 nci maddesi gereğince ormanlarda izin alma
dan açılan maden ocakları idarece kapatılır.
Suçlular hakkında yüzellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası
hükmolunur.
Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin attirilir. İzin alarak bu nevi
ocakları açanlar idarece kendilerine veya temsilcilerine tebliğ edilecek tedbirlere
riayet, etmezler ise bu cezanın yarısına hükmolunur. Bu tedbirlere riayet edilinceye
kadar ocaklar orman idaresince işletilmekten men edilir.
MADDE 38. — 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 93. — Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri işleyenler
veya izne bağlı işleri izinsiz yapanlar, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılırlar.
İşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle vaki olduğu veya yanmış
orman sahalarına ilişkin bulunduğu veya kesinleşmiş orman kadastrosu sınırları
içerisinde işlendiği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Birinci ve ikinci fıkralarda değinilen işgal ve faydalanılan alanın ve yeniden
açılan tarlanın yüzölçümünün beş dekardan fazla olması halinde, bu fıkralarda ya
zılı cezalar yarı oranında artırılır.
Her türlü mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmolunur. Müsadere olunan
mahsuller satılarak bedeli Orman Genel Müdürlüğünce irad kaydolunur. Müsade
re olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğünce ihtiyaç görüldüğü takdirde or
mancılık veya diğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman
idaresince, yıkılmak suretiyle karar infaz olunur idarenin bu husustaki talebi ha
linde genel zabıta kuvvetleri idareye yardım etmekle mükelleftir.
17 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri amaç dışı kullananlar ve amaç
dışı kullanılmasına izin verenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır.
MADDE 39. -— 6831 sayılı Orman Kanununun 94 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 94. — Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve yapılması izne
bağlı olan fabrika, hızar ve şeritlerle, kireç, kömür, terebentin, katran, sakız, taş.
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kum, toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretme tesislerim izinsiz kuranlar,
otuzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bunla
rın işletilmesi de men edilir. Bu tesisler Devlet ormanları içinde kurulmuş ise müsadere olunur.
M A D D E 40. — 6831 sayılı Orman Kanununun 95 inci maddesinin 1 inci ve 2
nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3 üncü fıkra eklenmiştir.
Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz
hayvan sokanlar bir aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis ve ayrıca beher kıl
keçi ve deve için ikiyüz lira, diğer büyükbaş hayvanların beheri için yüz lira, kü
çükbaş hayvanların beheri için elli lira olmak üzere hafif para cezası ile cezalan
dırılırlar.
Bu suretle verilecek para cezası binbeşyüz liradan aşağı olamaz.
Ormanlara izinsiz hayvan sokma suçunu, suçun işlendiği orman içi köy nü
fusuna kayıtlı ve fiilen bu köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi halinde, yuka
rıdaki cezalar i k i misli artırılır.
M A D D E 41. — 6831 sayılı Orman Kanununun 96 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Madde 96. — Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci maddelerinde yazılı hükümlere
aykırı hareket edenler, üçbin liradan onbeşbin liraya kadar hafif para cezasıyla
cezalandırılır.
M A D D E 42. — 6831 sayılı Orman Kanununun 97 nci maddesinin 1 inci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idare
since tespit edilen şekilde dip kütükte bırakmayanlarla damgalı ağaçlan tespit edi
len hadde nazaran daha yüksekten kesenler, kesilen her ağaç için bin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
M A D D E 43. — 6831 sayılı Orman Kanununun 98 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 98. — 31 inci, 32 nci ve 33 üncü madde hükümlerine göre, köylülere
zatî ihtiyaçları ile köy müşterek ihtiyaçları için verilen orman emvalini; yerinde
kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıkaranlar, bunları veriliş gayesine
uygun kullanmayanlar, yapacak emvalin vasfının bozulması nedeniyle izin alma
dan yakanlar orman idaresinden izin almadan imal edilmek gayesiyle de olsa başka
yere götürenler, kullandıktan sonra sökerek veya yıkarak enkaz halinde bulunduğu
köy hududları dışına çıkaranlar veya yapacak emvali aldığından itibaren bir yıl
içerisinde 35 inci maddede belirtilen yapı sistemine uygun inşaat yapmayarak bu
emvali elden çıkaranlar ile bu maddede belirtilen her türlü emvali her ne surette
olursa olsun alan veya kabul edenler, i k i aydan bir seneye kadar hapis ve onbeşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Yukarıdaki fıkrada yazılı eylemleri işleyenlerin her birinden ayrı ayrı, suç
konusu emvalin rayiç değerinin i k i misli tazminat olarak alınır.
M A D D E 44. — 6831 sayılı Orman Kanununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 99. — 37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve
şartlara riayet etmeyenler üçbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandınlır.
M A D D E 45. — 6831 sayılı Orman Kanununun 100 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 100. — 41 inci maddeye aykırı olarak her çeşit orman mallarını nakliyesiz veya damgasız nakledenler, 108 inci madde gereğince cezalandırılır.
Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, kömür ve diğer orman mah
sullerini taşıyanların malları, kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü madYasama Bolüme S a y f a : 14
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dede gösterilen şekilde alıkonulur. Kaçak olmadığı ve nakliyesinin yenilenmediği
tahakkuk ederse, alıkonulan mallar derhal taşıyana teslim edilerek nakliyesi verilir.
Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108 inci madde hükmü tatbik olunur.
Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlar veya ormandan kesilen
ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif
yerlerine götürenleri beşbin liradan onbeşbin liraya kadar hafif para cezası ile ce
zalandırılır.
MADDE 46. — 6831 sayılı Orman Kanununun 101 inci maddesinin 1 inci ve
2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50 nci maddede
yazılı işaretlerle ormanların hudutlarını belli etmeyen hususi orman sahipleri, onbin
liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır.
Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra bir yıl içinde yine bu mükellefi
yeti ifa etmezler ise, otuzbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
MADDE 47. — 6831 sayılı Orman Kanununun 102 nci maddesinin 1 inci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman
planlarında ormanın iman, geliştirilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve ha
şerelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen işleri plan dairesinde
ve verilen müddet içinde yapmayan ve gerekli tedbirleri almayan orman sahipleri
onbeşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 48. — 6831 sayılı Orman Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 103. — 67 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenler üçbin lira
dan onbin liraya kadar-, Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiş
tirme veya orman boşluğu ile göçük, devrik ve heyelan gibi hallerle meydana ge
len açıklıkları doldurmak ya da satış maksadıyla işlenen sahalarda geçici olmak
kaydıyla yapılan tohumlama alanlarıyla fideliklere herhangi bir şekilde veya hay
van sokulması veya girmesi suretiyle zarara sebebiyet verenler; beşbin liradan yir
mibin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 49. — 8331 sayılı Orman Kanununun 104 üncü maddesinin l inci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler bir aydan altı aya kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
MADDE 50. — 6831 sayılı Orman Kanununun 105 inci maddesinin 1 inci ve
2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için
yetkili memurlar ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahalli mutat vasıtalarla ilân edilmesine rağmen orman yangınını sön
dürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapma
yanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından beşbin lira para cezası verilir.
Ancak bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgililer mahalli
sulh ceza mahkemesine itirazda bulunabilir. Bu itiraz evrak üzerinde incelenir, bu
konuda verilen kararlar kesindir.
MADDE 51. — 6831 sayılı Orman Kanununun 107 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Madde 107. — 74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenler, beş
bin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 52. — 8831 sayılı Orman Kanununun 108 inci maddesinin 1 inci ve
2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Orman mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini, taşındığını
veya toplandığım bildiği halde; taşıyanlar, biçenler, işleyenler, kabul edenler, kulYasama
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lananlar, satanlar, satın alanlar veya bulunduranlar bir aydan bir seneye kadar
hapis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Birinci fıkrada yazılı fiillerin, ticarethane sahibi olsun olmasın her türlü orman
ürünü ticareti ile uğraşanlarla, kâr maksadıyla aldıkları orman mallarını işleyerek
her ne şekilde olursa olsun alet ve eşya haline dönüştürdükten sonra satanlar tara
fından işlenmesi halinde, bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüzellibin liradan
aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 53. — 6831 sayılı Orman Kanununun 109 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 109. — Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar ve
orman hudutlarındaki taksimata mahsus işaretleri ve levhaları ve orman kadastro
sunda sınır noktalarını gösteren sabit taş veya beton kazıkları, ormanlardaki otlak,
yaylak ve kışlakların sınır işaretlerini kıranlar, kaldıranlar, belirsiz hale getirenler,
yerlerini değiştirenler bir aydan bir seneye kadar hafif hapis ve binbeşyüz liradan
onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 54. — 6831 sayılı Orman Kanununun 112 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 112. — Bu Kanunla yasaklanan; dikiliden ağaç kesilmesi dışındaki fiil
lerin işlenmesi nedeniyle meydana gelen zarar için istek halinde ayrıca gerçek za
rar üzerinden tazminata hükmolunur.
Gerçek zarar;
A) Suç konusu orman emvali ağaçtan elde edilmiş ise; suçun işlendiği yere
en yakın orman idaresi satış yerinde suç konusu orman emvalinin bir evvelki yıla
ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda, aynı cins ve türdeki em
val için beliren satışlar ortalamasından, bu tür emvale ait o dönemde yapılmış ke
sim, taşıma ve istif giderlerinin çıkarılmasıyla elde olunacak birim fiyat üzerinden
hesap edilir.
B) Suç konusu fidan ise; suçun işlendiği yıl, aynı fidanların her birisinin
dikimi ve arazi hazırlanması için hesaplanacak gerçek masraflar ile o yıla kadar
kesilen fidanlar için yapılmış bakım giderleri toplamı bir misli fazlasıyla tazmin
ettirilir.
C) Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her
türlü orman emvalinin gerçek zarar birim fiyatı ise (A) bendi hükmüne kıyasen
hesaplanır.
Orman işletme müdürlükleri, görev alanları içerisinde bulunan her ilçe mer
kezi için ayrı olmak üzere, bu madde hükümlerine göre ormanlardan elde edilebi
lecek her türlü emval için tazminata esas olacak birim değerlerini, her yılın ikinci
ayının yirminci gününe kadar bir cetvel halinde tespit ve tanzim edip bağlı bulun
duğu orman bölge başmüdürlüğüne tasdik ettirerek bu cetvelleri ilgili bulunduk
ları ilçelerde belediyeler vasıtasıyla ilân ettirip, derhal birer nüshalarını mıntıkasındaki Cumhuriyet savcılıklarıyla ceza ve hukuk mahkemelerine ve bu davaların
takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. Bu cetveller ertesi yılın ikinci ayının
son günü akşamına kadar geçerli sayılır. Yargı organları, bu cetvellere göre taz
minata hükmederler.
MADDE 55. — 6831 sayılı Orman Kanununun 113 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 113. — Bu Kanunla yasaklanan fiilin dikiliden ağaç kesilmesine taal
luku halinde ağaç müsadere edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazmi
nat mahalli rayice göre hesaplanır.
Mahallî rayiç; suçun işlendiği yere en yakın orman satış istif yerinde, suç
konusu orman mahsulü emvalin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık
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artırmalı satışlarda aynı cins ve türdeki emval için beliren satışlar ortalamasıdır.
112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de geçerlidir.
M A D D E 56. — 6831 sayılı Orman Kanununun 114 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 114. — Her türlü orman suçları ile tahrip olunan veya yakılan saha
lar için, bu Kanunda yazılı tazminattan başka ayrıca, ağaç cinsine göre carî yıl
içindeki mahallî birim saha ağaçlandırma gideri esas tutularak ağaçlandırma mas
rafına da hükmolunur.
112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de aynen uygulanır.
M A D D E 57. — 6831 sayılı Orman Kanununun 115 'nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 115. — Devlet ormanları üzerinde kamu yararına yapılacak her türlü
yapı ve tesisler için herhangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye ve Tarım ve
Orman Bakanlıklarının iznine bağlıdır.
M A D D E 58. — 6S31 sayılı Orman Kanununun 116 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 116. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen orman sayılmayan yer
lerdeki ağaç ve ağaççıklardan, sahipleri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar :
A) (Ç) ve (E) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendindeki şehir mezarlık
larından ve (H) bendindeki her nevi meyvalı ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden
(fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç), sahipleri her türlü zatî ihtiyaçları
ve pazar satışları için hiç bir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma yapa
bilirler.
B) (F) ve (G) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendinde belirtilen kasaba
ve köylerin hudutları içerisindeki mezarlıklardan, (H) bendindeki fıstık çamlıkları
ve palamut meşeliklerinden sahiplerinin zatî ihtiyaçları ve pazar satışları için yapa
cakları kesimler; keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabi olup, bu yerlerden pazar
satışları için faydalanacak olanlardan idarenin yapacağı masraflar peşin olarak tah
sil edilir. Bu işlemlerin usul ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit olunur.
Bu hükme aykırı hareket edenler, bu Kanunun 109 uncu maddesine göre ceza
landırılmakla beraber emval müsadere olunur.
M A D D E 59. — 6831 sayılı Orman Kanununa 1744 sayılı Kanunla eklenen ve
1906 sayılı Kanunla değiştirilen ek 3 üncü maddenin (A) fıkrasının (c) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya İrtifak
haklarına dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzelkişileriyle özel hukuk tüzelkişilerince kâr gayesi bulunmaksızın' ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere
yapılacak tesisler dışındaki her türlü tesisin, proje toplam bedelinden, orman saha
sına isabet eden kısmının yüzde üçü (% 3'ü) oranında alınacak hisseden;
M A D D E 60. — 6831 sayılı Orman Kanununa aşağıdaki ek madde 5 eklenmiş
tir.
Yönetmelik
EK M A D D E 5. — Bu Kanunun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 40, 57, 63, 84, 112, 113, 114, 115, 116 ncı maddelerinin
uygulanmasıyla ilgili şekil, şart ve esaslar ile orman alanlarından her türlü yarar
lanma karşılığı alınacak bedel miktarlarının tespiti ve tahsiline ilişkin hususlar için
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikler, Resmi Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe konulur.
Yasama
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Yürürlükten kaldırılan hükümler
M A D D E 61. — 6831 sayılı Orman Kanununun; 38 inci, ek madde 1, Muvakkat
Madde 1, Geçici 6 nci madde hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ M A D D E 1. — Yürürlükten kaldırılan 38 inci madde hükümlerinden
bu Kanunun yayımı tarihine kadar yararlanmış bulunanların hakları saklıdır. Ancak,
köy tüzelkişiliği tarafından bu ormanların korunmasına devam olunmadığı veya
amenajman planları esaslarına ve izin şartlarına riayet edilmediği anlaşıldığı takdir
de Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsisten vazgeçilebilir.
GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılma
sına başlanmış, ancak tamamlanamamış orman kadastrosu ve orman sınırları dışına
çıkarma işlemleri, bu Kanunla değiştirilen İlgili madde hükümlerine göre orman
kadastro komisyonlarınca tamamlanır.
GEÇİCİ M A D D E 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş
orman ürünü İşleyen fabrikalar, hızar ve şeritler ile açılmış ocakların, 6831 sayılı
Orman Kanununun hu Kanunla değiştirilen 18 İnci maddede belirlenen yeni mesafe
lere uygunlukları aranmaz. Ancak, bu fabrikalar, hızar ve şeritler ile ocakların sa
hipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içindle açık
adresi, yeri ve faaliyetlerini yazılı olarak, bölgelerindeki en yakın orman idaresine
bildirmekle zorunludur.
GEÇİCİ M A D D E 4. — Bu Kanunun 60 ıncı maddesiyle eklenen ek madde 5
gereğince hazırlanacak yönetmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren dokuz ay içinde yayımlanır.
GEÇİCİ M A D D E 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831 sayılı
Orman Kanununun 17 nci ve 115 inci maddelerine istinaden 99 yıl süreyle verilmiş
bulunan İzin ve İrtifak haklarındaki süreye ilişkin haklar saklı olup, bunlar halkkında
bu Kanunla değiştirilen 17 nci maddenin 3 üncü fıkrasındaki 49 yıl sonundaki süre
uzatımıyla ilgili hüküm uygulanmaz ve yapılmış her türlü bina ve tesislerin bedelsiz
ve eksiksiz hazineye devri işlemi bu 99 yıllık süre sonunda yapılır.
Yürürlük
M A D D E 62. — Bu Kanunun 54, 55, 56 nci madde hükümleri 1 M A R T 1984 ta
rihinde, diğer hükümleri 1 OCAK 1964 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 63. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
26/9/1983

1984 Yılı için Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hakkında Kanun
Kanun No. 2897

Kabul Tarihi t 23/9/1983

M A D D E 1. — Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Yasama Organına su
nulması bir yıl ertelenmiştir. 1984 yılı için, Hükümet programı ve izlenen politikalar
doğrultusunda, bir «Geçiş Programı» hazırlanarak yürürlüğe konulması hususunda
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
M A D D E 2. — Bu Kanun, 1 Ağustos 1983 tarihinden geçerli olmak üzere, ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
26/9/1983
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8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile
İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Kanun No. 2898

Kabul Tarihi: 23/9/1983

M A D D E 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 17 nci maddesinin
(a) ve (c) fıkralarındaki bir aylık süreler, yirmi gün olarak değiştirilmiştir.
M A D D E 2. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesinin
(ç), (h) ve (i) fıkraları aşağıdakı şekilde değiştirilmiş ve bir bent eklenmiştir.
ç) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i , j ve m) fıkralarında gösterilenlerden
kadın ise fiilî hizmet müddetleri 20 yıl olanların (45) yaşını, erkek ise fiilî hizmet
müddetleri 25 yıl olanların (50) yaşını doldurduklarında istekleri üzerine,
h) Fiilî hizmet müddetleri 20 yılı ve yaşları (45)'i dolduran kadın iştirakçiler
İstekleri üzerine;
i) Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı ve yaşları (50)'yi dolduran erkek iştirakçiler
istekleri üzerine;
(ç), (h) ve (i) fıkralarında gösterilenlerden, 32 nci madde gereğince fiilî hiz
met sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden, eklenilen bu sürenin üç yıldan çok
olmamak üzere yarısı indirilir.
M A D D E 3. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 24/12/1980 tarih
ve 2363 sayılı ve 30/11/1982 tarih ve 2720 sayılı Kanunlarla değişik 41 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 41. — a) Emekli, adî malullük ve vazife malullüğü aylıklarının hesap
lanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan
gösterge tablosu ve personel kanunlarındaki ek göstergeler esas alınır.
b) Emekli, adî malullük ve vazife malullüğü aylıkları, (a) fıkrasına göre tes
pit edilen rakamların her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpılması
sonunda bulunacak tutarın fiilî ve itibarî hizmet toplamı 25 yıl olanlara % 70'i, 25 yıl
dan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara da her tam yıl için % 1 faz
lası üzerinden bağlanır.
Fiilî ve itibarî hizmet toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin
her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının % 1'inin 12'de biri emekli
aylığına ayrıca eklenir.
Bağlanacak aylıkların toplamı, emekli ve adî malullük aylıklarında emekli aylı
ğı bağlanmasına esas aylıklarının % 95'ini geçemez. Vazife malullüğü aylıkları hak
kında bu tahdit uygulanmaz.
M A D D E 4. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.
E K M A D D E — a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan iştirakçilerin
emeklilik keseneklerine; emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin göster
ge rakamlarına almakta oldukları ek gösterge rakamları eklenmek suretiyle buluna
cak rakamın her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpımı sonunda bulu
nacak tutar esas alınır. E k göstergesi daha düşük kadrolara atananların emeklilik
keseneklerine önceki ek göstergeleri esas alınır.
b) Aylıklarım personel kanunlarına göre almayan iştirakçilere, 500 rakamım
geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle Devlet Memurları Kanununa göre
girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan veya derecesi için be
lirlenmiş ek göstergeler uygulanır. Ancak, benzeri görevlerinin tahsisli ek göstergesi
bulunmayanlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin öğrenim durumlarına göre
yükselebilecekleri dereceler dikkate alınmak suretiyle, emeklilik keseneklerine esas
aylık dereceleri için belirlenmiş ek göstergelerden yüksek olamaz.
Belediye Başkanı olarak iştirakçilikleri devam edenlere, 500 rakamını ve öğre
ttim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere, emekli kesenek-

