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Milletlerarası Andlaşma
Karar Sayısı : 88/12793
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 10 Şubat 1988 tarihinde imzalanan "Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyelerinin Eğitimi" konulu ekli proje anlaşmasının onaylanması; Dışişleri Bakanhğı'nın 18/3/1988 tarihli ve EİUE/IV-8851/706-711 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/4/1988
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
I. K. ERDEM
Başbakan V.
I. K. ERDEM
Devlet Bak.-Başbakan Yrd.

K.OKSAY
Devlet Bakanı

A. TENEKECİ
Devlet Bakara

V. ATASOY
Devlet Bakanı

A. BOZER
Devlet Bakanı

Y. B. ÖZAL
Devlet Bakanı

A. KAHVECİ
Devlet Bakara

M. YAZAR
Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı

N. KİTAPÇI
Devlet Bakara

M. O. SUNGURLU
Adalet Bakanı

E. VURALHAN
Milli Savunma Bakanı

M. KALEMLİ
İçişleri Bakanı

A. M. YILMAZ
Dışişleri Bakanı

Y. B. ÖZAL
Maliye va Gümrük Bakanı V.

H. C. GÜZEL
Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak.

I. S. GİRAY
BayındırlıkveİsakanBak.

B. AKARCALI
Sağ. ve Sos. Yand. Bak.

H. H. DOĞAN
Ulaştırma Bakanı V.

H. H. DOĞAN
Tarım Orman ve Köyişleri Bak.

I. AYKUT
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak.

Ş . YÜRÜR
Sanayi ve Ticaret Bakanı

F. KURT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.

M. T. TİTİZ
Kültür ve Turizm Bakanı
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F AO
BİRLEŞMİŞ MÎLLETLER GIDA V E T A R I M TEŞKİLATI
Teknik İşbirliği Programı
Ülke
Proje Adı

: TÜRKİYE
: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu üyelerinin
eğitimi
TCP/TUR/8851 (T)
Proje Sayısı
Başlama Tarihi
Ocak 1988
Tamamlanış Tarihi
Haziran 1988
Projenin Uygulanışından Sorumlu Devlet Kuruluşu
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
F A O Katkısı
17 000 A . B . D . doları
İmza
Füsun ÇETİNTAŞ
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Dairesi Başkanı
Dışişleri Bakanlığı
(Hükümet Adına)

İmza Tarihi 10 Şubat 1988

İmza
(FAO Adına)
Genel Müdür
Edouard SAOUMA yerine
F A O Türkiye Temsilcisi
Peter ROSENEGGER
İmza Tarihi 28 Ocak 1988

I. ÖZGEÇMİŞ V E GEREKÇE
Bakana doğrudan sorumlu bir ünite olan, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş
Kurulu, Bakanlık reorganizasyonu çerçevesinde 6 Mart 1985 tarihli 3161 sayılı kanunla kurulmuştur. (Bkz. EK-1. şema)
Bakanın talimat veya onayıyla birimin çalışma konulan şunlardır :
— Bakanlık ve ilgili kuruluşlar içinde idari teftiş ve soruşturma görevlerini yerine ge
tirmek,
— Mevcut program ve yönetmelikler doğrultusunda, Bakanlık çalışmalarının geliştiril
mesine yönelik öneriler hazırlamak,
Bakanın talimatı uyannca icrata yönelik çalışmalar hazırlamaktır.
A E T üyeliği için son zamanlarda yaptığı başvuru muvacehesinde Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti bugünlerde, kendi Bakanlıkları içindeki muhtelif birimlerin faaliyetleri ile A E T ül
keleri içindeki benzer birimlerin faaliyetlerini harmonize etmeye çalışmaktadır.
Bu itibarla Hükümet FAO'dan, Teknik İşbirliği Programı finansmanı çerçevesinde yardım istemiştir.
II. Y A R D I M I N A M A C I
Projenin amacı, üyelerinin, AET'nin ve A E T ülkelerinin seçilmiş tarım teftiş metodlarına ünsiyetlerini temin ve bu metodların