Sayfa : 20

RESMİ G A Z E T E

27 Eylül 1983 — Sayı : 18174

lerine esas aylık dereceleri itibariyle mülkî idare amirliği sınıfı için tespit edilen ek
gösterge rakamları uygulanır.
Bu fıkralara girenlerden daha önce personel kanunlarına göre aylık almış
iştirakçilere uygulanacak ek göstergeler, önceki görevleri için tespit edilmiş ek
göstergelerden aşağı olamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlardan işti
rakçi olanlara, emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri 2-9 uncu dereceler için
hâkimlik sınıfında bulunanlara uygulanan ek gösterge rakamları, 1 inci derece
için de iştirakçilerin yararlanmakta oldukları en yüksek ek gösterge rakamı uy
gulanır.
MADDE 5. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki iki geçici
madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 39 uncu maddesinin (ç), (h) ve (i) fık
ralarında belirtilen hizmet yıllarını:
a) 1984 veya daha önceki yıllarda dolduran kadın iştirakçilere 33, erkek
iştirakçilere 43 yaşını,
b) 1935 yılında dolduran kadın iştirakçilere 39, erkek iştirakçilere 44 yaşını,
c) 1986 yılında dolduran kadın iştirakçilere 40, erkek- iştirakçilere 45 yaşını,
d) 1987 yılında dolduran kadın iştirakçilere 42. erkek iştirakçilere 47 yaşını,
e) 1988 yılında dolduran kadın iştirakçilere 44, erkek iştirakçilere 49 yaşını,
Tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
32 nci madde gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadle
rinden, eklenilen bu sürenin üç yıldan çok olmamak üzere yarısı indirilir.
GEÇİCÎ MADDE 2. — a) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıkla
rının hesaplanmasında 1984 yılında aşağıdaki gösterge tablosu esas alınır.
EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINA ESAS AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
K a d e m e l e r
Dereceler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
—
1
1100
1150
1200
1250
—
—
—
2
1020
1100
980
1060
1150
1200
—
—
3
920
980
1020
1060
1100
1150
890
950
—
980
4
800
830
860
890
950
1020
1060
920
950
5
890
920
725
750
775
800
860
830
800
860
675
775
830
6
650
725
700
750
725
750
775
610
709
'i
590
630
650
675
700
630
650
675
8
545
560
610
575
590
630
610
545
575
590
9
500
515
530
560
575
530
545
560
10
470
480
490
500
515
500
515
530
490
11
440
450
460
470
480
470
480
490
12
460
425
430
435
440
450
440
460
435
450
415
425
13
410
420
430
425
430
435
420
14
395
400
405
410
415
410
415
420
405
15
380
385
390
395
400
b) 1984 yılı İçin emelkll, adî malullük ve vazife malullüğü aylıklarının hesap
lanmasına esas teşkil edecek yukarıdaki tabloda her derece ve kaideme için tespit edilen
gösterge rakamlarına, emekli keseneğine esas ek göstergelerin her (50) rakamı için
(35) puan, artan (25) rakamı için ise (15) puan ayrıca eklenir.
MADDE 6. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici maddeleri
uyarınca Sandığa devredilecek hizmetlere karşılık, çeşitli kurumlardan herhangi bir
bedel alınmaksızın, bu hizmetler Sandıkça devir alınmış sayılır.
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
26/9/1983
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlara vekillik etme işlemi
BAŞBIKANLIK
Personel Genel Müdürlüğü
19-308 20368

2 9 / 8 / 1 9 8 3

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Uluslararası Para Fonu İcra Direktörleri Kurulunun Budapeşte'de yapıla
cak Grup Toplantısına katılmak üzere 16 -18 Eylül 1983 tarihleri arasında Maca
ristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin'in dönüşüne kadar; Dev
let Bakanlığına Ticaret Bakanı Kemal Cantürk un vekillik etmesini yüksek tas
viplerine saygıyla arzederim.
Bülend

ULUSU

Başbakan

TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI
116 64-83-625/4331

29/8/1923
BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29 Ağustos 1983 gün ve 19-308-20368 sayılı yazınız,
Uluslararası Para Fonu İcra Direktörleri Kurulunun Budapeşte'de yapılacak
Grup Toplantısına katılmak üzere 16-18 Eylül 1933 tarihleri arasında Macaristan'a
gidecek olan Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin'in dönüşüne kadar-, Devlet Bakan
lığına Ticaret Bakanı Kemal Cantürk'ün vekillik etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANİ

T. C.
BAŞBAKANLIK
Personel Genel Müdürlüğü
19-308-20369

29/8/1983

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Uluslararası Para Fonu icra Direktörleri Kurulunun Budapeşte'de yapılacak
Grup Toplantısına katılmak üzere 16 -18 Eylül 1983 tarihleri arasında Macaristan'a
gidecek olan Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun dönüşüne kadar-, Maliye
Bakanlığına Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıkların vekillik
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim.
Bülend

ULUSU

Başbakan
Yürütme
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TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI

29/8/1983

i 16-85-8,3-028/4332

BAŞBAKANLIĞA
İLGI : 29 Ağustos 1983 gün ve 19-308-20369 sayılı yazınız.
Uluslararası Para Fonu icra Direktörleri Kurulunun Budapeşte'de yapılacak
Grup Toplantısına katılmak üzere 18-18 Eylül 1983 tarihleri arasında Macaristan'a
gidecek olan Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun dönüşüne kadar-, Maliye
Bakanlığına Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıkların vekillik
etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Kenan E V R E N
CUMHURBAŞKANI

Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 83/7028
Türkiye Çimento, Seramik ve Toprak Sanayi işçileri Sendikası (Türkiye ÇimseIg) ile Çorum'da kurulu 15 Tuğla ve Kiremit Fabrikaları işverenleri arasında akdedi
len ve Güresinin bitimi nedeniyle Yüksek Hakem Kurulunun 22/9/1982 tarihli ve
1982/2518 sayılı Kararı ile yemden yürürlüğe konulmuş bulunan «çimento ve toprak»
ı ş k o l u n d a k i Toplu İş Sözleşmesinin, gerekli değişiklikler yapılarak düzenlenmiş ilişik
teki şekliyle aynı işkolunda faaliyette bulunan Oba Tuğla Fabrikası Adi Ortaklığı,
Altın Tuğla ve Kiremit Fabrikası Ahmet Aykaç ve Ort, Kızılırmak Kiremit ve Tuğla
Fabrikası, Paşaoğlu Tuğla ve Kiremit Fabrikası, özkurt Kiremit Fabrikası Ortaklığı,
Şener Tuğla Fabrikası Adi Ortaklığı işyerlerine, 1/4/1983 tarihinden 31/3/1985 tari
hina kadar geçerli olmak üzere, teşmili; adı geçen Kurulun 23/6/1983 tarihli ve
1983/545 sayılı görüşüne dayanan Çalışma Bakanlığının 18/8/1983 tarihli ve Çalışma
Gn. Md 13-666-4558 sayılı yazısı üzerine, 24/12/1980 tarihli ve 2364 sayılı Kanunun
4 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca 26/8/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
H. ULUSU

B-ı: if'tn
7. B A Y K A R A

Prof. Dr. I. ÖZTRAK

M . ÛZGÜNEŞ

ÜBYİet BaK. - Başbakan Y r d .

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

S. 3

PASIM

Gev,--t Bakan.

K. AKDOĞAN
Adalet Bakanı

0. H . BAYÜLKEN

MUİT

Savunma Bakanı

Pruf. Dr. M . N . ÖZDAŞ
Devlet

Bakan

S. ÇETİNER
İçişleri Bakanı

A . B. KAFAOĞLU

H . SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

D ı ş i ş l e r i Bakanı

M a l i y e Bakanı

MIH? Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. C-ANTGRK

Prof. Dr. K . K1LIÇTURGAY

Prof. Dr. C . T. SADIKLAR

Prof. Dr. M . A Y S A N

în;arr? S a k a l ı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Sakanı

Ulaştırma Sıkanı

î.

Wn"KUfN
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Prof. Dr. T. ESENER
Çalışma Bakanı

H. SAĞLAM
Prof. Dr. A. SAMSUNLU
Kültür ve Turizm Bakanı V.
İmar ve iskân Bakanı

Sayfa : 23

M. TURGUT
F. İLKEL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakan
M. R. GÛNEV
Köy İsleri ve Koop Bakanı

V. ÖZGÜL
Gençlik ve Spor Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

28/8/1983 Tarihli ve 83/7028 Sayılı Kararnamenin
Eki Toplu İş Sözleşmesi
BÖLÜM

I

G E N E L HÜKÜMLER
Madde 1 — SÖZLEŞMENİN A M A C I :
Bu toplu iş sözleşmesinin amacı, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağla
mak, üretimi artırmak işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek kar
şılıklı i y i niyet ve güvenle İş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklı
lıkları uzlaştırıcı yollarla kotarmaktır.
Madde 2 — T A N I M L A R :
Bu top iş sözleşmesinde;
A — a) O B A Tuğla Fabrikası Aidi Ortaklığı Avanos - Nevşehir
b) A L T I N Tuğla ve Kiremit Fabrikası, Ahmet Aykaç ve Ortağı Avanos Nevşehir
c) K I Z I L I R M A K Kiremit ve Tuğla Fabrikası Avanos - Nevşehir
d) PAŞAOĞLU Tuğla ve Kiremit Fabrikası Avanos - Nevşehir
e) S E H E R Tuğla Fabrikası Adi Ortaklığı Avanos - Nevşehir
f) ÖZKURT Kiremit Fabrikası Ortaklığı Avanos - Nevşehir
— İŞVEREN
B — işverenin sözleşme kapsamında bulunan işyerleri ile işin niteliği ve yürütümü bakımından bu işyerlerine 'bağlı dinlenme, çocuk emzirme, yatakhane, yıkanma,
muayene, bakım, bedeni ve mesleki eğitim yerleri — İŞYERİ
C — B u işyerlerinde çalışan işçiler — İŞÇİ —
D — Bu toplu iş sözleşmesi — SÖZLEŞME — diye adlandırılmıştır.
Madde 3 — K A P S A M :
a) Yer itibariyle Kapsam :
işbu toplu iş sözleşmesi, yukarıda belirtilen işverenlere ait işyerleri ile işin nite
liği ve yürütümü bakımından bu işyerlerinin bütün eklentilerini kapsamına alır.
b) Şahıs itibariyle Kapsam :
Bu toplu İş sözleşmesinin kapsamına giren İşyerlerinde çalışan ve bir aylık
tecrübe devresini tamamlamış bulunan işçiler, bu toplu iş sözleşmesinin bütün hüküm
lerinden İstifade ederler. Ücret maddesi ile ilgili özel hükümler saklıdır.
Madde 4 — ÖZEL SÖZLEŞMELERİN HÜKMÜ :
işbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe hizmet akitfleri toplu iş sözleşmesine aykırı
olamaz. Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini bu toplu iş
sözleşmesindeki hükümler alır. işçi lehine teessüs etmiş olan her türlü müktesep hak
lar devam eder.
Toplu iş sözleşmesinin yürürlükte bulunduğu müddet zarfında kabul edilecek
mevzuattan işçi lehine olan hükümler işçiye intikal eder.
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BÖLÜM II
HİZMET AKDİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 5 — U Y G U L A N M A S I :
Bu sözleşmenin İş sartlarını düzenleyici hükümleri bütün işçilere uygulanır.
Madde 6 — ÇALIŞMA MÜDDETİ :
a) Günlük ve haftalık çalışma süresi iş yasasında belirtilen süre kadar olup
İşe bağlatma ve bitirme saatleri işveren tarafından tayin edilir.
b) İşçinin çalışma müddetini gösterecek vesika kendisine mahsus puantaj
kartı ve İşyerindeki puantaj cetvelidir. Puantaj kartının kaybedilmesi halinde puantaj
defteri esas alınır. Ve derhal yeni bir puantaj kartı tanzim edilir. İşçiler her işgünü
çıkışında (bu kartları imzalatmaya mecburdurlar.
c) işçilerin çalışma günlerini gösterir ve her gün çıkışta işveren veya vekili
nin imzalayacağı puantaj kartları her ay sonunda İsteyen işçiye verilir.
d) Her işçi tesbit edilmiş bulunan saatte işe başlamaya mecburdur. Ancak
haftada bir defaya mahsus olmak üzere 15 dakikalık gecikme nazarı it ibare alınma
yarak işçi işe alınır. Ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmaz.
e) İzin almadan mazereti sebebiyle işyerine bir saat kadar (Bir saat dahili
geç gelenler o gün için bir- saat ücretsiz izinli sayılırlar. Gecikme 1 saatten veya
ayda 3 defadan fazla olursa bu gibiler o gün işe alınmaz ve devamsız sayılırlar. İş
veren kendi vasıtası ile topluca getirdiği İşçilerin herhangi bir sebeple gecikmelerinde
ücretlerinden bir kesinti yapılamaz.
f) İşveren tarafından işçiye verilen ücretli veya ücretsiz izinler İşçinin günlük
puantaj kartına işlenerek imza edilecektir.
Madde 7 — ÇALIŞMA SAATLERİNİN T E S B İ T İ :
İşin başlama ve bitirme saatleri, vardiya saatleri işyerinin coğrafi mevkiine
göre ve Türkiye Radyoları saat ayarı ile işveren tarafından tesbit ve İcabında tadil
edilir.
Ancak zaruret olmadıkça İşe başlama, bitirme ve vardiya saatlerinde değişildik
yapılamaz.
Ramazan aylarında gündüz çalışanların iftar zamanında evlerinde olacak şe
kilde iş saatleri düzenlenebilir.
Madde 8 — F A Z L A S A A T L E R D E ÇALIŞMA :
Günlük çalışma süreleri dışında yapılan her türlü çalışma fazla çalışmadır. İş
veren işçileri işin icabettirdiği hallerde normal günlerde veya hafta tatili veya resmi
tatil günlerinde işletme için zaruri hallerde fazla mesaili çalıştırılabilir.
İşin durmasına sebep olacak arızaların vukuunda da işçiler fazla mesaili çalış
tırılabilirler.
Madde 9 — İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ:
İşçiler, işyeri içinde Unvanı veya niteliği eşit olan başka işe veya aynı işverene
bağlı Belediye hudutları içindeki diğer bir İşyerine, İşverence nakledilebllirler.
İşçilerin Belediye hudutları dışındaki İşyerlerine daimi olarak nakli yazılı rıza
sına bağlıdır. Geçici süre ile nakillerde işçinin rızası aranmaz, ancak bu süre 3 ayı
geçemez.
İş veya işyeri değişikliği hiçbir zaman ceza mahiyetinde olamaz.
Madde 10 — H A R C I R A H :
İşverence işçilerin harcırah kanununda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak
başka bir yerde görevlendirmeleri halinde kendilerine harcırah kanunu hükümleri kıyasen uygulanır.
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Madde 11 — ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARI BİLDİRME :
Çalıştırılanlar işe alınmaları İle kendiliğinden sigortalı olurlar. Sigortalılar ile
bunların 'işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri sigortalının İşe alındığı tarih
te başlar.
işveren çalıştırdığı işçiyi örneği S. S. Kurumunca hazırlanacak bildirgelerle
engeç 30 gün içinde Kuruma bildirmeyi kabul ader.
Madde 12 — MALUL OLANLARIN" ÇALIŞTIRILMASI :
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde işkazası ve meslek
hastalığı sebebiyle S. S. Kurumu mevzuatı uyarınca malûl sayılan işçiler ücretlerin
den bir düşüklük yapılmaksızın durumlarına uygun bir işte çalıştırılabilirler. S. S. K.
mevzuatına göre çalışamayacak derecede malûl olanlar bu hükmün dışındadır.
Madde 13 — ASKERE ALINANLAR :
Askerlik veya kanuni mükellefiyet dolayısıyla işten ayrılan işçilerden bu mükel
lefiyetin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde müracaat edenler münhal olduğu tak
dirde eski kadrolarına derhal, münhal olmadığı takdirde mesleği veya işi ile ilgili mün
hal diğer bir kadroya tercihan alınırlar.
Bu işçilerin ücretleri ayrıldıkları tarihte aldıkları ücrete sözleşme zamları ilave
edilerek tatbik edilecektir.
Madde 14 — IÇ TRANSFER :
işyerinde boşalan kadrolara işyerinde çalışan işçiler arasından kalifikasyon
bakımından uygun olanlar varsa liyakat ve kıdemleri de gözönünde tutularak işveren
ce tercihan bu işçiler alınır, işçi yeni işinde 10 gün denendikten sonra 'başarılı görülür
se o işte çalışan emsal İşçilerin ücretini alır.
Madde 15 — SEZON AÇILIŞ V E KAPANIŞI :
Sezon bitiminden işyerinde muhafaza edilecek kadrolar hususunda bugüne kadar
tatbik edilmekte olan usulü devam olunacaktır.
a) Daimi kadrodaki işçiyi işveren kış sezonunda diğer bir işte çalıştırabilir.
b) işyeri mevsimlik olduğundan işveren sezon açılmadan 15 gün önce işçileri
işe davet edecektir, (işe davet İşverence işyerinde ilan, mahalli gazetede ilan ve beledi
ye hoparlörü ile ilân edilecektir.)
Bu ilandan sonra fabrika presinin çalışması sezonun açılmasına başlangıç tarihi
sayılacaktır. Sezon açıldıktan sonra 20 güne kadar müracaat eden işçiler işe alınacak
tır,
c) işverenin bu madde aksine hareket ettiği tesbit edildiğinde işe alınmayan
işçinin müracaat tarihinden itibaren geçmiş günlere ait yevmiyeleri tam olarak ödene
cektir. (Müracaat tarihi noterden yapılan tebligatın başlangıç tarihidir.) Müracaatı,
takip eden gün işçi işçinin başında bulunacaktır.
d) işveren işyerinde sezonun bitimini ve hangi kısımlarda peyderpey işin dur
durulacağını 15 gün öncesinden ilan ederek işçilere duyurur.
e) işyerinde sezon dolayısıyla toplu işçi çıkartmak gerektiğinde işçilerin
kıdemsizlerinden başlamak vs kıdem lideri ne doğru yürümek suretiyle hareket edilir.
15 günün bitiminden sonra hava şartları müsait gittiği takdirde İşveren işçileri çalış
tırmakta serbest olduğu gibi işçilerde çalışıp çalışmamakta serbesttir.
f) Sezon sonunda işyerinde işçi ihtiyacı olduğu takdirde işveren öncelikle
sezon işçilerini alır. Bu İşçilerin ücretlerinden herhangi bir İndirme yapılmaz. Kışın
çalıştırılan sezon işçileri daimi kadroya geçmiş kabul edilirse daimi kadroya intibak
ları yapılır..
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Madde 16 — K I D E M TAZMİNATLARI :
İş akti İşveren tarafından İş kanununun İlgili maddelerine göre feshedilen İşçi
lere bir yıl çalışmış olmak koşulu ile ise başladığı tarihten itibaren her yıl için 30 gün
lük kıdem tazminatı ödenir. Ancak sezon işçilerinin kıdem tazminattan konusunda da
yasa ve mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde 17 — İHBAR ÖNELLERİ:
İş akti işveren tarafından feshedilen işçilerin ihbar önelleri aşağıdaki şekilde
hesap edilerek ödenir.
a) Çalışma süresi bir sezona kadar olanlar İçin 25 günlük ücretleri,
b) Çalışma süresi bir sezondan 3 sezona kadar olanlar için 40 günlük ücret
leri,
c) Çalışma süresi 3 sezondan 6 sezona kadar olanlar İçin 60 günlük ücretleri,
d) Çalışma süresi 6 sezondan fazla olanlar için 70 günlük ücretleri üzerinden
hesaplanmak suretiyle peşin olarak ödenir.
ihbar önelleri iznini kullananlara ihbar önelleri ücreti ödenmez.
Madde 18 — HİZMET B E L G E S İ :
İşten ayrılanlar İş Kanununun belirttiği esaslar dahilinde bir hizmet belgesi
verilir.
Madde 19 — Y I L L I K ÜCRETLİ İZİNLER :
Yıllık ücretli izinler hakkında yasa hükümleri uygulanır. Ancak bu izin süreleri
18 İşgününden az olamaz.
Madde 20 — MEŞRU M A Z E R E T İZİNLERİ :
A — Bu toplu İş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere
mazeretlerine binaen ayda dört gün ücretsiz izin verilir.
B — Tutukluluk Gözetim Altına Alınma ve Mahkumiyet Halinde Fesih ve Tek
rar 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 ka
lman süreler kadar, işçi ücretsiz İzinli kabul edilir.
2. Gözetim altına alman İşçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı süre
sinde ücretsiz izinli addedilir. Ancak gözaltında geçen süre sonunda tutuklanan işçi
lerin 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 İçinde son bulması ye İşçinin bu tarihten itibaren bir
hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin haklan
İle işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınırlar. Bu
halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem haklan saklıdır.
4. Aidi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde
tahliye edilenler bir hafta içinde başvurması halinde işveren tarafından tekrar İşe alı
nırlar.
5. Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden,
a) 6 ay ve daha az ceza alan,
b) 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuç
lanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla «eza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edi
len işçilerin tekrar işe başlatılmaları işverenin takdiri ile mümkündür.
6. Yüz kızartıcı suçlar ile, sabotaj, Devletin Ülke ve Milleti ve bütünlüğüne,
M i l l i Güvenliğe, Kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan
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hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde
dahi hiçbir suretle tekrar işe alınmazlar.
7. İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik kazası ya
pan şoförler ve işmakinaları operatörleri bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giy
dikleri 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
edildigi 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 21 — İŞÇİLERE F E V K A L A D E H A L İZİNLERİ :
a) Evlenmeleri halinde 7 gün,
b) Ana, baba, kardeş, eş ve çocuklarının ölümü halinde 4 gün,
c) Eşinin doğum yapması halinde 4 gün,
d) Yangın, deprem veya sel felaketlerinden zarar görmeleri halinde 10 güne
kadar ücretli izin verilir.
Bayram tatilleri ve hafta tatilleri izinleri mahfuz kalmak şartıyla yukarıdaki
izinler hadisenin vukuunda kullanılır. Hadise vukuunda kullanılmayan izinler bir daha
talep edilemez.
Madde 22 — H A Z A R D A ASKERLİK :
Hazarda ihtiyat askerliğine çağrılan İşçilerin 45 gün müddetle mukayyet olarak
işveren tarafından ücretleri ödenir. 45 günü aşan süreler İçin ücret ödenmez. İş akti
kanunun tayin ettiği müddetle mukayyet olarak devam eder.
Madde 23 — ÇALIŞMIŞ GİBİ S A Y I L A N H A L L E R :
Bu toplu iş sözleşmesinin maddelerinde yer alan ücretli ve ücretsiz İzinler ile,
S. S. Kurumunca verilen istirahatlar işçinin kıdeminin hesaplanmasında yasa ve mev
zuat hükümlerine uygun olarak çalışmış, iş günleri olarak kabul edilir.
BÖLÜM III
ÜCRET V E ÜCRETLE İLGİLİ E S A S L A R A İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 24 — A V A N S V E KESİN ÖDEMELER :
İşçi ücretleri bir defada ayın 5-8 nci günleri akşamına kadar ödenir. Her ayın
17. günü işçi ücretlerinden mahsup edilmek üzere çalıştığı günlerin % 75'ine tekabül
eden kısmı avans olarak verilir.
ödeme günleri olan 5-8 ve 20 nci günü genel tatil veya resmi tatil günlerin
den birine rastladığı takdirde bu ödemeler bir gün evvelinden yapılır.
işyerinde ücretler saat basına, yevmiye veya aylık esaslarına göre hesap edile
rek ve zarflanmak suretiyle ödenir. Zarfın içinde bütün kesintileri başlıkları ile gös
terecek şekilde ve okunaklı kafi derecede genişlikte bir şerit konulacaktır, işçi ücret
tevzi edilen mahalli terk etmeden evvel parasını sayarak hesap pusulası arasında bir
yanlışlık görürse durumu hemen orada ilgili memura bildirir. İşçinin ücret tevzii edilen
yerden ayrıldıktan sonra parasının eksikliğine müteallik İtirazı kabul edilmez. İşçi
hesap pusulasında bir hata yapıldığına kani ise bu takdirde pusula ile birlikte ücret
masasındaki memura müracaat ederek durumu kontrol ettirir. Tatmin olmadığı tak
dirde son mercii fabrika müdürüdür.
Bütün bu ödemeler mesai dahilinde yapılır.
Madde 25 — İŞTE V U K U B U L A C A K ÎNKİTALAR :
Bir sezonda 12 günü geçmemek şartı ile işçinin kusuru olmaksızın herhangi
bir duruş anında işçi ücretlerinden bir kesinti yapılamaz, örneğin doğal felaketler,
cereyan kesilmesi ve arızadan mütevellit durumlarda İşçilerin eksik saatleri tama iblağ
edilir.
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Madde 28 — ASGARİ İŞÇİ ÜCRETİ :
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerin asgari
ücreti kanuni asgari ücrettir.
Madde 27 — ÜCRET ZAMMI :
İşbu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi olan 1/4/1983 tarihinde kapsamda
belirtilen işyerlerinde çalışmakta olan İşçilerin 31/3/1983 tarihinde almakta oldukları
günlük ücretlerine;
a) 1. yıl için 1/4/1983 - 31/3/1984 tarihleri arasında % 20 oranında ve İla
veten seyyanen 50,— TL. (Elli lira) günlük ücret zammı yapılmıştır.
b) Yürürlük tarihinden sonra işe girenlerden, deneme süresini dolduranlara,
işe girdikleri sözleşme yılına alt ücret zammı, ücret zammının uygulama tarihi île
işçinin işe girdiği tarih arasında geçen her tam ay için 1/12 oranında eksiltilerek uy
gulanır. Ancak, bu uygulama sebebiyle yürürlük tarihinden sonra işe girenlerin ücreti,
aynı nitelikteki kıdemli İşçilerin ücretini geçemez.
Madde 28 — İKRAMİYE :
İşbu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere bir
sezonda 120 gün çalışmış olmak şartıyla 30 günlük ücreti tutarında ikramiye o sezonu
takip eden Kasım ayının 15'ine kadar ödenir.
işveren tarafından verilen izinler İle S. S. Kurumunca verilmiş olan istirahatlar
yasa ve mevzuat hükümlerine göre çalışmış gibi hesaba katılır. Herhangi bir kesinti
yapılmaz.
Madde 29 — F A Z L A MESAİ ÜCRETLERİ:
Günlük çalışma saatleri dışında yapılan çalışmalar fazla mesai olarak kabul
edilir. (Hafta tatili, resmi tatillerde)
a) Hafta tatilinde çalıştırılmayan işçiye bir iş karşılığı olmaksızın o günkü
yevmiyesi tam olarak ödenir.
b) Her ne suretle olursa olsun hafta tatilinde çalıştırılan işçiye o günkü yev
miyesi üç yevmiye olarak ödenir. Yani 8+8 + 8 olarak ödenecektir.
c) Aşağıda zikredilen resmi tatillerde ve genel tatil günlerinde işçilere çalış
madıkları takdirde bir iş karşılığı olmaksızın kanun hükümleri dahilinde ücretleri
tam olarak ödenir.
d) Bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere bu günlere alt ücret
leri % 100 zamlı (yani toplam 3. yevmiye olarak) ödenir.
e) Normal iş günlerinde yasada belirtilen günlük çalışma süresinin üzerinde
yapılan çalışmalar fazla mesai olup ücretleri % 15 zamlı olarak ödenir.
Madde 30 — U L U S A L B A Y R A M V E G E N E L TATİL GÜNLERİ :
Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hakkında yasa hükümleri uygulanır. Bu
günlerde işçi tatil yapmıyarak çalıgtırılırsa ücreti % 100 zamlı olarak ödenir.
BÖLÜM IV
SOSYAL Y A R D I M L A R A İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 31 — İŞÇİLERİN TAŞINMASI :
işyerinde İşçilerin taşınması ile ilgili olarak mevcut uygulamaya devam olunur.
Madde 32 — GİYİM EŞYALARI :
a) i k i takım iş elbisesi karşılığı işçilere 3.000,-— TL. net (Üçbin lira) olarak
kurban bayramından 15 gün önce verilir.
b) Ramazan Bayramından 15 gün önce 1,500,— TL. (Binbeşyüz lira)
net
ayakkabı parası verilir.
c) İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti nizamnamesine göre verilmesi
gereken korunma levazımatı verilir.
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d) Fırın boşaltıcılarına 1.500,— TL, (Binbeşyüz Lira) ramazan bayramından
15 gün önce, 1.200,— TL. (Binikiyüz lira) iç çamaşır karşılığı ve kömürcülere 1.200,—
TL. (Binikiyüz lira) 8 takım iç çamaşır karşılığı ödenir. Presçilere iç çamaşır kar
şılığı 1.000,— TL. Bin lira) sezonda bir defaya mahsus olmak üzere verilir.
f) Çomurcu ve toprak seferinde çalışanlara iş ayakkabıları haricinde bir çift
lastik çizme verilir.
Madde 33 — GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ :
Hastalık yüzünden geçici iş göremezliğe uğrayan işçiler hakkında S. S. Kanun
ları uygulanır. Ancak, İş kazalarında S. S. Kurumu Kanunları gereğince noksan öde
nen ücretler işveren tarafından tama iblağ edilerek işçiye ödenir. Hastalık halinde ise
ödenmeyen iki günlük iş göremezlik ödeneği ücretleri sezonda 4 defaya mahsus olmak
üzere işveren tarafından ödenir.
Madde 34 — HAVLU VE SABUN YARDIMI :
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere takriben
90 x 45 ebadında bir adet yüz havlusu, 90 x 145 ebadında boy havlusu sezon ortasında
verilir. Her ay 250 şer gram iyi kalite beyaz sabun verilir.
Madde 35 — EVLENME YARDIMI :
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde önceden bir sezon ça
lışmış olmaları şartıyla işçilere evlenmeleri halinde 5.000,— TL.( Beşbin lira) tuta
rında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım net olarak yapılır. Yardım resmi nikah
muamelesini müteakip evlenme cüzdanının ibrazından sonra yapılır. Bir defaya mah
sus olmak üzere eşi ölüpte yeniden evlenenlere bu yardım yeniden yapılır.
Madde 36 — ÇOCUK ZAMMI.:
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere çocuk
başına her ay 200,— TL. (Ikiyüz lira) tutarında çocuk zammı verilir. Vergi karneşin
deki medeni hali esas alınacaktır. Bu yardım Yüksek tahsilde olan çocuklar ile evlen
memiş kız çocuklarına 25 yaşına kadar ödenir.
Ayrıca;
İşçilerin okulda okuyan her çocuğu için okul açılışında yılda bir defa olmak
üzere;
a) ilkokul tahsili yapanlara yılda brüt 1.000,— TL.
b) Ortaokul, lise veya muadili tahsil yapanlar için yılda brüt 2.000,— TL.
c) Yüksek tahsil yapanlar İçin ise yılda brüt 3.000,— TL. tahsil yardımı yapı
lır. Yüksek tahsil için yapılan yardım tahsilde bulunan çocuklara 25 yaşın, orta ve
lise düzeyinde tahsilde bulunanlar için ise 19 yaşın ikmal ile son bulur.
Madde 37 — ÖLÜM YARDIMI :
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerin,
a) işçinin iş aktinin devam etmesi sırasında eceli ile ölmesi halinde eşine,
yoksa çocuklarına, yoksa ana ve babasına 10.000,— TL. (Onbin lira) net cenaze yar
dımı yapılır.
b) işçinin işyerinde vukua gelen bir iş kazası neticesinde vefan halinde ka
nuni varislerine 35.000,— TL. (Otuzbeşbin lira) net cenaze yardımı yapılır.
c) İşçinin bakmakla mükellef olduğu anası, babası, kardeşi, eşi ve çocukları
nın ölümü halinde cenaze masrafı için 5.000,— TL. (Beşbin lira) net yardım yapılır.
d) İşçinin ölümü sezon dışında dahi olsa ölüm yardımı hemen yapılır. İşçinin
bakmakla mükellef olduğu ana, baba, kardeş, eş ve çocuğunun ölümü halinde işçi ge
lecek sezon devresi işe başladığında bu yardım kendisine yapılır.
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Madde 38 — DOĞUM YARDIMI :
Kadın işçinin doğumu veya erkek işçinin eşinin doğum yapması halinde beher
çocuk için 3.000,— TL. (Üçbin Ura) net doğum yardımı yapılır, ölü doğan çocuklar
için de bu yardım yapılır. Sezon dışındaki doğumların yardımı gelecek sezonun açıldığı
ilk gün verilir.
Madde 39 — M E M B A S U Y U :
İşveren işyerinde müsait yerlere -su kapları koyarak işçilere soğuk su temin
etmeyi kabul eder.
Madde 40 — B A Y R A M HARÇLIĞI :
Şeker ve Kurban bayramlarından birer hafta önce o sezon içinde İşyerinde çalı
şanlara 3.000,— TL. net (her bayram için) bayram harçlığı veya 3.000,— TL. (Üçbin
lira) net tutarında ayni yardım yapılır.
Madde 41 — Y A K A C A K Y A R D I M I :
Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere yakacak
yardımı olarak Haziran ayının 20 sinde 6.000,— T L . (Altibin lira) net ödenir.
Madde 42 — Y E M E K ÜCRETİ:
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerinde çalışan İşçilere çalıştıkları
her gün için 100,— T L . (Yüz Ura) yemek ücreti brüt olarak ödenir.
BÖLÜM V
İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI K O R U M A V E £S EMNİYETİ
Madde 43 -— İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI K O R U M A V E İŞ EMNİYETİ :
İşyerinde işçilerin sağlığım koruma ve İş emniyeti nizamnamesi hükümleri uy
gulanır.
Madde 44 — RÖNTGEN MUAYENESİ:
Yılda bir defa bütün işçilerin röntgen veya mikrofilmlerinin alınması için işve
ren verem savaş derneği nezdinde temasa geçerek bunun gerçekleşmesi için çalışma
yapacağını kabul eder.
İşveren işçilerin kan gruplarını tespit ettirir ve gerekli aşılarım yaptırır.
Madde 45 — H A S T A L I K BİLDİRİMl :
Hastalık dolayısıyla işyerine gelmeyen İşçiler belediye hudutları dahilimde 12
saat, belediye hudutları haricinde 24 saat zarfında çalışmakta bulunduğu işyeri ami
rine bildirimde bulunmağa mecburdur. Ancak alakalılarca yapılacak muayene netiseâhi'de istirafhat veya işbaşı kağıdı getirmeyıerıler mazeretsiz ve izinsiz İşe gelmemiş
cayılırlar.
Madde 46 — SAĞLIK MÜESSESELERİNE GİTME :
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerin hasta
lıkları halinde vizite kağıtlarının tanzimini takiben işyerinden ayrı olan S. S. Kuru
munun sağlık tesislerine giden işçilerin yolda geçirdikleri müddetler çalışılmış gibi
kabul olunarak ücretleri tam olarak ödenir. Sağlık tesislerine İşçileri İşveren kendi
vasıtasıyla götürülür. Sağlık tesisi ilgililerince kendilerine İstirahat verilmeyen İşçilerin
işyerine normal müddet içerisinde dönmeleri mecburidir. Ancak bu gibi işçiler sağlık
tesislerinden ayrılış saatlerini yağdıracaklardır.
Madde 47 — İŞ K A Z A S I V E BİLDİRİM :
İşyerlerinde vuku bulan bir kaza neticesinde yaralanan işçi hiç vakit kaybetme
den durumu nezaretçisine bildirir. İşçinin durumu buna imkan vermeyecek kadar ağır
ise yaralanmasını bildirme işi işçinin yanında veya yakınında bulunan işçi arkadaşına
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düşer. Kazadan haberdar edilen işveren veya vekili yaralıyı sıhhi durumunun gerektirdiği ilk yardımının ve tedavisinin yapılması ve esas bakımım sağlamak üzere sağ
lık tesislerine en kısa zamanda gönderir.
Ayrıca dolduracağı kaza raporunu engeç 48 Saat içinde S. S. Kurumuna yazı
ile bildirir, işyerinde vuku bulan en küçük bir yaralanma hadisesinin dahi nezaretçiye bildirilmesi mecburidir. Kendi kendilerini tedavi etmeye kalkışanlara karşı hiç
bir mesuliyet kabul edilmez. İş kazasına uğrayan ve kendisine şahit olarak refakat
edenlerin işyerinin haricinde bulunan resmi makamlarca celbi dolayısıyla geçecek
müddet iş müddetleri İçerisinde sayılır ve ücretlerinden bir kesinti yapılamaz, İş ka
zasına uğrayan kimselerin hastahanede yanında kalacak refakatçisinin hastahane
masrafları işverence ödenir.
Madde 48 — İŞÇİNİN VÜCUT TEMİZLİĞİ :
Mesai bitiminde işçilerin vücut temizliği için işveren tarafından sağlık kural
larına uygun duş odaları yaptırılır.
Madde 49 —- IŞ EMNİYETİ B A K I M I N D A N RİAYET EDİLECEK H U S U S L A R :
işçiler iş emniyeti bakımından aşağıdaki hususlara riayetle mükelleftir.
a) Yapılan iş teknik emniyet vasıtalarının kullanılmasını icabettiriyorsa
işçiler lüzumlu teknik emniyet malzemesini kullanmakla mükelleftir.
b) işçiler iş esnasında gerek kendileri ve gerekse arkadaşları için tehlike ge
tirebilecek her türlü İhmal ve dikkatsizlikten sakınacaklardır.
c) işçiler işyerinde tehlikeli bir hal gördükleri takdirde hemen en yakın iş
amirini veya ilgilileri haberdar edeceklerdir.
d) Her ne suretle olursa olsun işyerinde yangına sebebiyet verecek hallerde
bulunmak yasaktır. Yangın vukuunda işçi yangını itfaiyeye ve ilgililere haber ver
mekle beraber bu konudaki hususi talimatnameler ve emirlerle belirtilen şekilde ha
reket etmeye mecburdur.
e) Tehlikeli yerlere girmek veya buralarda bulunmak şartları tespit edilerek
bu mahallerde yazılı olarak bulundurulur, İş esnasında işyerince tayin edilen mahal
lerden gayri yerlerde İşçilerin sigara içmeleri yasaktır, işçilerin elektrik tesisatı ile
oynamaları buhar valflarını açmaları, oksijen tüplerini kullanırken fazla sıcak veya
yağlı yerlerde bırakmaları, benzin ve petrol lambalarını ve kaynak makinalarını ka
bili içtial maddelerin yanında kullanmaları veya seyyar karpit kazanlarını işyeri da
hiline getirmeleri, ölüm tehlikesi olan yerlere sokulmaları işleyen makinalann üze
rinde çalışmalan, makinada arıza vukuunda ustaya haber vermeden kendi başlarına
tamire kalkışmaları, asansör, vinç ve jaraskalları kullanmak için görevlendirilmiş iş
çilerden gayrısının bu cihazları işletmeye teşebbüs etmeleri ve sair tehlikeli yerlere
girip çıkmaları yasaktır. Hilafına hareketten doğacak zarar ve ziyandan kusuru gö
rülen işçi mesul tutulur.
Madde 50 — K O R U N M A L E V A Z I M I :
Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışan isçilere;
işçilerin sağlığım koruma ve İş emniyeti nizamnamesinde belirtilen korunma
levazımatı işveren tarafından verilir.
BÖLÜM VI
SON HÜKÜMLER
Madde 51 — SÖZLEŞMEDE HÜKÜM O L M A M A S I H A L I :
Bu toplu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda mer'i mevzuata göre bunda
dahi hüküm yoksa teamüle göre işlem yapılır.
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Madde 52 — SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ V E SÜRESİ :
İşbu toplu iş sözleşmesi 1/4/1983 tarihinden itibaren 31/3/1985 tarihine kadar
2. yıl süre ile yürürlüktedir.
Sözleşmenin 2. yılına ait mail hükümleri. Yüksek Hakem Kurulunca ayrıca
tesbit edilecektir.
BÖLÜM

VII

GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 — A V A N S I N M A H S U B U :
Teşmili yapılan işyerlerinde çalışan işçilere yürürlük tarihinden önce işveren
tarafından verilen avanslar işçilerden geri alınmayacaktır. Artış farkından mahsup
edilecektir.
Geçici Madde 2 — F A R K L A R I N ÖDEME Z A M A N I :
Teşmili yapılan İşyerlerinde çalışan ve karar tarihinde hizmet akitleri devam
etmekte olan işçilere 1/4/1983 tarihinden itibaren hesaplanacak parasal konularla İl
gili farklar, teşmil tarihinden itibaren engeç 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 İşyerlerindeki uygulamaya
göre, teşmili yapılan işbu toplu iş sözleşmesinde belirlenenden daha fazla ödenmiş
bir sosyal yardım var ise bu fazla ödeme işçiden geri alınmaz.
Geçici Madde 4 — O K U M A - Y A Z M A :
Okuma yazma bilmeyen işçilere, y e t k i l i mercilerce açılmış bulunan, okuma yaz
ma kurslarına devam etmeleri için ücretli izin verilir.
Kursa müracaatların fazlalığı halinde izinler, işyeri düzenini aksatmayacak ve
üretimi azaltmayacak şekilde kullandırılır.

Müşterek Karar
İçişleri Bakanlığından :
Karar Sayısı: 83/29275
1 — Sakarya i l i Merkez Belediyesine bağlı Şirinevler Mahallesi Ziyapaşa So
kağının bu belediyeden ayrılarak Serdivan Belediyesi sınırları içerisine alınması Da
nıştay Birinci Dairesinin 1/7/1983 gün 1983/174, 1983/169 sayılı kararı üzerine, 1580
sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı içişleri Bakanı yürütür.
17/8/1983
Kenan E V R E N
CUMHURBAŞKANI
B. ULUSU
Başbakan
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YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM K U R U L U

KARARLARİ

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No: 350

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 21/9/1983 günlü yazısında, 168 sayılı Ka
rarımızla 26 Eylül 1983 Pazartesi günü olarak tesbit edilen milletvekili adaylarının
kesin ilân tarihinin Millî Güvenlik Konseyinin 155 sayılı kararı karşısında yeniden
tesbiti istenmektedir.
Konu incelendi ve gereği düşünüldü:
Milli Güvenlik Konseyinin 19 Eylül 1983 gün ve 155 sayılı kararı ile 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin (c) bendi değiştirilmiş,
hakkında olumsuz karar alınarak listeden çıkarılan adaylar yerine siyasi partilerin
yeni adaylarını bildirme süresi iki gün ve Milli Güvenlik Konseyinin yeni adayları
inceleme süresi de yedi gün olarak tesbit edilmiştir.
Bu düzenlemeye göre-, kesinleşme süresi yedi gün daha uzatılmış bulunduğun
dan adayların kesin listelerinin ilân tarihinin de yeniden belirlenmesi zorunluluğu
doğmuştur.
Haklarında olumsuz karar alınan adayların listelerinin siyasi partilere teb
liği, partilerin yeni adaylarını belirlemesi, aday listelerinin düzenleniş biçiminin
Yüksek Seçim Kurulunca gözden geçirilmesi ve Milli Güvenlik Konseyinin adayları
incelemesi, adaylıkları olumlu görülenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi,
birleşik oy pusulalarının zamanında basılması gibi zorunlu işlemler için gerekli ya
sal ve teknik süreler gözönünde tutularak adayların kesin listesinin ilân tarihi ye
niden belirlenmelidir.
Açıklanan nedenler ve durumunun yeniden değerlendirilmesi sonunda Kuru
lumuzun 17/6/1983 gün ve 168 sayılı kararı ile 26 Eylül 1983 Pazartesi olarak belir
lenen milletvekili adaylarının kesin listesinin ilân gününün 4 Ekim 1683 Salı olarak
değiştirilmesine,
Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına, Örneğinin îl Seçim
gönderilmesine.
Karar özetinin Radyo bildirisi olarak yayınlanmasına,
21/9/1983 günü oybirliğiyle karar verildi.

Kurullarına

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından .Karar No.- 352

Milli Güvenlik Konseyinin 19/9/1983 gün ve 155 sayılı kararı ile 2839 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin değiştirilmiş olması nedeni
ile:
Siyasi partilerin vaki başvurularından, uygulamada değişik görüşlere sahip ol
dukları ve özellikle-, listeden çıkartılan adayın yerine asil ve yedek olarak bildiri
lenlerin her ikisininde Milli Güvenlik Konseyince uygun görülmesi halinde içlerin
den birisinin, aynı listede uygun görülmeyerek çıkartılan başka bir sıradaki aday
için gösterilen asıl ve yedek adayın tekrar veto edilmesi halinde boşalacak yere
Yargı
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kaydırılmasının mümkün olup olmadığı sorulduğundan; bu konuda bir karar veril
mesi Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 21/9/1983 günlü yazısı ile istenilmiş ol
makla, konu incelendi:
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Milli Güvenlik Konseyinin 19/9/1983 gün ve 155 sayılı kararı ile 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin (e) bendi;
«Milli Güvenlik Konseyinin (a) bendi uyarınca ilk incelemesi sırasında hakla
rında olumsuz karar alınması nedeniyle siyasi parti aday listelerinden çıkartılan
milletvekili adaylarının yerine, ilgili siyasi partiler i k i gün içinde yeni adaylarım bi
rer yedeği ile beraber sıralarını da belirtmek suretiyle Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığı aracılığı ile Milli Güvenlik Konseyine bildirebilirler.
Milli Güvenlik Konseyi bildirilen bu adaylar üzerindeki incelemesini yedi gün
içinde tamamlar.
Yapılan inceleme sonunda Milli Güvenlik Konseyince adaylıkları olumlu gö
rülenlerin adları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilir.»
Şeklinde değiştirilmiştir.
Kurulumuzun 2/9/1983 gün ve 277 sayılı kararıyla:
2339 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin (e) ben
dindeki (yerine) sözcüğünün listedeki sıralamayı değil sayısal tamamlamayı amaç
ladığı,
Listede meydana gelecek eksilmeyi ilgili siyasi partinin yeni adayı boşalan sı
raya koyma, yada - sıralamada kazanılmış hakkı zedelemeden - yukarıya doğru kay
dırma yaparak listeye ilave etme hakkına sahip bulunduğuna.
İlkesi ve yine Kurulumuzun 1/9/1983 gün ve 276 sayılı k a r a r ı y l a :
Siyasi partilerin; aday listelerindeki boşalmalarda, yeni adayı boşalan sıraya
koymada veya aşağıdan yukarıya kaydırma yaparak listeye ilave etmelerinde se
çimlik hakkına da sahip bulundukları ilkesi kabul edilmiştir.
Milli Güvenlik Konseyinin 19/9/1983 gün ve 155 sayılı ve 2839 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin (c) bendini değiştiren kararı; yu
karda anılan 1/9/1983 gün ve 276, 2/9/1983 gün ve 277 sayılı ilke kararlarımızın
geçerliliğini zedeleyecek nitelikte değildir.
155 sayılı M i l l i Güvenlik Konseyi kararı; ilgili siyasi partilere, aday listelerin
den çıkartılan milletvekili adaylarının yerine süresi içinde yeni adayları birer ye
deği ile beraber sıralarını da belirtmek suretiyle Yüksek Seçim Kuruluna bildirebilme yeniliğini getirmiştir.
Gerek Milli Güvenlik Konseyinin 155 sayılı kararı ve gerekse Kurulumuzun
276 ve 277 sayılı ilke kararları sayısal tamamlamayı ilke olarak kabul etmiştir.
Bir siyasi partinin; boşalan yere veya yerlere kazanılmış hakları zedelemeden
asil ve yedek adayı sırasına koymada seçimlik hakkı bulunduğu şüphesizdir. Ancak;
Milli Güvenlik Konseyinin 155 sayılı kararı gereğince bu hakkın asil ve yedek aday
listelerinin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına verilmesinden sonra hukuki yönden
korunması da mümkün bulunmamaktadır. Zira, siyasi parti seçimini yapmış ve ira
desini açıklamıştır.
Yine 2/9/1983 gün ve 277 sayılı ilke kararımızda :
«Eksilmelerin herhangi bir şekilde tamamlanamaması halinde o siyasi parti
nin noksan aday ile seçime katılabileceği» de kabul edilmiştir.
Bu nedenlerle :
Bir siyasi partinin milletvekili aday listesinde; Milli Güvenlik Kurulunun olum
suz kararı ile listeden çıkartılan milletvekili adayı yerine, Milli Güvenlik Konseyinin
Yargı Bölümü Sayfa : 2
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155 sayılı kararı gereğince bildirilen asil ve yedek adayın her ikisinin de uygun görülm e 3 İ halinde, içlerinden biricinin, aynı listede çıkartılan bir başka sıradaki aday için
gösterilen asıl ve yedek adayın tekrar veto edilmesi halinde kazanılmış hakları da
zedeleyeceği cihetle boşalacak yere kaydırılmasının mümkün olamıyacağı düşünül
müştür.
Sonuç :
1 — Bir siyasi partinin milletvekili aday listesinden çıkartılan adayın yerine
asil ve yedek olarak bildirilenlerin her ikisininde Milli Güvenlik Konseyince uygun
görülmesi halinde içlerinden birinin, aynı Üstede uygun görülmüyerek çıkartılan başka
bir sıradaki aday için gösterilen asıl ve yedek adayın tekrar veto edilmesi halinde
boşalacak yere kaydırılmasının mümkün bulunmadığına,
2 — Karar örneğinin seçime katılan siyasi partilere gönderilmesine ve Resmî
Gazete'de yayınlanmasına,
21/9/1983 günü oy çokluğuyla karar verildi.
21/9/1983 gün ve 352 sayılı karara karşı oy yazısı.
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin gönderme
de bulunduğu 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun geçici 6 nci maddesinde 6 Kasım
1983 günü yapılacak olan seçimlerde ön seçim yapılmaksızın milletvekili adaylarının
doğrudan parti kurucular kurulu üyelerince tesbit edilmesi öngörülmüştür.
Milletvekili aday listelerinin geçici ilânından sonra, i l seçim kurulunca resen
yapılan inceleme yada itirazın kabulü suretiyle adaylıktan çıkarılma veya istifa sure
tiyle adaylıktan çekilme yahut güvenlik konseyince hakkında olumsuz karar alınması
nedeniyle aday listesinde meydana gelecek noksanlığın İlgili partice, boşalan adayın
sırasına yeniden aday göstererek doldurma veya listede kalan adayları boşalan aday
sayısı kadar yukarı sıralara kaydırılarak yeni adayların liste altına eklenmesi sure
tiyle tamamlanabileceği Yüksek Seçim Kurulunun 2/9/1983 gün ve 277 sayılı kararı
gereğidir.
Seçime katılma hakkı kazanmış bulunan siyasi partiler genel başkanlıklarına
da tebliğ edilen ve partice yasal nedenlerle listede doğan noksanlığın tamamlanmasın
da doldurma yada kaydırma suretiyle liste altına eklenme yollarından hangisinin se
çildiğinin belirtilmesi gereğine işaretle, aday sıralamasının belirtilen tamamlama yolu
na aykırı bulunması halinde bu düzenlemenin partinin tamamlamada benimsediği biçi
me ilişkin iradesi doğrultusunda kurulumuzca yapılmasına 19/9/1983 gün 347 sayı İle
karar verilmiştir.
Milli Güvenlik Konseyinin 19/9/1983 gün 155 sayılı kararında konseyin ilk ince
lemesi sırasında haklarında olumsuz karar alınması nedeniyle siyasi part: aday liste
lerinden çıkartılan milletvekili adaylarının yerine İlgilisi yani partilerin yeni adayla
rım birer yedeği ile beraber sıralarım da belirtmek suretiyle Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığı aracılığı İle Millî Güvenlik Konseyine ve konseyce adaylıkları olumlu görülen
lerin adlarının Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirileceği hükme bağlanmıştır.
Yargı yönetim ve denetimi altında yapılan genel seçimlere siyasi partilerin
eşit koşullarla ve yasal imkanlar İçerisinde tam listelerle katılmalarının sağlan
ması temel bir demokratik kuraldır.
Özelikle 6 Kasım 1983 günü yapılacak milletvekili seçimlerinde ülke ve i l
düzeyinde getirilen barajlar nedeniyle bir siyasi partinin kazandığı milletvekili saYargı Bölümü Sayfa - 3
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yısının hesaplanması siyasi partinin o seçim çevresindeki aday listesinin tam olup
olmaması ile direk olarak ilgilidir.
Milli Güvenlik Konseyinin 155 numaralı kararının da boşalan bir yer için ye
deği ile birlikte aday istenilmesinin siyasi partilerin yeniden aday bildirme imkan
larının bulunmaması nedeniyle aday listelerinin noksan kalmamasını sağlama
amacına yönelik olduğunun kabulü her halde hatalı olmasa gerektir.
Kaldı k i önümüzdeki milletvekili genel seçimlerinde ön seçim yapılmayacağı
cihetle milletvekili aday listelerinin hazırlanması ve noksanlığın aynı sıraya koy
ma yada kaydırma yoluyla listenin altına eklenmesi suretiyle tamamlamada siyasi
parti yetkili kılınmıştır.
Siyasi parti bir seçim çevresindeki birden fazla boşalmayı listede kalan aday
ları çıkarılanların adedi kadar yukarı sıralara alarak, yeni adaylarını listenin en
altına eklemek suretiyle tamamlama yoluna gidebilir.
örneğin haklarında olumsuz karar alınması nedeniyle 7 milletvekili çıka
racak olan bir seçim çevresinde listenin 1 ve 3 ncü sıralarında yer alan adayların
çıkarılmasından doğan noksanlığın ilgili siyasi partice listenin mevcut adayların
üst sıralara kaydırılması ve yeni adayların 6 ile 7 nci sıralara yedekleri ile birlikte
eklenmek suretiyle tamamlandığını bunlardan 6 sıra için gösterilen adayı ve yedeği
hakkında olumsuz 7 sıra için gösterilen aday ve yedeği hakkında ise olumlu karar
alınması durumunda bunlardan asıl adayın 6 ncı sıraya yedeğinin ise 7 nci sıraya
alınmak suretiyle Kurulumuzun 347 sayılı kararı çerçevesinde düzenlenmesi müm
kündür.
Böyle bir düzenleme yapmanın milletvekili aday listesinin masuniyeti ve listede
yer alan adayların kazanılmış haklarının korunması ilkelerine aykırı bir yönünün
bulunduğu ileri sürülemez.
Aksine bir seçim çevresinde yalnızca bu partinin barajları aşabilmesi duru
munda o çevredenı eksik sayıda milletvekili, çıkması önlenebileceği gibi bu seçim
lerde aday listelerinin düzenlemesinde yetkili kılınan siyasi partinin, yedekde
olsa ismini bildirmekle listesinde yer alması hususunda belirttiği iradesinin listeye
yansımasının sağlanacağı kuşkusuzdur.
Siyasi partice listelerdeki noksanlığın aynı sıralara yeni aday gösterme
suretiyle tamamlanması yoluna gidilmesi halinde Kurulumuzca önce alınan ilke
kararları ile uyum sağlamak üzere yeni düzenleyici kararların alınabileceği de
aşikardır.
Olaya bu perspektifle yaklaşımla siyasi partilerce noksan aday listelerinir.
tamamlanmasında izlenebilecek muhtelif alternatiflere göre çözüm getirilmesi ye
rine dar bir açıdan bakılarak tamamlamada yalnızca değişik sıralardan çıkarılan
adayların yerine yine ancak aynı sıralara yeni aday gösterme yolu izlenebileceği
bununda üst sırada gösterilen asil ve yedeğinin olumsuz alt sırada yer verilen asil
ve yedek adayın olumlu kabul edilmesi ve alt sıradaki kabul gören asılın, üst sıraya
alınmasının sakıncalı olacağından hareketle asıl amaca varmak için çareci olmak
yerine konsey bildirisinde sıradan bahsedilmiş olmasına dayanarak önleyici bir
tutum takınan ve yeni adayların liste altına eklenme suretiyle tamamlamanın üze
rinde durulmaksızın redde ilişkin olarak alınan çoğunluk kararına karşıyım.
üye
Teoman Pamir
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, idare Merkezinden :
Döviz Kurları Bülteni
SAYI: 1983/180
27 Eylül 1983 Tarihinde Uygulanacaktır.
II S a y ı l ı Liste (TL Olarak)
Dövizin Cinsi

Döviz Alış

1 ABD doları
1 Avustralya doları
1 Avusturya ş i l i n i
1 Batı Alman markı
1 Belçika frangı
1 Danimarka kronu
1 Fransız frangı
1 Hollanda florini
1 isveç kronu
1 İsviçre frangı
100 İtalyan l i r e t i
1 0 0 Japon yeni
1 Kanada doları
1 Kuveyt dinarı
1 Norveç kronu
1 Sterlin
1 Suudi Arabistan r i y a l i

Döviz S a t ı ş

Efektif A l ı ş

Efektif

246,99

242,15

249,41

221,70

206,49

223,87

13,04

13,30

13,04

91,60

93,43
4,62
25,97

91,60

13,43
94 35
4,£7
26,23
31,14
84,39

242,15
217,35
4,53

25,46
30,24
81,93

30,84

30,91

83,57
31,52

113,01

115,27

4,30

25,46

30,24
81,93

ABD doları

30,91

31,83

116,40
15,57

15,12
101.Ş1

15,42
103,54

14,36
96,43

196,69

200,63

186,86

832,41

849,06

32,88
364,31

33,54

371,60

790,79
31,23

69,60

71,00

18.5697

2,6435
53,4547
9,5109
8,0076

2,9555
7,8340
2,1427
1601,52
238,54
1,2311

7,3646
1
1

Avustralya doları
Kuveyt dinarı
1 Sterlin

3,4791

0,89758
3,4376
1,5045

4

113,01

364,31
66,12

ÇAPRAZ KüELAR
1

Satış

Avusturya ş i l i n i
Batı Alman markı
Belçika frangı
Danimarka kronu
Fransız frangı
Hollanda florini
İsveç kronu
İ s v i ç r e franga
İtalyan l i r e t i
Japon yeni
Kanada doları
Norveç kronu
Suudi Arabistan r i y a l i
ABD doları

104,55

202,59
857,39
33,86
375,24
71,69

1 •

Resmî Gazete
Kurul ut Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1929

c

27 Eylül 1983
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ÎLÂN BÖLÜMÜ

Yargı Hânları
istanbul 5 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından :
Kurulumuzca tasfiyesi yürütülen banker Kaynaroğlu inşaat Kollektif Şirketi
ortaklarına ait 2 adet kayık K.H.K. hükümlerine göre ve açık arttırma ile bankerin
1982/2 esas no. lu dosyası üzerinden satışına karar verilmiştir.
1 — Satılan malların özellikleri ve kıymeti :
a) Ahşap kayık : Boyalı 5 metre boyunda 1.60 eninde ve sabit benzini! 10
beygir gücünde lombardini marka motorlu ve halen çalışır durumda olup, bu haliyle
200.000,— TL,, değerinde olduğu, tesişt edilmiştir.
b) Sürat teknesi; Fiberglastah yapılı 4.35 boyunda 1.70 eninde 70 santim de
rinliğinde 4 kişilik ve kıçtan takma (seyyar) 35 beygir gücünde ve benzinli kreşler
marka motorlu ve halen çalışır durumda bulunan teknenin kıymeti 250.000,— TL.
olarak belirlenmiştir. Halen Küçükçekmece balıklı kayık barınağında.
2 — Satış günü,saati ve yeri :
Açık arttırma 18 Ekim 1983 günü saat 14.00 - 15.00 arasında İstanbul Sirkeci
Yalıköşkü Han Kat 6 da Kurulumuz çalışma odasında yapılacaktır. İlk artırmada
alıcı çıkmaması veya muhammen bedelin % 75'inden aşağı teklifte bulunulması ha
linde 2. nci arttırma 20 Ekim 1983 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
3 — Satış açık arttırma ile yapılacaktır.
4 — Satış ilâm hem Resmî Gazete'de hem de istanbul'da neşredilen 5 btty'iK
gazetelerden birinde özet olarak yapılacaktır.
5 — Satış şartları:
a) Satış peşin parayla yapılacaktır. Bakiye satış bedeli için 2 gün süre
verilebilir.
b) Satışa katılacaklar muhammen bedelin % 10 tutarındaki banka teminat
mektubunu veya Devlet tahvilini veya T. Emlak Kredi Bankası A. O. Bahçekapı Şu
besindeki 6 numaralı Kurulumuz hesabına yatırılarak nakde ait dekontun satış saatine
kadar Kurulumuza müracaat etmeleri veya satıştan evvel Kurula nakden yatırmaları
gerekmektedir.
c) Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inder>
aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile son
radan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. günde bir defaya mahsus
olmak üzere açık arttırma yapılarak satış en çok arttıran üzerinde bırakılır. Ancak
satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığı peşin olarak nakit
veya banka teminat mektubu yahut Devlet Tahvili şeklinde yatırmadıkça açık art
tırma talepleri kabul edilmez.

Sayfa : 40

RESMİ G A Z E T E

27 Eylül 1983 — Sayı : 18174

d) Satış bedelinin satış gününden İtibaren i k i gün içinde ödenmemesi yada
satın almadan cayma halinde ihale fes edilecektir. Yapılacak yeni arttırma sonunda
iki ihale arasındaki menfi fark ve geçnvş günlerin % 10*undan hesaplanacak faizi ve
masrafları ile birlikte ilk alıcının % 10 teminatından karşılanacak, yetmemesi ha
linde ayrıca talep edilecektir.
e) İhale üzerinde kalana kurul satış yapıp yapmamakta serbesttir.
f) Satış ile ilgili her türlü gider ve vergi, resim, harç v.s. alıcıya aittir. Şart
name ve tamamlayıcı bilgi Kuruldan temin edilebilir.
İş bu 8. maddeden ibaret şartname ahcılarca görülebilir.
1>. .

Silivri Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1981/273

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü adına vekili tarafından Mehmet
özderici ve Yılmaz Alptekin aleyhine açılan Tazminat davasının yapılan duruşma
sı sonunda;
25/11/1982 tarih 1981/273 - 466 sayılı ilân 525.489.80 liranın 11/5/1979 tarihin
den. 307.096.25 liranın 5/5/1982 tarihinden ve 1562.50 liranın da 12/2/1979 tarihinden
itibaren % 5 faiziyle birlikte davalılardan mütaselsilen tahsili ile davacı kuruma
verilmesine, ve kaza 47.366.— lira avukatlık ücreti ile 30.764.40 lira yargılama gider
lerinin dahi davalılardan tahsili ile davacı Kuruma verilmesine karar verilmiş ve
davalılardan Yılmaz Alptekin Silivri Kâmil Oba Köyü adresinde bulunmadığından
adına ilânen davetiye tebliğ edilmiş olmakla, iş bu hüküm özü davalı Yılmaz Alp
tekin'e ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

•

14695

Diyarbakır 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1980/156
K. No: 1983/306

Karar Tarihi -. 24/5/1983
Davacı: K. H.
Müşteki: Cahit Erdoğan
SANIKLAR:
1 — Nihat Erkmen: Mehmet Emin oğlu, Altından olma, 1953 D. lu Siverek
Haliliye Mah. den
2 — Mehmet Emin Kılıç: Bahattin ve Hevi'den olma, 1958 D. lu Derik Şeref
li köyünden,
Suç: Kilit kırmak suretiyle hırsızlık, hırsızlık malı bilerek satm almak.
Suç Tarihi: 22/11/1979

Sanıkların müsnet suçları sabit olduğundan TCK. nun 493/1. son 522. 525. mad
deleri gereğince 12 şer sene hapis ve 12 şer sene genel güvenlik gözetimi altmda
bulundurulmalarına dair verilen karar sanıkların adresinin meçhul bulunması se
bebiyle tebliğ edilemediğinden,
7201 sayılı Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince iş bu kararın Resmi
Gazetede ilânından 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hük
mün kesinleşeceği, ilan ücreti ile mahkeme masraflarının sanıklardan alınacağı ilâ
nen tebliğ olunur.
14716
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Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
1979/43
1982/90
Geceleyin meskene tecavüz, silahla yaralamak, nasi ızrar, hürriyeti tehdit
suçlarından sanıklar Durmuş Köksoy ve arkadaşları hakkında ikame olunan kamu
davasımn yapılan açık duruşmaları sonunda :
Yukarıda suçu belirtilen dava dosyasmda samk olarak bulunan Nadim oğlu,
Dürdane'den olma, 1947 D. lu, Borçka Göktaş Bucağı A . Küre Mahallesi nüfusuna
kayıtlı, Göktaş Yenlçarşı Caddesi bila sayılı yerde oturan Durmuş Köksoy'a mah
kemece 13/10/1982 gün ve 1979/43 esas, 1982/90 karar sayılı kararı ile verilmiş
bulunan beraat kararının adı geçene tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat
Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca işbu kararın ilânından İtibaren 15
gün içerisinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği Ha
nen tebliğ olunur.
14548
Osmaniye Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1982/434
K. No : 1982/1081
Samk : Mehmet Duman, Tahsin oğlu, Gülsüm'den olma 1949 doğumlu Erzurum
İli İspir İlçesi Aksu Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen Osmaniye İlçesi Alibeyli M a 
hallesi Dr. Ahmet Alkan Caddesi No. 101 de oturur, evli 2 çocuklu okur yazar Türk
İslam sabıkasız.
Suç : Alkollü vasıta kullanmak.
Suç Tarihi : 21/4/1982
Kanun Maddesi: 6085 S.K. 31. mad., 58/C, 2248 S.K. 5435 S.K. 2248 S.K. 647
S.K. 4. mad.
Verilen Ceza : 2.250 T L . hafif para cezası
Yukarıda bildirilen Kanun maddeleri ve ceza İle mahkumiyetine karar verilen
sanığa tebligat yapılamamış bulunduğundan Tebligat K. nun gereğince ilânen tebli
ğine ve tebliğ larihinden itibaren 15 gün içerisinde kesinleşmiş sayılacağına dair
işbu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
14555
Yığılca Asliye Ceza Hâkimliğinden :
1982/83
1983/16
Dolandırıcılık suçundan sanık Samsun 111 Kavak İlçesi Hacılı Köyü nüfusuna
kayıtlı, Üsküdar Al-lame Caddesi No. 29 da mukim Şerif oğlu Güllü'den doğma
1947 doğumlu İsmet Kıyak hakkında Mahkememizin 15/4/1983 tarih ve yukarıda
esas ve karar sayılı yazılı ilamı ile TCK. nun 503/1, 522/1, 523/son maddeleri ge
reğince 3 ay hapis 1500 T L . ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, hapis cezasının
647 sayılı Yasamn 4 üncü maddesi gereğince günlüğü 100 TL. üzerinden 9000 T L .
ağır para cezasına çevrilmesine, aynı nev'iden olan ağır para cezalarının TCK. nun
72. maddesi gereğince içtima ettirilerek samk İsmet Kıyak'm neticeten onbinbeşyüz
TL. ağır para cezasıyla mahkûmiyetine karar verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Teb
ligat Yasasının 28 inci maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilemediği
ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hük
mün Resmî Gazete'de İlânen tebliğine,
İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, ilânın bir
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.
14546
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İstanbul 6. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1980/378
K. No : 1982/490
Sanık : Fevzi Tayfun özistek, Mehmet Fethi oğlu, Emine Sattiye'den doğma 1947
doğumlu, Üsküdar Tabaklar Mah. nüfusuna kayıtlı olup, istanbul Bostancı Kozyatağı
Kaya Sultan Sokak Evren Apt. Daire 12 de oturur.
Suç : 551 sayılı Markalar Kanununa aykırılık.
Suç Tarihi : 1980 yılı
Uygulanan Kanun Maddesi : 551 Sayılı Markalar Kanununun 51/B, 647 sayılı
Yasanın 6. maddesi.
Yukarıda kimliği yazılı bulunan samgın müsnet suçtan dolayı Mahkememizin
5/11/1982 tarihli kararı ile 8 ay hapis ve 5.000 TL. ağır para cezasına ve bu cezası
nın ertelenmesine, 551 S.K. nun 53. maddesi gereğince toplatılmış bulunan haksız
olarak kullanılan markayı taşıyan emtiamn zoralımına ve 3.000 T L . maktu avukatlık
ücretinin sanıktan alınarak müdahil tarafa verilmesine dair kararının sanığ.n bütün
aramalara rağmen bulunamadığı ve tebliği mümkün olamadığından gıyabi hükmün
yerine kaim olmak üzere Tebligat Kanununun 28. ve 31. maddeleri gereğince ilânen
tebliğ olunur.
14556/1
E. No : 1976/989
K. No : 1983/217
Sanık : Mustafa Mehmet özkay, Zihni oğlu Halise'den doğma 1953 doğumlu is
tanbul Eminönü ilçesi Beyazıt Süleymaniye Mah. nüfusuna kayıtlı olup, İstanbul
Halkalı İstasyon Mah. Mevlana Sokak Bilo noda oturur.
Suç : Yaralamaya sebebiyet vermek.
Suç Tarihi : 17/7/1976
Uygulanan Kanun Maddesi : T.C.K. nun 459/2, son, 40, 647 S.K. 4/1. maddesi.
Yukarıda kimliği yazılı samk hakkında müsnet suçtan dolayı 2.300 T L . ağır para
cezası ile cezalandırılmasına ve ayrıca 1.000 T L . maktu avukatlık ücretinin sanıktan
alınarak müdahil tarafa verilmesine karar verilmiş ve sanığın gıyabında verilen işbu
karar bütün aramalara rağmensanığa tebliği mümkün olamamıştır.
Gıyabi hükmün tebliği yerine kaim olmak üzere Tebligat Kanununun 28 ve 31.
maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur.
14556/2

•

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
E. No : 1982/97
K. No : 1983/60
Sanık Yüksel Doğan'ın Noter Senedi üzerinde tahrifat yapmak suretiyle evrakta
sahtekarlık yaptığı bu suretle sanığın sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle hakkında
dava açılan sanık Abdurrahman oğlu, Zekiye'den olma 1941 doğumlu, aslen Diyar
bakır i l i Merkez Süleyman Nazif Mahallesi nüfusunda kayıtlı Ankara'da Reşit Galip
Sokak No. 13/7 de oturan Yüksel Doğan'ın yapılan duruşması sonunda sanığın T.C.K.
nun 342, son, 59, 36. maddeleri gereğince 1 sene 8 ay ağır hapis cezasıyla mahku
miyetine, ayrıca 895 Lira yargılama giderinin sanıktan tahsiline, 6/5/1983 tarihinde
karar verilmiş olup, samk bunca aramalara rağmen bulunamadığından bu suretle
gıyabi karar kendisine tebliğ edilememiş bulunmakla 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30.
maddelerine tevfikan karar özetinin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, aynı kanunun
31. maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılmasına, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde temyiz
edilmediği takdirde müteakip muamelelerin icrasına, ilânın bir nüshasının mahkeme
divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. Hân olunur.
14537
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Solhan Tapulama Hakimliğinden :
Esas No : 1982/80
Karar N o : 1982/257
Davacılar Mehmet Doğan, İbrahim Doğan ve Harnit Hocaoğlu tarafından da
yaklar A l i IIbaş Hamit llbaş ve Aziz IIbaş aleyhlerine açılmış bulunan tesbite itiraz
ve tescil davasının yapılan duruşmaları sonunda : Davacılardan ibrahim Doğan'ın
adresi meçhul olduğu anlaşıldığından mahkeme sonunda verilen karann ilânen teb
liğine karar verilmiş olmakla :
Mahkememizden verilen 25/11/1982 tarihli karar uyarınca Solhan SülUnkaş
Köyü 139 nolu parsel aleyhine açılan davamn reddine bu parselin tesbit gibi eski
malikleri adına tapuya tesciline 710 lira mahkeme masrafının davacılardan alın
masına karar verilmekle.
Davacılardan ibrahim Doğan'ın adresi meçhul olduğundan Solhan Hazarsan
Köyünde mukim ibrahim Doğan'ın bu mahkeme kararını ilânen tebliğinden itibaren
30 gün ieçrisinde temyiz yoluna başvurmasına verilen süre içerisinde temyiz yoluna
başvurmadığı takdirde kararın davalılar lehine kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur.
1454»
Uzunköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Uzunköprü Gazi Caddesinden ismail Hakkı Yücel vekili Av. Cemal
Gürpınar tarafından İzmir 1369 Sok. No : 47 de ikamet ettiği bildirilen fakat adresi
tespit edilemeyen davalı Mehmet Sıvan hakkında açılan trafik kaydının terkini ve
tescil davasında :
Mahkememizde yapılan yargılama sonunda 6/7/1983 günlü kararla 22 A C 080
plaka numaralı Austin marka kamyonun davacılar tarafından davalıya satıldığının
tespitine, 5000 lira vekâlet ücreti ile 10.460 lira yargılama giderinin davalıdan alı
nıp davacılara ödenmesine, karar verilmiştir.
Davalının adresi tespit edilememiş bulunduğundan, mahkeme ilâmının Resmi
Gazete ile ilânen tebliğine, 30 günlük yasal süre içerisinde temyiz yoluna başvurul
madığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilâm yerine geçerli olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
14528
Manisa Sulh Ceza Hâkimliğinden :
Esas No : 1983/450
Karar No : 1983/922
Davacı : K. H .
Müşteki - Sanık: A l i Arslan, İbrahim ve Hörü'den olma 1947 D. lu Uşak
i l i Selvioğlu Köyü H . 87/87 de nüfusa kayıtlı olup Manisa Yarhasanlar Mah. Avnigemicioğlu Cad. No. 19 da oturur, sabıkasız, Türk ve İslam.
Suç : Mütecaviz sarhoşluk - darp ve hakaret
Suç tarihi : 23/5/1982
Yukarıda suçu ve açık kimliği yazılı samk hakkında yapılan yargılamada
TCK. 572/1, 647/4, İle 3000 TL. Hf. P. Cz. TCK. 456/4, 2248 İle 2000 TL. A. P. Cz.
verilmiş ve 647/6 ile tecil edilen İşbu cezalara dair hüküm sanığın yokluğunda ve
rilmiş olup samk bunca aramalara rağmen bulunamadığından gıyabi hüküm tebliğ
edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Yasasının 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince Uânen
tebliğine.
Tebliğin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşeceği ilân olunur.
14551

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

27 Ey! M 1983 — Sayı : 18174

..iihramarımaraş Tapulama BâkimiiŞ-mden •

1983/189
Davacı Memiîi Karayağlı t a r a f ı n d a n davalılar Maliye Hazinesi ile Kocamemili oğullarından Ahmetoğlu Mehmet sileyhme Pınarbaşı Köyü 998 nolu parselin
yapılan tesbitine itiraz d a v a s ı m a h k e m e m i z i n 3 974/115 esas 1979/40 sayılı dosyası
ile davanın reddine karar verilmiş hjbu k a ı a r surecinde d a v a c ı tarafçc> temyiz
edilmiş Yargıtay 7. Hukuk Dairesi P a o k a n l ı g ı r . ' n 4'3 L930 t a r i h ve 1979/11705
esas 1930/2495 sayılı ilamı ile bozulmuş y a r g ı t a y ilamı taraflara tebliğ edilip
taraflarda kanuni s ü r e s i içinde takbihi ''.i:ar yoluna
gitmediklerinden karar
/

kesinleşip yeni esasa k a y d ı y ü p ı l a ı k v

1

sonra,

Davalılardan Koca E n d n o ğ u l k f ' . n u a n Ahmet ojjlu Mehmet'in bugüne kadar
adresi meçhul kaldığından işbu dosyanın d u r u ş m a günü 25/1/1984 günü saat 9.00
bırakılmış olup davalılardan Kocataninc-ğulUıından
Ahmetoğlu Mehmet'e davetiye
yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur.
14543
Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
Adam öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve kavgaya dahil ol
mak suçundan sanıklar Sivrice ilçesi E'masııyu K. den kayıtlı Suphi ve Raife oğlu
1959 D. lu Hayrullah Kaplan ve a r k a d a ş l a r ı h a k l a r ı n d a yapılan yargılama sonunda :
Mahkemenin 25/11/1982 g ü n ve 1979/ASS -tas w 1982/248 sayılı karan ile sanık
Hayrullah Kaplan'ın hareketine uyan CK. ı.aıı 464/2, 51/1, 59, 647/4 ve 6. madde
leri gereğince neticeten 1100 lira ağır para cezası verilmiş sanığın gıyabında veri
len karar adresinde bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir.
Bu itibarla gıyab'i kazarın tebliği yerine kairn olmak üzere Tebligat Kanunu
nun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur.
14541
Uzunköprü Sulh H u k u k Hâkimluuı.den :
1983/89
Uzunköprü Kırcasalih hudutları dcJıP'ide ve tapunun pafta 21, parsel 4204,
•pafta 19, parsel 4275, pafta 6, parsel f>M, uafta 20, parsel 2759. pafta 1253, pafta
8-22, parsel 3015, pafta 19, parsel 376ı pafta 27, parsel 5749, pafta 5, parsel 5438,
pafta 5, parsel 5434 te kayıtlı toplanı 85378.13 M - miktarında ve toplam 3.260.000
TL. sı muhammen değerinde gaynmenkullerin mahkemece satışlarına karar ve
rildiğinden işbu taşınmazların ilk ihalelerinin î l ' 1 0 / 1 9 3 3 günü saat 9 30-11.10 da
satış mahalli olan Adliye Yazı İşleri Müdürü odühinda yapılmasına, takdir olu
nan kıymetlerin
75 leri nisbetindf» ; 1HI çıkmadığı takdirde ikinci ihalelerinin
4/11/1983 gün aynı yer ve saatte yapıîmtı.ı,n^, karar verildiğinden hissedarlardan
Nazif Evci'nin adresi meçhul olmakla kıymet t a k d i r zabt: ve satış ilânı tebliği
yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
14514
j

Hakkari Asliye Ceza Hakimliginhen •
1981/88
Ticaret maksadı ile kaçakçılık suçundan san.k Ürfa îli Hilván İlçesi Karacurun Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Ömer oğlu, Ayşe'den olma, 1947 D. lu Ramazan
Ükül hakkında mahkememizde açılan kamu d a v a s ı n d a sanığın müsnet suçtan beraatine karar verilmiş, verilen gıyabi k a r a r ı n s a n ı ğ a tebliğ edilemediğinden Resmi Ga
zete ile ilânına karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilânen tebli
ğine, tebliğ tarihinden 'itibaren onbeş gün sonra ilânen tebliğ edilmiş sayılacağı hu
susu tebliğ olunur.
14544
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Çatalca 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden •.
1977/125
Davacı Çatalca, Kavaklı Köyü tüzel kişiliği adına köy muhtarı İdaver Batur
Vekili Av. Ahmet Gök tarafından davalılar Erol Makaracı ve aleyhine açılan tapu
iptali davasının yapılan tensibi sırasında verilen karar gereğince;
B. Çekmece, Kavaklı köyünde ikamet ettikleri bildirilen Mehmet Kayış, İsmail
Ersan, Ömer Ali özay, Ayşe özdemir. İsmail Turhan, Ali Mutlu Dumrul, Osman
Güney Demirtaş. Halime Jale Demiriş, Ahmet Karakaş, ve Mustafa Yetim'e yeni
leme dilekçesinin Resmi Gazete ile ilânına karar verilmiş olmakla adı geçen dava
lıların 2/11/1983 günü saat 10.00'da mahkememizde hazır bulunmaları veya kendi
lerini bir vekille temsil ettirmeleri davetiye yerine geçmek üzere ilân olunur.
14606
E. No : 1982/145
K. No : 1983/59
Davacı Maliye Hazinesi Vekili Av. Kadriye Tarhan tarafından davalılar Ah
met Turan, Mehmet Turan ve Yavuz Turan aleyhine açılan tapu iptali ve tescil da
vasının yapılan açık yargılaması sonunda-,
Çatalca, Subaşı Köyünde kayıtlı 27/7/1951 tarih 40 No'lu tapu ile davalı mu
risi Abdurrahman Turan üzerine düzenlenen tapu kaydının iptali ile yeni parsel
sayısı 752 parselin Hazine adına tesciline,
Peşin harçtan bakiye 500 lira karar harcının davacı tarafından alnım asma
davacı vekili için 50 lira vekalet ücreti takdiri ile davalı taraftan alınıp davacı ta
rafa verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 9.490— lira yargılama giderlerinin davalı
taraftan alınıp davacı tarafa verilmesine karar verilmiş olmakla işbu kararın Ça
talca Subaşı Köyünde ikamet ettikleri bildirilen davalılar Ahmet Turan, Mehmet
Turan ve Yavuz Turan'a Resmî Gazetede ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla
işbu ilânın tebliğ edildiği tarihten itibaren davalılarını 1 ay içersinde yasal yollara
başvurmadıkları takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olu
nur.
14607
Kadıköy Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinden:
E. No: 1981/33
K. No : 1981/399
Dikkatsizlikle yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık Yakup Oğlu
Sabriye'den olma, 1958 doğumlu Ferhan Alkan'ın sabit görülen eyleminden ötürü
TCK. nun 459/1 -son ve 19. maddeleri gereğince 250 lira ağır para cezası ile ceza
landırılmasına ilişkin 2/12/1981 tarihli kararımız, uzun aramalara rağmen sanığa
tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince
ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde bir itiraz olmadığı tak
dirde karann tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi.
14703
E. No 1981/332
K. No: 1982^49
Sahte nüfus cüzdanı kulanmak suçundan sanık Orhan Oğlu Ayşe Ayten'den
olma 1958 Doğumlu İbrahim Melih Çekerin sabit görülen eyleminden ötürü TCK.
nun 350/3 - Son 81/1, 40 maddeleri gereğince 34 gün hapis cezası ile cezalandırılma
sına ilişkin 3/2/1982 tarihli kararımız, uzun aramalara rağmen sanığa tebliğ edile
mediğinden, 7201-sayılı kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen teb
liğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde itiraz olmadığı takdirde tebliğ edil
miş sayılacağına karar verildi.
14704
:
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Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden .E. N o : 1978/394
K. N o : 1978/688
ö ğ r e n i m özgürlüğü engellemek ve Patlayıcı madde atmak suçlarından Sanık
lar; Hüseyin oğlu 1957 doğumlu Durmuş Avşar, Süleyman oğlu 1958 doğumlu Sa
tılmış Çalışkan, Haydar oğlu 1956 D. lu Murat Aksu, Osman oğlu 1959 Doğumlu
Engin Uslu, A l i Bekir oğlu 1956 Doğumlu Mihrace Erdoğan, İbrahim oğlu 1952 Do
ğumlu Mehmet Üretin, Yusuf 1954 D. lu Ahmet Şekercioğlu, Mehmet oğlu 1957 D.
lu Mustafa Bozdağ, Himmet oğlu 1955 Doğumlu İsmail Sezer, Gökmen oğlu 1957
Doğumlu Zeynel Arıkoğlu, Yusuf oğlu 1957 Doğumlu Tamer Afacan, Ahmet oğlu
1955 Doğumlu Süleyman Uçak, Mithat oğlu 1957 Doğumlu Hakkı Ayvaz, Ömer oğlu
1959 Halil İbrahim Çevik, İhsan oğlu 1958 Doğumlu Ahmet Seymenoğlu, Şerif 1954
Doğumlu Müslim Bilgiç, Hasan oğlu 1960 Doğumlu Mehmet ö z , Dursun oğlu 1956
Doğumlu Necmi Aslan, Osman oğlu 1956 Doğumlu Ümit Üniver haklarında Mah
kememizin Görevsizliğine ve Dosyanın Görevli Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı
Askeri Mahkemesine gönderilmesine dair gıyabi karar adı geçen sanıkların adres
lerinden kendilerine tebliğ edilememiş bulunduğundan 7201 sayılı Kanunun 28, 29
ncu maddeleri uyarınca iş bu gıyabi kararın ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31.
maddesi gereğince ilanın yapıldığı, tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş
olacağı ilânen tebliğ olunur.
14708
E. N o : 1978/216
K. N o : 1979/68
ö ğ r e n i m özgürlüğünü kısıtlamak suçundan sanıklar Osman oğlu, 1960 D. lu
Ethem Tunç, Halil oğlu, 1962 D. lu A r i f Köşker, ismail oğlu, 1960 D. lu Bilal Talaz,
Ata oğlu, 1958 D. lu Fikret Telyakan, Ramazan oğlu, 1958 D. lu Bayram özturan,
Mehmet oğlu, 1960 D. lu, Yusuf (Yunus) Başgör, Ramazan oğlu, 1960 D. lu, Cemil
Tabanlı Arif Hikmet oğlu, 1959 D. lu Yaşar Yurtsever, Mehmet oğlu, 1960 D. lu Ha
lil kaşaltı, Tevfik oğlu, 1961 D. lu Nazım ilhan, Hıfzullah Evren (ören) Mehmet
oğlu, 1961 D. lu, Kasım Duman, Hüseyin oğlu, 1959 D. lu. Orhan Sabri Yıldırım, Ce
lal oğlu, 1960 D. lu Mehmet Mazman, Halil oğlu, 1960 D. lu Sami Tabanlı, Ahmet
kızı 1959 D. lu, Zeynep Bağcı, Mehmet oğlu, 1960 D. lu Mahmut Kırmızı, Mustafa
oğlu, 1959 D. lu irfan Erdoğan, Hikmet oğlu, 1959" D. lu Turhan Bozkuş, ve Durdu
oğlu, 1961 D. lu, Nizami Kısacık, haklarında Mahkememizin Görevsizliğine, dosya
nın görevli Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesine Gönderilmesi
ne dair verilen Gıyabi karar adı geçen sanıklara tebliğ edilememiş bulunduğundan
7201 sayılı kanunun 28 ve 29. maddeleri uyarınca iş bu Gıyabi kararın ilânen teb
liğine, aynı Kanunun 31, maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15
gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur.
14709
Keşan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden:
1982/317
Davacı Keşan Yukarı Zaferiye Mahallesinden Nemide Dayaoç tarafından da
valı Cemalettin Dayauç aleyhine Mahkememizde açılmış bulunan boşanma davası
nın yapılan yargılaması sırasında:
Davalının belirtilen adreslerinde bulunamadığı ve zabıta marifetiyle de adresi
tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günü ilânen tebliğ edilmiş olup,
duruşmaya gelmediğinden adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 27/10/1983
günü saat 9'da Mahkememizde hazır bulunması gıyap kararı yerine geçerli olmak
üzere ilânen tebliğ olunur.
14698
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Sayfa : 47

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanlığından :
Dosya No : 1983/4364 E .
Davacı Musa Yıldırım Vek. Av. H . Cahit Dumlu tarafından, davalılar Güneş
Atay vs. aleyhlerine acılan tapu iptal ve tescil davasında Ş. Koçhisar Asliye 1. Hukuk
Mahkemesinden verilen 1973/391 Esas sayılı hüküm davalılardan Güneş Atay vs. Ve
killeri tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.
Davalılardan Fürüze (Feride) Mutlu, Sadiye Gündem, Necati Turan, Seyman
Mutlu, Münevver Koçak (lige), Sebahat Yiğitbaşınm adresleri bilihenıediğinden, du
ruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla 6 Aralık 1983 Salı günü saat
9.00'da duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağına dair
işbu ilân duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere davalılar adına ilânen
tebliğ olunur.
14443 / 1-1
Ankara İcra İflas Memurluğundan ;
1981/14
Evvelce iflasına karar verilen Kuloğlu Ticaret Koli. Şti. Halim Ziya K u l ve
Ort. hakkında bu defa Ankara Asliye 4. Ticaret Mahkemesinin 12/9/1983 tarih ve
1983/532 - 329 sayı ile l.l.K. nun 217. maddesi uyarınca iflasın kapatılmasına karar
verilmiştir.
İlgililere tebliğ ve ilân olunur.
14838

Artırma, Eksiltme ve İhale ilânları
Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden :
1 — Kuruluşumuzun gereksinimi muhtelif çapta 34.000 Metre (TS 301/2
normlu) Galvenizli Çelik Boru, fiyat ve teklif ulma usulü ile satm alınacaktır.
2 — İlgililer tekliflerini, İdari şartnamemizin 1. maddesinin c fıkrasına göre
yatıracakları geçici teminatları ile birlikte 13/10/1883 Perşembe günü saat 14.00'e
kadar Yazı İşleri Şefliğine vereceklerdir.
3 — B u işle ilgili İdari ve Teknik Şartnameler Kuruluşumuz Makina ve İkmal
Daire Başkanlığı, Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebUlr.
4 — Geçici teminat vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir.
5 — Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler değerlendirilmeye
cektir.
6 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
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T. K. 1. Mahdut Mes'uliyetli Orta Anadolu Linyitleri işletmesi Müessesesi Mü
dürlüğünden : (Çayıralan-Nallıhan/ANKARA)
1 — Müessesemizde 600 Adet Boş Madeni Yağ Bidonu ve 1.289 Adet Muhtelif
Eb'atta Hurda Oto Dış Lastik mevcut olup, ihale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
2 — İhale ile ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden 250,—
TL. karşılığında temin edilebilir.
3 — ihale 3/10/1983 günü Müessesemizde yapılacak ve teklif mektupları aynı
gün saat en geç 12.00 ye kadar Genel Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Tek
lif mektupları ise yine aynı gün saat 14.00 de Komisyon marifetiyle ve ihaleye iştirak
edenlerin huzurunda açılacaktır.
4 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5 — MUesfto .miz 2490 sayılı ihale Kanununa tabi değildir.
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DEPONUN
A d ı
Yol durumu

Karpuzlu
Karpuzlu
Ovacık
Ovacık
Ovacık
Ovacık
Ovacık
Kavakalan
Kavakalan
Büyükkele

Stablize

Asfalt

Stablize

Çmk. Sanayi Odunu
Çm. Sanayi Odunu
m . S.N.B. Çm. Tomruk
İÜ. S.K.B. Çm. Tomruk
Çm. Sanayi Odunu
m . S.N.B. Çmk. Tomruk
Çmk. Sanayi Odunu
m . S.K.B. Çmk. Tomruk
Çmk. Sanayi Odunu
III. SK.B. Çmk. Tomruk
Çmk. Sanayi Odunu
Ib. U f - Yonga Odunu

Asfalt

Kiraz
Kiraz

5
7
12
44
101

26806

m . S.N.B. Çm. Tomruk
HI. S.K.B. Çm. Tomruk
Çm. Sanayi Odunu
Çmk. Sanayi Odunu
III. S.N.B. Çmk. Tomruk
İÜ. S.K.B. Çmk. Tomruk
Çmk. Sanayi Odunu
tb. Lif - Yonga Odunu

a
23
11
1
8
13
5
4

1347
6038
6482
365
1232
3081
1705
Ster

Stablize

28/9/1983 SATIŞI YEKÛNU

69

20248

s

Muh. Sat. Bedeli
Lira

% 7,5 Tem.
Lira

5.900
5.900
9.800
7.000
5.900
8 200
5.900
7.000
5.900
7.000
5.900
2.300

99.300
11.500
40.200
68.900
70.400
7.100
82.400
65.300
71.400
114.000
182 800
570.600

302.527
34.818
83153
181.611
220.010
14.098
258.558
170.238
225.498
315 621
505 352
4493 090
2311.278
4493.000 Ster
290.610
988.595
473.369
29.814
261.235
621.561
211.954
464 000

1.363.900
9.800
7.000
5.900
5.900
8.200
7.000
5.900
2.300

138.700
361.600
151.800
10.100
108.500
222.500
67.600
57.400

2877.138
1.116.000
464.000 Ster
1 — İşletmemiz muhtelif depolarında istife alman yukarıda cins ve miktarı yazılı ¿70 parti çeşitli orman ürünlerinin % 50 si
ile 16 faizi ve vergileri peşin, % 50 si 6 ay vadeli, süresiz, limitli banka teminat mektubu alınmak suretiyle Model 1 nolu (EK)
şartname uyarınca açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. Yalnız Lif - Yonga odunları satışlarında % 25 i peşin % 75 i mal bede
line karşılık verilecek teminat mektupları 9 ay vadeli olabilecektir.
2 — Açık a r t ı r m a : 27/9/1983 Salı günü İşletmemiz Satış Salonunda, 28/9/1983 Çarşamba g ü n ü Ödemiş Belediyesi Şehir Salo
nunda saat 14.00 de toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa ail ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Başmüdürlüğü.
İzmir, Manisa, Bergama, Demirci ve Gördes İşletme Müdürlükleri İle İşletmemizde görülebilir.
4 — Alıcılar belirli g ü n ve saatlerde satış salonunda hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kader geçici
teminatlarını İşletmemiz Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda İşletmemiz adı ve satış
tarihi ile katılacakları parti numaralarını belirtmeleri şarttır.
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27 Eylül 1983 — Say» : 18174

Hanbogazı 0.1,

8
1
2
9
5
1
e

MİKTARI
Adet
M"Dm'
4476
342
394
1061
3187
88
3534
1152
3248
1976
7348
Ster

27/9/1083 SATIŞ YF.KÜNÜ
Ödemiş
Ödemiş
ödemiş
Ödemiş
Kiraz

Parti
Adedi

RESMİ GAZETE

Muhtelif Or. tçi

Asfalt

Cins, Nev'i Boy ve Sınıfı

Sayfa : 48

Bayındır Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden

Muğla/Kavak: dere Devlet Orman işletmesi

Asf-Stablize

K. Dere
Gökçukur
Zindandere
Kozetçik

Orman içi

II. S. Nb. Çk. Tomruk
II. S. Kb. Çk. Tomruk
III. S. Nb. Çk. Tomruk
III. S. Nb. Çz. Tomruk
III. S. Kb. Çk. Tomruk
III. S. Kb. Çz. Tomruk
Çz. Maden Direk
Çz. Maden Direk
Çk. Sanayi Odunu
Çz. Sanayi Odunu
Yapacak Yekünü
İbreli Lif-Yonga

Lif Yonga Odunu Yekünü

Parti
Adedi

M İ K T A R I
Adet
M . Dm'.
5

Muh. Sat. Bedeli
Lira Kr.

% 7,5 Teminatı
Lira K r .

11
1
61
20
12
10
3
8
4
4

847
20
7357
2235
1245
1618
1322
4950
1475
1234

450.404
20.221
2597.587
576.563
379.299
367.518
109.807
282.122
118.567
73.873

17.500,—
15.500,—
11.500,—
9.300,—
8.500,—
6.900 —
6.100,—
5.600,—
5.100,—
5.100,—

591.200,—
23.500 —
2.240.400,—
402.200,—
241.800 —
190.200 —
50.200,—
118.500,—
45.400,—
28.300,—

134
1
1
3
1

22303
Ster
Ster
Ster
Ster

4975.961
200.000
200.000
600.000
200.000

2.300.—
2.300,—
2.300,—
2.300,—

3.931.700 —
34.500,—
34.500 —
103.500,—
34.500,—

1200.000

RESMİ GAZETE

Kocataş

Cins ve Nev'i
Boy ve Sınıfı

27 Eylül 1983 — Sayı : 18174

D E P O S U N U N
Adı
Yıl Durumu

Müdürlüğünden:

207.000,-

Sayfa : 49

4.138.700,—
GENEL T O P L A M
140
1 — İşletmemiz depolarında 'bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 140 parti halinde çeşitli Ons orman emvalleri % 50'si
ile % 16 faizi ve vergileri peşin % 50'si altı ay vadeli süresiz ıbanka limit dahili kat'i teminat mektubu karşılığında (olmak üzere ek
No 1 şartname uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 27 Eylül 1983 gününe rastlayan Salı günü saat 14.00'de İşletmemiz Satış salonumda toplanacak Komisyon
huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa alt İlan, şartname ve satış bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü ve bağlı
üşütme Müdürlüklerinde ve İşletmemizde görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatırıa 0.30 saat öncesine kadar geçici teminat
larına işletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda işletme adının ve Batış, tarihinin
belirlemelerini ve katılacakların teminat makbuzları Ue Komisyona başvurmaları şarttır.
14490 / 2-2

Sayfa : 50
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden :
1 — Döner Sermaye Merkez Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen 20 Kalem
Tıbbî Cihazın Alımı 209 sayılı Kanun ve 106 3ayılı Yönetmelik hükümlerine göre,
kapalı zarfla teklif alma ve pazarlık suretiyle yapılacaktır.
2 — ihale 12/10/1983 Çarşamba günü saat 10.30 da Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğünde yapılacaktır.
3 — Teklif mektuplarım engeç, İhale saatinden bir saat öncesine kadar veri
lebilir.
4 — Bu işe ait şartname, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünden
dilekçe
karşılığında bedelsiz olarak temin edilebilir.
5 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
6 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yap
mamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
C i n s i
a
b
c
d
e
f
g
h

— Bakteriyolojik etüv
— Distile su cihazı
— Davye takımı
— Komple gözlük kutusu
— Kriyo cihazı
— Santrifüj
— Hematokrit santrifüj
—- Ben-mari
1 — Cerrahi aspiratör
i — Küçük aspiratör
k -— Jinekolojik muayene masası
1 — K . B. B. koltuğu
m — Vakum eksraktör
n — Diş üniti
o — Diş fotöyü
P — Aeratör
r — Ameliyat masası
s — Otoklav
9 — Kuru hava sterillzatörü
t — Spektrofotometre

Miktarı
25 Adet
30
100
40
40
»
40
»
30
20
>
50
30
50
»
50
50
50
50
50
30
»
40
30
30
»
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Ankara P T T Onarım ve Donatım Fabrikası Müdürlüğünden :
1 — Müdürlüğümüz ihtiyacına binaen özellikleri teknik şartnamesinde belirti
len;
a) 40.400 K g . 40x40x4 mm rak demiri, mamul ve galvanizlenmiş halde,
b) 40x10 mm 3800 metre 12.000 Kg. lama demiri, satın alınacaktır.
2 — Bu ihaleye ait idari ve teknik şartname Müdürlüğümüz veznesinden 300,—
TL. mukabilinde temin edilebilir.
3 — İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır.
4 — thale 12/10/1983 Çarşamba günü saat 15.00'de Müdürlüğümüzde yapıla•BSâCtır. Bu ihaleye iştirak edecek firmaların tekliflerini aynı gün saat 14.00'e kadar
personel Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
5 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
14602/
z~Z

Deposu
T. Başı
»
S. Yolu
T. Başı

Yol Durumu
Asfalt
»

Stablize
Asfalt

»

K. Yokuş
t. A d a
D. Y o l

Asfalt

»

T. Başı
*

Yokuş
Ban.
Yokuş
Ban.
Yokuş
Yokuş
Başı
Ban.
p

K. Yokuş
T. Başı
K. Yokuş

Stablize
»

Asfalt
Asfalt
»
Stablize
Asfalt

3
3
2
2
I
I

4
2
I
2
3
2
2
3
I
I
2
1
2
1
1
1
1
Z
2
1
1
1
1

M İ K T A R
Adet
M . Dm».
3

335
740
728
318
291
54
1189
458
432
452
1050
602
384
168
49
48
329
131
230
173
70
75
98
198
301
166
59
101
24

116.290
119.266
122.291
70.367
25.281
19.070
180.661
77.896
49.521
70.793
136.382
63,388
56.738
52.296
18.920
17.530
75.783
34.734
58.035
35.766
11.344
14.762
16.186
39.063
65.031
19.927
6.762
12.067
7.976

Muh. Bedeli
Lira K r .
14.000,—
11.000,—
11.000,—
10.000,—
8.000,—
15.500,—
12.500 —
12.500,—
8.750,—
8.750,—
8.750,—
8.750—
8.750,—
15.000,—
15.000,—
13.500,—
10.000,—
10.000,—
10.000,—
10.000,—
8.500,—
8.500,—
10.000,—
10.000 —
10.000,—
8.500,—
8.500,—
8.500,—
8.000 —

% 7,5 Tem.
Lira K r .
122.000,—
99.000,—
101.000,—
53.000,—
15.000,—
22.000,—
169.000,—
73.000,—
32.000,—
46.000,—
89.000.—
42.000,—
36.000,—
58.000,—
21.000 —
18.000,—
57.000,—
26.000 —
44.000,—
28.000,—
7.000,—
9.000 —
12.000,—
29.000,—
48.000,—
13.000,—
4.000,—
8.000,—
5.000.—
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K.
B.
S.
B.
K.
K.
T.
B.

Kaym Tom. III. S. N . B. Kİ.
Kayın Tom. III. S. N . B. İn.
Kayın Tom. III. S. N . B. în.
Kayın Tom. III. S. K. B. Kİ.
Kayın Tom. III. S. K . B. în.
Meşe Tom. III. S. U . B.
Meşe Tom. III. S. N . B.
Meşe Tom. m. S. N. B.
Meşe Tom. III. K. B.
Meşe Tom. III. S. K . B.
Meşe Tom. m . S. K . B.
Meşe Tom. III. S. K . B.
Meşe Tom. III. S. K . B.
Dişbudak Tom. III. S. N . B.
Karaağaç Tom. III. S. N . B.
Kızılağaç Tom. II. S. N . B.
Kızılağaç Tom. III. S. N . B.
Kızılağaç Tom. III. S. N . B.
Kızılağaç Tom. III. S. N . B.
Kızılağaç Tom. III. S. N . B.
Kızılağaç Tom. III. S. K. B.
Kızılağaç Tom. III. S. K . B.
Gürgen Tom. HI. S. N. B.
Gürgen Tom. m . S. N . B .
Gürgen Tom. III. S. N . B.
Gürgen Tom. III. S. K. b.
Gürgen Tom. III. S. K. B.
Gürgen Tom. III. S. K . B.
Meşe Tom. III. S. U . B. (Saç)

Parti
Adedi

RESMİ GAZETE

S. Yolu
T. Başı
t. A d a
K. Yokuş
t. A d a

Stabilize

Cinsi. Nev'i, Boyu

27 Eylül 1983 — Sayı : 18174

Demirköy Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden

Yol Durumu

B. Ban.
S. Yolu
1. Ada
T. Başı
K. Yokuş

»
»
Asfalt
.
»

B.
S.
D.
K.

Ban.
Yolu
Yol.
Yokuş

Stablize
»
»
Asfalt

T. Başı
B. Ban
S. Yolu
B. Ban.
D. Yol
K. Yokuş
I Ada
T. Başı
K. Yokuş
T. Başı
B. Ban.
T. Başı
K. Yokuş

»
Stablize
»
»
Asfalt
»
»
»
»
Stablize
Asfalt
-

Meşe Tom. III. S. N. B. (Saç)
Meşe Tom. III. S. N. B. (Saç)
Meşe Tom. III. S. N. B. (Saç)
Meşe Tom. III. S. N. B. (Saç)
Meşe Tom. III. S. N. B. (Saç)
Meşe Tom. III. S. N. B. (Saç)
Meşe Tom. III. S. K. B. (Saç)
Meşe Tom. III. S. K. B. (Saç)
Meşe Tom. III. S. K. B. (Saç)
Meşe Tom. III. S. K. B. (Saç)
Meşe Tom. III. S. K. B. (Saç)
Meşe Tom. III. S. K. B. (Saç)
Kavak Tom. III. S N. B.
Kavak Tom. III. S. N. B.
Kavak 1 om. III. S. N. B.
Kavak Tom. III. S. N. B.
Kaval" " om. III. S. K. B.
Kayı Md. Direk II. S.
Kay- îId. Direk II. S.
Kap: Md. Direk II. S.
Kay o Md, Direk II. S.
Meşe Md. Direk II. S.
Meşe Md. Direk II. S.
Meşe Md. Direk II. S.
Meşe Md. Direk II. S.
Meşe Md. Direk II. S.
Gürgen Md. Direk II. S.
Gürgen Md. Direk II. S.
Gürgen Md. Direk lî. S.
Kızılağaç Md. Direk II. S.
Kavak Md. Direk II.2S.
4

8
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
5
2
3
I
1
1
2
1
5
1
1
1
6
2
2
1
1
1
1
1

MİKTAR
Adet
M . Dm».
3

1429
331
253
284
407
218
213
142
193
. 106
271
1014
335
561
228
248
119
941
953
3558
398
527
479
4048
1787
1642
230
275
115
184
236

365.856
44.474
57.297
57.398
80.387
49.874
29.917
18.303
26.735
10.071
34.798
191.484
74.792
102.616
50.852
42.604
23.262
51.974
41.345
165.623
23.826
27.268
18.228
200.810
71.458
75.434
8.650
14.183
7.223
13.973
18.345

Mun. Bedeli
Lira Kr.
7.500,—
7.500,—
7.500,—
7.500,—
7.500,—
7.500,—
6.500,—
8.500,—
6.500,—
6.500,—
6.500,—
6.500,—
7.500,—
7.500,—
7.500,—
7.500,—
6.500,—
8.000 8.000,—
8.000,—
8.000,—
9.000,—
9.000,—
9.000,—
9.000,—
9.000,—
8.000,—
8.000,—
8.000,—
8.000,—
6.500.—

% 7,5 Tem.
Lira Kr.
205.000,—
26.000,—
32.000,—
33.000,—
45.000,—
27.000,—
15.000 —
9.000,—
15.000.—
5.000,—
17.000 —
95.000 —
42.000,—
58.000,—
28.000,—
24.000 —
11.000,—
31.000,—
25.000 —
100.000,—
15.000,—
18.000,—
12.000,—
137.000 —
48.000 —
51.000,—
5.000,—
9.000,—
4.000,—
8.000,—
9.000,—
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Asfalt
»
'
Stablıze
»
»

Parti
Adedi

RESMİ GAZETE

K. Yokug
1. Ada
T. Başı
B. Ban.
S. Yolu
D. Yol.

Cinsi, Nev'i, Boyu

Sayfa : 52

Deposu

T. Başı

Yol Durumu
»

»

V. Köprü
S. Yolu
ÎL Yokuş

Stabilize
Asfalt

»

*>

B. Ban,
S. Kulübeler

s

Stablize
Or. İçi. İst.

Cinsi, Nev'i, Boyu
Kayın Tom. III. S. N. B.
Kayın Tom. III. S. N . B.
Kayın Tom. III. S. N. B.
Kayın Tom. . S. N . B.
Meşe Tom. III. S. U. B.
Meşe Tom. III. S. N. B.
Meşe Tom. III. S. K. B.
Kavak Md. Direk II. S.
Lif Yonga Odunu

Parti
Adedi

Kİ.
İn.
İn.
în.

1
1
1
1

1

ı
I
1
5

MİKTAR
Adet
M . Dm'.
5

82
177
258
198
76
345
238

341

22.568
25.988
49.365
35.309
26.546
74.229
29.982
24.393
«085 Ster

Muh. Bedeli
Lira Kr.

% 7,5 Tem.
Lira Kr.

14.000 —
11.000,—
11.000,—
11.000,—
15.500,—
12.500,—
8.750,—
6 500.—
2.900,—

24.000,—
22.000,—
140.000 —
30.000,—
31.000,—
70.000 —
20.000,—
12.000,—
1.325.000.—

ij
ii

r

(

5

RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53

YAPCAK Y E K U N U :
317
32699
3881.436
2.694.000.—
LÎF - Y O N G A Y E K U N U :
5
6035 St-.T
1.325.000,—
GENEL YEKÛN:
t??.
32699
4.019 000,—
1 --İşletmemiz muhtelif ••Ippolan.'ici.ı bulunan y.;narida «tns v e ın-k«urı j ayılı 117 pp-rîi yapacak orman emvallerinden 'I
kayırı tomruklar iie 6 parti l i f - yonga odi'nlannın rj'ar bedelinin. < ¿51 posin, bakiyemi mi'.r.deisiz kesm banku tc-müıat inek-1
taba karşılığında % 16 faizi peşin olmak Ü7e."c 9 ay vaUvlî okn-ak, mose ve diğer cins emvallerin < 50si peşin, bakiyesi «Hiddetsiz
kesil), banka teminat mektubu k a r ş ı l ı ğ ı n d a
16 îai/i peşin olmak ü z e r e 0 ay vadeli olarak model ş a r t n a m e l e r gereği açık arttırmalı olarak satılacaktır.
j
2 — Açık arttırma 5/10/1983 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14 30 da İşletme toplantı salonunda Komisyon huzu
runda yapılacaktır.
3 — Satış ile ilgili partilerin fiyatları ve geçici teminatlarını gösterir müfredatlı liste, Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul,!
Bolu, Adapazarı, Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlükleri ile istanbul, Çatalca, Vize, Bahçeköy, Kırklareli İşletme Müdürlükleri i'
ile İşletmemizde görülebilir.
ı
4 — Satış 171/A-1-2-34 model şartnamelerde yazılı şartlar ve esaslar dahilinde yapılacaktır, iştirakçilerin son sene vizesi ya- \
pılmış Ticaret ve Sanayi odaları belgeleriyle, vekil olarak iştirak edecek olanların vekaletname veya yetki belgelerini ibraz etme-i
leri gerekir.
j
5 — Lif - Yonga odunlarına yalnız ambalajcılar ve küçük el sanatları erbablan ile lif - yonga işleyen fabrikalar mümessilin
kapasite belgelerini ibraz etmesi kaydıyla girebilir.
!
6 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmalarını ve saat 12.00'ye kadar geçici teminatlarını işletme-1
miz veznesine yatırmalarım, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektuplarında işletme adını ve satış tarihini belirtme- <
leri ve ihaleye katılacakların teminat makbuzları ile Komisyona müracaat etmeleri şarttır.
15000 /2-2
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Deposu

RESMİ G A Z E T E
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Göksün Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Emvalin
Cinsi ve nev'i

Deposu
Taşoluk

»
>
>

>

2. S. N . B. Çk. Tom.
2. S. K. B. Çk. Tom.
3. S. N . B. Çk. Tom.
3. S. N.B.Gök. Tom.
2. S. Çk. Md. Direk
2. S. Gök. Md. Direk
Çk. Tel. Direk

M?, lü Emval Toplamı . . . .
Merkez 1b. Lif-Yonga Od.
GENEL TOPLAM

M i k t a r ı
Parti Muh. Bed.
Ad.
Mî. D m 3 Ad.
Lira

% 7.5 T.
Lira

310
154.536
108
55.909
3886 1076.200
1059
211.391
2249 227.264
185.524
1918
1058
167.783

5
4
25
5
6
2
3

20.000
18.000
12.500
12.500
7.500
7.500
12.700

230.000
75.000
957".0O0
198.000
127.000
104.000
152.000

10568 2078.607
Ster
191.000

50
3

3.000

1.843.000
44.000

53

1.887.000

1 — Yukarıda müfredatı yazılı 53 parti orman emvali vergileri ve % 50 pe
şin bakiyesi 6 ay vadeli müddetsiz limit dahili banka teminat mektubu karşılığında
açık artırmalı satışa çıkartılmıştır.
2 — Satış 6/10/1983 Perşembe günü saat 13.30 da İşletmemiz satış salonun
da toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Satışla İlgili şartnamelerin müfredat listesi Orman Genel Müdürlüğü, K.
Maraş Orman Bölge Başmüdürlüğü, K . Maraş, Adıyaman, Antakya, Andırın, Osma
niye, Kilis ve Dörtyol İşletme Müdürlükleri üe Malatya, Gaziantep ve Kayseri Bölge
Şeflikleri ile İşletmemiz Şefliklerinde görülebilir.
4 — Taliplilerin istenen gün ve saatte 171 Ek. 1 ve 34 Model şartnamelerde
istenen belgelerle birlikte müracaatları ttân olunur.
15002/2-2
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
15 TON ALÜMİNYUM ŞERİT S A T I N A L I N A C A K T I R
Kurumumuz Mamak Gazmaske Fabrikası İhtiyacına binaen 9 Ton 1x90x980
mm. veya 1x990x980 mm. Alüminyum Şerit ile 6 Ton 1x100x980 mm. Alüminyum
Şerit satın alınacaktır.
Bu işe ait teknik ve idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç A hm Şub\'
Müdürlüğünden, istanbul'da İnönü Caddesi No. 88 Taksim - İstanbul adresindeki is
tanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
ihaleye iştirak edecek Firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif
mektuplar; kapalı zarf içerisinde en geç 10 Ekim 1983 Pazartesi günü saat 17.00 ye
kadar Kurumumuz İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır.
Kurumumuz işbu ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dile
diğine vermekte serbesttir.
15046 / 1-1
e
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :

8 KALEM CONTINUOUS FORM SATINALIN ACAKTIR
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — Karabük'den: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve ikmal
Müdürlüğümüz.

2 — İstanbul'da Sirkeci. Yalıköşkü Cad. Yahköşkü Han Kat: 4-5 deki Mü
:

messilliğimiz.
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RESMİ G A Z E T E

Sayfa : 55

3 — Ankara'da: Dışkapı, Çankırı Cad. N o : 57 deki Genel Müdürlüğümüz.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapak teklif mek
tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 12 Ekim 1983 Çarşamba, - ü n ü saat
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde ^ ü u n durmaları ilân olunur.
15001/2-2
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :
ÇEŞİTLİ M A L Z E M E S A T I N A L I N A C A K V E S A T I L A C A K T I R
Satınalınacak Malzemeler
Oto elektrik yedekleri
Konveyör band
Hidrolik pres (150 tonluk)
Lastik kaplama ve pişirme
Fotokopi maklnası
Güç kablosu
Arazöz İmali
Silindir rektifiye tezgahı
Karoser imali
Band kantarı
Muşamba ceket, pantolon, pardesü
Elektrikçi eldiveni ve amyant eldiven
Subap yuvası imali
Satışı Yapılacak Malzemeler
Hurda lastik satışı
Hurda varil satışı

Miktar

ihale gün ve saati

104 Kalemde 40336 adet
250 Metre

10/10/1983 15.00
11/10/1963 15.00

1 Adet
1 Adet
1 Kalemde 500 Metre
1 Adet
1 Adet
5 Adet
6 Adet
593 Adet ve 1457 Çift

11/10/1983
12/10/1983
12/10/1983
13/10/1983
14/10/1983
14/10/1983
17/10/1983
17/10/1983

3000 Adet

18/10/1983 15.00

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

ihale gün ve saati

Miktar

18/10/1983 15.00
18/10/1983 15.00

100 Ton
14345 Adet

İhalelere ait şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü Sa
tmalına Dairesi Başkanlığından (KST Ankara Şubesi yanı No. 1116 Hipodrom), is
tanbul'da T K t Satmâlma Müdürlüğünden (Odakule İş Merkezi Kat 12 Beyoğlu)
izmir'de G.L.I. irtibat Bürosu Şefliğinden (1487. Sok. No. 17/3 Alsancak) Tavşanlı'da
G.L.l. Müessesesi Ticaret Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilir.
İhalelere ilişkin zarflar belirtilen günlerde aaat 15.30 da teklifçilerin huzurunda
Satınalma Komisyonunda açılacaktır. Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp,
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
14895 / 2-2
Ankara Lv. Amirliği 1 No. lu Sat. Al". Kom. Başkanlığından :
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı iki kalem
Limon kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde komisyonumuzda
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda İstanbul Levazım
Amirliğinde ve izmir Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde
hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
C i n s i
LİMON
LİMON

Miktarı

Muh. bedeli
TL.

250000 K g .
15000 K g .

21.250.000
1.350.000

G. teminatı
TL.
637.500
40.500

ihale tarihi
günü ve saati
18/10/1983
Salı 11.30
14442 / 1-1

A d ı

DEPOSUNUN
Yol durumu
Asfalt

Keşirllk

Asfalt
»

Gümüşalan

Asfalt

j>

Kegirlik - G. Alan
Keşirlik - G. Alan
Gümügalan
»

»
»
»

Orman tçl

% 7,5
Teminatı
TL.

3. S. N . B. Meşe Tomruk
3. S. K . B. Meşe Tomruk

3
2

79.000
45.000

12.500
8.750

74.000
30.000

MEŞE T O M R U K L A R YEKÜNÜ
3. S. N . B. Saçlımeşe Tomruk
3. S. K . B. Saçlımeşe Tomruk

5
9
5

124.000
320.000
165.000

7.500
6.500

104.000
104.000
81.000

14
6
4
8
6
4
1
24
6

485.000
165.842
114.853
241.410
191.638
101.727
23.838
732.350
190.441

19.500
16.500
14.000
10.000
15.000
12.500
11.000
8.000

261.000
243.000
143.000
254.000
144.000
115.000
22.000
604.000
114.000

59

1762.099

12
2

3050 Ster.
368 Ster.

14

2418 Ster

2.
2.
3.
3.
2.
2.
3.
3.

SAÇLIMEŞE T O M R U K L A R YEKÜNÜ
S. N . B. K a l . Kayın Tomruk
S. K . B . K a l . Kayın Tomruk
S. N . B . K a l . Kayın Tomruk
S. K . B . Kal. Kayın Tomruk
S. N . B. tnce Kayın Tomruk
S. K . B . ince Kayın Tomruk
S. N . B . tnce Kayın Tomruk
S. K . B. ince Kayın Tomruk
K A Y I N T O M R U K L A R YEKÜNÜ

Keşirlik - Dereköy
Kırklareli

m

Muham.
bedeli
TL.

Lif Yonga Odunu
Çam L i f Yonga Odunu
LİF Y O N G A L A R YEKÜNÜ

1.639.000
2.900
2.300

663.000
64.000
727.000

T O M R U K L A R UMUMİ YEKÜNÜ
78
2371.099
2.004.000
1 — işletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 92 parti çeşitli cins orman emvallerinden Meşe tom
rukları 1 nolu model şartname hükümlerine göre % 50 peşin kalanı müddetsiz banka mektubu karşılığında, 6 ay vadeli, Kayın tom-
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Keşirlik - G. Alan
Keşirlik - G. Alan

Miktarı

RESMİ GAZETE

Keşirlik

Cins ve nevi boy ve evsafı

Parti
adedi

Sayfa : 56

Kırklareli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden ;

2 — Kayın tomruk partileri hacmen kesin olmayıp, % 20 fazla veya noksan olabilir. Kesin miktarı satış gününde belli olur
ve satış bu kesin miktar üzerinden yapılır.
3 — B u satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cedveli Orman Genel Müdürlüğünde, istanbul Orman Bölge Başmüdürlü
ğünde, Demirköy, Vize Çatalca, Düzce, Hendek, Adapazarı, izmit, Bursa, Bilecik ve inegöl işletmeleriyle işletmemize bağlı Bölge
Şefliklerinde görülebilir.
4 — Satış 6 E k i m 1983 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 te İşletmemiz binasında toplanacak komisyon huzurun
da yapılacaktır.
5 — Alıcıların satışa iştirak ederken kapasite belgelerini mutlaka ibraz etmek suretiyle belirli gün ve saatte İşletmemizde
hazır bulunmaları, ihale saatinden evvel geçici teminatlarım vezneye yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin mektuplarında
İşletme adım ve satış tarihini belirtmeleri gerekmektedir, ilân olunur.
15050 /1-1
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından :

3.
4.
5.

mıştır.

Eksiltmeye Konan işin
Çeşidi ve Miktarı

Muh. Bedeli
Lira K r .

50 Adet Diş Fotöyü
(Müteahhit Nam ve Hesabına)
7.500.000,—
Oxytetracycline HCl-Polymyxine B Sulphatlı
Göz Pomadı 285.000 Adet
(Müteahhit Nam ve Hesabına)
12.084.000,—
5 Kalem Tıbbi Malzeme
47.675.000,—
4 Kalem İlâç
65.685.000,—
1.000.000 Adet Streptomycine Sulphate
1 gr. Flakon
39.400.000,—
1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale günü

Geçici Tem.
Lira K r .

İ h a l e n i n
Tarihi, Günü, Saati

İh. Ne Suretle
Yapılacağı

Şartname
Bedeli

225.000,—

14/10/1983 Cuma 10.30

Açık eksiltme

Bedelsiz

362.520,—
1.430.250,—
1.970.550,—

14/10/1983 Cuma 11.00
14/10/1983 Cuma 14.30
14A0/1983 Cuma 15.00

Açık eksiltme
Kapalı zarf
Kapalı zarf

Bedelsiz
Bedelsiz
Bedelsiz

RESMİ GAZETE

Sıra
No.
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ruklar 2 nolu, L i f yonga odunları 34 nolu model şartname hükümlerine göre % 25 peşin kalanı 9 ay vadeli banka mektubu karşılıgında açık arttırma suretiyle satılacaktır.

1.182.000,— 14/10/1983 Cuma 15.30 Kapalı zarf
Bedelsiz
ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarıl

4 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3. ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacaklan
zarflan eksiltme saatından bir saat evvel makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri.
5 — Postada vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği. İlân olunur.
15041 /1-1

Sayfa: 57

2 — Şartnameler Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından temin, İzmir ve tstanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir.
3 — Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında toplanacak
Satmalma
Komisyonunda yapılacaktır.

1

Deposunun Adi

Cins, Ney !!, Boy ve Sınıfı

Parti
Adedi

M 1 k t a r ı
Adet
M3 Dm*

8
21

361
1242

207.900
687.322

Merkez

2.
3.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
2.

13
21
1
2
1
2
1
4
3
1
3
3
2
10
7
2
1
1
1
1
4

1385
2818
21
105

798.995
1397.224
23.462
74.898
20.000
36.163
15.463
156 414
87.184

»

Pirinçlik
>

Merkez
Pirinçlik
Merkez
Pirinçlik
Merkez
Pirinçlik
Merkez
Pirinçlik
Merkez
Pirinçlik
>
>
»

Çiğdemler

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

Nb. Göknar Tomruk
Nb. Göknar Tomruk
Nb. Soy. Kayın Tomruk
Nb. Soy. Kayın Tomruk
Nb. K. Kt. Kayın Tomruk
Nb. K. Kt. Kayın Tomruk
K. Kt. Kayın Tomruk
Nb. K. Kt. Kayın Tomruk
Nb. K. Kt Kayın Tomruk

2. S. Kb. K. Kt. Kayın Tomruk
2. S. Kb, K. K t Kayın Tomruk
3. S. Nb. î . Kt. Kayın Tomruk
3. S. Nb. 1. Kt. Kayın Tomruk
3. S. Nb. K. Kt. Kayın Tomruk
3. S. Nb. K. Kt. Kayın Tomruk
3. S. Kb. K. Kt. Kayın Tomruk
3. S. Kb. K. Kt. Kayın Tomruk
3. S. Nb. Fındık Tomruk
3. S. Nb. Akçaagaç Tomruk
3. S. Nb. Dişbudak Tomruk
Uf-Tonga Odunu (Kavak)

—
41
15

—
115
—

108
—

197
—

370
—

«8
118
«3
79

—

12.000
94.094
94.434
39.758
384.169
213.281
38.604
38.366
28.500
12.168
23.988
800 Ster

20.500,—
17.100 —
17.100,—
12.1!X> —
29.000,—
25.000,—
24.000,—
24.000,—
22.000,—
22.000,—
22.000,—

320.000 —
882.000,—
1.025 000,—
1.268.000.—
»LODA
MI 000,—
36.000 —
65,000,26.000,—
258,000,—
144.000,—

18.000,—
18.000,—
11.000,—
11.000 —
14.000,—
14.000 —
10.000 —
10.000,—
12.500 —
12.500,—
15.000 —
3.500 —

16.000 —
127.000,—
79.000,—
33.000,—
404.000.—
225.000,—
29.000,—
29.000,—
27.000,—
12.000,—
27.000 —
211.000,—

Yol Durumu
Stablize
»

% 20

% 20
% 20
% 20
% 20
D

% 20
*

113 Parti
4484.399
6.224.000,—
800 Ster
4 Parti
211.000,—
İşletmemizin muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 113 parti çeşitli cins orman Ürünlerinin, İbreliler
% 50 si peşin, % 50 si 6 ay vadeli % 16 faizli, Kayın ve Ldf - Tonga emvalleri % 25 i peşin, % 751 9 ay vadeli müddetslz banka mek
tubu karşılığında % 16 faizli olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır.
Açık artırma 7/10/1983 tarihine rastkyan Cuma günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda teşekkül edecek komisyon huzu
runda yapılacaktır
Bu satışa ait ilân ve şartnameler; Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlüğü ve İşletmelerinde, Ankara,
Kızılcahamam, Bolu, Düzce, Adapazarı, İzmir, İstanbul, Eskipazar ve Kastamonu işletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünde
ve İlgili Bölge Şefliklerinde görülebilir.
Taliplilerin, belirtilen g ü n ve saatte teminat mektupları ile birlikte İşletmemiz satış komisyonuna müracaatları İlân olunur.
NOT : Merkez depodan satışa çıkarılan kayın partileri adet ve hacmen kesin olmayıp, % 20 fazla veya noksan olabilir. Kesin
adet ve miktarı Batış gününde belli olur. Satış bu kesin miktar üzerinden yapılır.
14999 / 2-2
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1. S. Nb. Göknar Tomruk
2. S. Nb. Göknar Tomruk

% 7,5 Tem.
L»ira Kr.

RESMİ GAZETE

Çamtarla

Muh. Bedeli
U r a Kr.

Sayfa : 58

Karabük Devlet Orman isletmesi MüdürlU£unaen :

Geniz
>

»
»
»

3. S. U . B. Çk. Tomruk
3. S. N . B. Çk. Tomruk
3. S. K . B. Çk. Tomruk
»
3. S. N . B. Çz. Tomruk
3. S. K . B. Çz. Tomruk
3. S. K . B. Çz. Tomruk
Alacamı
3. S. K . B. Çz. Tomruk
Kısık
Kısık
3. S. K . B. Çz. Tomruk
Gebiz
Çz. Maden Direk
Alacam!
Çz. Maden Direk
Gebiz
Çk. Sanayi Odunu
Gebiz
Çz. Sanayi Odunu
Alacam!
Çz. Sanayi Odunu
Gebiz
Kızılağaç Yarma Sanayi Odunu
Çz. L i f - Y o n g a
Kısık
Kavacık Or. içi Sırık
Gebiz
Çz. Kapak Tahtası
»

T O P L A M :

Adet

M " Dms

1
28
5
17
27
1
15
1
5
1
3
2
22
1
4
1
1

5
1608
207
3600
7015
204
4135
278
2124
70
346
2192
9689

10.109
689.748
105.974
901.394
1182.484
40.172
709.075
60.180
188.157
6.498
64.337
136.383
653.966
8 Ster
246 Ster
76 Ster
175 Ster

Muh. Bedeli
Lira K r .
16.000 —
12.200,—
8.800,—
9.700,—
7.200,—
7.200 —
7.200,—
4.800,—
6.800,—
6.800,—
5.500,—
5.500 —
5.500,—
5.000 —
3.000,—
3.000,—
4.000,—

% 7,5 G. Tem.
Lira K r .
13.000,—
644.000,—
73.000,—
663.000,—
654.000,—
22.000,—
383.000,—
22.000,—
99.000,—
4.000,—
27.000,—
57.000,—
280.000 —
3.000,—
58.000,—
18.000,—
53.000,—

31482

Sayfa : 59

3.073.000 —
4748.477 M»
505 Ster
1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 10/10/1983 Pazartesi günü saat 14.00 de Gebiz Bölgesi satış salonunda toplanacak
komisyon huzurunda açık arttırma suretiyle satılacaktır. Emvaller 1983 yılı üretimi olup, satış 15/C model şartnameye göre % 50
bedeli ve vergileri peşin, bakiyesi kat'i ve müddetsiz banka teminat mektubu karşılığı 6 ay vadeli olacaktır.
2 — Sanayi odunlarına 15/C model şartnamenin 4 ncü maddesindeki hususlara haiz olanlar ve Lif - Yonga satışlarına da
171/A-2 sayılı tebliğ ekindeki 34 nolu model şartnamenin 3 ncü maddesindeki nitelikleri taşıyanlar iştirak edebilir. (Kapasite bel
gesi olanlar ve tahsis edilen kapasitesi dolmayanlar girebilir.)
3 — Alıcıların % 7,5 geçici teminatlarım ihale saatinden evvel yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin mektuplarına
tşletme adını ve pey sürecekleri parti numaralarım belirtmelerini, mektubun kat'i ve müddetsiz olması şarttır.
4 — Satışa alt İlân Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü ve İşletmemiz Muhasebesinde görülebilir.
5 — Abaların belirli gün ve saatte teminat mektupları ile komisyona müracaatları ilan olunur.
15051 / 2-1
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RESMİ GAZETE

Serik
Akbaş
Akbaş
Gebiz
Serik
Gebiz
Gebiz
Serik
Gebiz
Akbaş
Pınargözü
Gebiz

Gebiz

Adedi
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Serik Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden :
—.
=
Bölgesi
Deposu
Emvalin Cins ve Nev'l

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa : 60
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Mustafakemalpaşa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Deposu
Muhtelif

Parti
adedi

Emvalin cinsi ve nev'i
1. S. N . B. Çam. Tom. ÇK.
1. S. K . B. Çam. Tom. ÇK.
2. S. Uz. B. Çam. Tom. ÇK.
2. S. N . B. Çam. Tom. ÇK.
2. S. K. B. Çam. Tom. ÇK.
3. S. Uz. B. Çam. Tom. ÇK.
3. S. N . B. Çam. Tom. ÇK.
3. S. K. B. Çam. Tom. ÇK.
2. S. Çam. Mad. Dir.

Miktarı
Adet
M 'DM'

Muh.
bedeli
TL.

% 7,5
Teminatı
TL.

20.100
18.800
20.100
16.700
15.300
15.300
\l.700
8.500
7.000

217.500
29.500
126.500
423.000
62.000
204.500
1.775.500
412.500
34.000

5
1
4
12
2
6
36
22
2

287
52
173
932
182
562
5747
4412
2545

143.798
20.955
82.607
338.069
53.552
178.439
1338.477
645.469
64.018

90

14892

2865.384

SATIŞIN G E N E L YEKÛNU

2.685.000

Yukarıda beyanı yazılı İşletmemiz Muhtelif Bölgelerinin Orman dışı istif yerle
rinde mevcut (Kerestelik) Orman emvalleri 12/10/1983 Çarşamba günü saat 14.00 te
Ek, No. 1 Model şartname esasları dahilinde işletmemiz satış salonunda toplanacak
komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır. (Hân Olunur.)
15052 / 2-1
Torbalı Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden :
V

MT. S ADERELİ V A S I T A L A R I N SATIŞ İLANI
Vasıtamn
cinsi

Markası

Modeli

Bulunduğu yer

Fargo
kamyonet
Kamyon

BMC-Morrls

Jeep

Universal

1

Traktör
Remork

Massey Fergu.
Tığrak demir
kasalı
Massey Fergu.
Tığrak-Demir
kasalı

1

Ofman Böl. Şefliği
Deposu Dağkızılca
1962 Enver Nemli
Depo Mem.
Karbuzlu/Bayındır
1962 Or. Böl. Şefliği
Deposu/Dağkızılca
1962

1
1

1963

Traktör
Remork

Fargo

Adet
1
11

Muh.
bedeli
TL.

Teminat
% 7,5
TL.

345.000

25.875

700.000

52.500

750.000
700.000

56.250
52.500

120.000
800.000

9.000
60.000

120.000

9.000

1973

1 — Bölgemiz Şefliğince müsadere edilen yukarıda cinsi, markası, modeli ve
muhammen bedelleri yazılı olan suç nakil vasıtalarının açık arttırma suretiyle satışı
yapılacaktır.
2 — Satış 5/10/1983 Çarşamba günü saat 14.00 de Torbalı Orman Bölge Şefli
ği binasında komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Dellâliye, vergi ve resimler alıcıya aittir.
4 — Gazete, ilân ve posta masrafları alıcıya aittir.
5 —• Zamanında teminatlarım yatırmayanların yapılacak olan müsadereli sa
tışa iştirak edemlyeceklerdir.
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RESMİ GAZETE

Sayfa : öl

6 — Nakil vasıtaları satıştan önce görülebilir ve kontrol edilebilir. Satıştan
sonraki İtirazlar kabul edilmeyeceği hususu ilân olunur.
7 — Komisyon satışı yapıp, yapmamakta serbesttir.
15049 /1-1
— - — » — — -

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda gerekli ayrıntıları ver'îen malzemeler teklif isteme suretiyle sa
tın alınacaktır.
Şartna.
Geçici
Sıra
İhale
bedeli
teminat
İ h a l e
No.
No.
Cinsi ve miktarı
TL.
tarihi ve saati
TL.
1. S3-73r>106/l 1 Adet Lastik öğütme Değir.
700
2. 83-76D-133 1 Adet Bulaşık Yıkama Maki.
700
3. 83-54D-119 66 Kalem Spoed Star Sondaj
Makinası Dişlileri
700
4. 83-54D-121 10 Kalem Elmaslı Matkaplar
700
5. 83-54D-117 3 Kalem Enerji Nakil Kablosu
700
6. 83-72D-127 2500 Çift Deri İş Eldiveni
700
7. 83-74D-123 10 Adet Kol Yatak Torna Tez.
700
8. 83-73D-118 Çine Topça m 2. Kademe Pompa
İstasyonu Mekanik ve Elektrik
Teçhizatı
1000
9. 83-78D-101 Kahramanmaraş Göksün
Aslanbey Pompa İst. Mekanik
ve Elektrik Teçhizatı
1500

25.000 12/10/1983 11.00
20.000 18/10/1983 11.00
350.000
1.850.000
250.000
25.000
450.000

25/10/1983
26/10/1983
27/10/1983
31/10/1983
1/11/1983

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

600.000

2/11/1983 11.00

200.000

3/11/1983 11.00

2 - - İhale DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. R/7
Ankara) toplanacak satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler ayn; yerden
ve İstanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden (Libadiye Caddesi Çamlıca - İstanbul)
temin edilecektir.
3 — Banka teminat mektuplan limit dahili olacak ve teminat mektubunun
limit dahili olduğu hususu üzerinde açıkça belirtilmiş bulunacaktır.
4 — İsteklilerin teklif mektuplarını, İdari Şartnamenin 5. Maddesinde istenen
vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten en az 1 saat evvel Komisyon Başkanlığı
na makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır.
5 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edil
me»
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
15053 / 2-1

*
Ankara Levazım Amirliği (1) No. lu Satın Alma Kom. Başkanlığınan :
Aşağıa cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem
(Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlere komisyonumuzda
yapılacakt.r. Evsaf ve şartnamesi çalışma paatîerinde komisyonda, İstanbul Levazım
Amirliğindle ve İzmir Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde
hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada
geciken mektuplar kabul
edilmez.
Cinsii : Fındık İçi, Miktarı : 10.000 Kg., Muh. Bedeli : 5.250.000,— TL., Geçici
Teminatı • 157.500,— TL., İhale Tarihi : 20 Ekim 1983 Perşembe günü saat 11.00 de
14441 / 1-1

Sayfa : 62
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 3. Bölge Müdürlüğünden

(izmir)

1 - - Aşağıda adları keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saati,
yıllara sirayeti ve karne grubu yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — B u işlerin eksiltmesi Anadolu Caddesi No. 41/5 Bayraklı - İzmir'de Yapı
İşleri 3. Bölge Müdürlüğü (410) No. lu odasında İhale Komisyonunca yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte görülebilir.
4 — Eksiltmeye gire bitime k için isteklilerin ;
a) 1983 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
b) Müracaat dilekçesi ile birlikte ve verecekleri eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı Araçları bildirisi, Sermaye ve Kredi
olanaklarını açıklayan Malî durum bildirisi, (banka referansı) teknik personel bil
dirisi, taahhüt bildirisi, aşağıda karne grubu yazılı işlerin keşif bedeli kadar bir
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir ve Bayındırlık Bakanlığından almış olduk
ları müteahhit karnesinin aslım ibraz suretiyle Yapı İşleri 3. Bölge Müdürlüğü Ye
terlik Belgesi Komisyonundan ayrı ayrı her bir iş İçin alacakları eksiltmeye girme
belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
5 — Yeterlik belgeleri alınması son müracaatı 7/10/1983 günü mesai saati
sonuna kadardır.
6 — istekliler istekli bulundukları işin teklif mektuplarım İhale saatinden bir
saat öncesine kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — istekliler Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi (Ek) maddeye riayetleri
şarttır.
8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
Sıra
No.
1.
2.

İşin Adı ve Mahiyeti
İzmir Polis Okulu İkmal
İnşaatı 1983-1984
Denizli Merkez Lisesi
2. Kısım İkmal İnşaatı

İlk Keşif Bd.
U r a Kr.

Geç> Tem.
Lira Kr.

Karne
Grubu

217.000.000,-

6.510.000-

(B)

7.617.459,-

228.524-

(C)

İhale
Günü, Saati
14/10/1983
Saat 11.00
'14/10/1983
Saat 15.00

15045 /1-1
Sünıerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden :
1 — Kapalı zarfla teklif almak suretiyle 15 Ton
nacaktır.
2 — Bu İşe ait şartname Müessesemizden temin
3 — Teklifler 3/10/1983 günü saat 16.00 ya kadar
Muhaberat Şefliğine verilecektir.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp
veya dilediğine yaptırmakta serbesttir.

Yumuşak Binder satın alı
edilebilir.
Müessesemizin Beykoz'daki
ihaleyi yapıp yapmamak!.
15047/1-1

1 — Kapalı zarfla teklif almak suretiyle 10 Ton Bütil Asetat satın alınacaktır.
2 — Bu İşe ait şartname Müessesemizden temin edilebülr.
3 — Teklifler 3/10/1983 günü saat 16.00 ya kadar Müessesemizin Beykoz'daki
Muhaberat Şefliğine verilecektir.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yaptırmakta serbesttir.
15048 / 1-1
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Sayfa : 63

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Van 13. Bölge Müdür
lüğünden "1 — Van Milli Eğitim Bakanlığı Lojman İnşaatı (50 Daire) İşi 2490 sayılı K a 
nunun 31, maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile yıllara sari olarak eksil »
meye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 197.695.000,— Liradır.
3 — Eksiltme Van'da Yapı İşleri 13. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda
13/10/1983 Perşembe günü saat 15.30 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Bölge Mü
dürlüğümüzde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A — Yapı İşleri 13. Bölge Müdürlüğü namına 5.930.850,— Liralık geçici te
minatını,
B — 1983 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
C — (Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve Yapı Tesis Onarım İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve usulüne göre
hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan maîi
durum bildirisi İle banka referansı, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Ba
yındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi aslını ibraz suretiyle, Yap:
tşlerl 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Komisyonundan alacakları) Eksiltmeye girme bel
gesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
6 — istekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 14.30'a kadar makbuz kar
şılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 7/10/1983
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Bayındırlık
tşlerl Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler ihale dosyasında
mevcuttur. Keyfiyet ilân olunur.
15042/1-1
1

Kars Valiliğinden :
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün;
1 — 84.083.000,— Lira keşif bedelli Kars - Göle Hükümet Konağı İnşaatı 2490
sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme ihalesi Kars Hükümet Konağı binası içinde Bayındırlık Müdür
lüğü İhale Komisyonunca 21/10/1983 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır.
3 — ihale dosyası mesai saatlerinde Kars Bayındırlık Müdürlüğünde görülüp
tetkik edilebilir.
4 — ihaleye iştirak için isteklilerin;
A — 2.522.490,— Liralık geçici teminat,
B — 1983 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası vesikası,
C — Dilekçelerine ekliyecekleri banka mali durum bildirisi, teknik personel
bildirisi, yapı araçları bildirisi, taahhüt bildrisi ile işin keşif bedeli kadar (B) gu
rubundan müteahhitlik karnesini ibrazla Bayındırlık Müdürlüğünden yeterlik belgesi
alarak zarfa koymaları.
5 — isteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesi saat 14.00V
kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır.
6 — Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 18/10/1983 mesai sonu olup,
telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
15043/1-i
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletme Müdürlüğünden :
Resmi Gazete Aboneleri ile İşletme Müdürlüğümüzle temasta
bulunanların bilgilerine sunulur.
İşletme Müdürlüğümüzle iş ilişkisi bulunan tüzel ve özel kişilerin Resmi
Gazete abone ve ilân Ücretleri ile kitap havalelerinde meydana gelecek karışıkUklan önlemek için 1/11/1981 tarihinden itibaren;
1 — Resm! Gazete'de çıkacak ilân ücretlerinin Ziraat Bankası Dışkapı
Şubesi - Ankara 640-64 sayılı hesaba
2 — işletmemizin yayınladığı veyahut işletmemizde satılan her türlü k i 
tap ve yayın ücretinin Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - Ankara 640-65 sayılı
hesaba,
3 — Resmi Gazete abone ücretinin abone parası ise eskiden olduğu gibi
Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - Ankara 640-37 hesaba.
Makbuzların yatırılması ve bu yatırmalara ait birer nüshası veyahut foto
kopisinin istek belirtilen bir yazı ekinde işletme Müdürlüğümüze gönderilmesi
halinde abone işlemi yapılır, veyahut talep edilen kitaplar gönderilir.
Abone ve istek sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Resmî Gazete Fihristi
Yasama Bölümü:
.

Sayfa

Kanunlar
2896 Orman Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi
nunu
2897 1984 Yılı Geçiş Programı Hazırlıkları Kanunu
2898 Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Kanunu

Ka
1
18
19

Yürütme ve İdare Bölümü:
Bakanlara Vekillik Etme İşlemi
— Devlet, Maliye Bakanlıklarına A i t Vekâlet Tezkereleri

21

Bakanlar Kurulu Karan
83/7028 Çimento ve Toprak işkolunda Teşmil Kararı

22

Müşterek Karar:
— Sakarya i l i Merkez İlçede Belediye Sınır Değişiklik Karan

32

Yargı Bölümü
— Yüksek Seçim Kurulunun 2 Kararı
— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları
— İlânlar

33
37
39
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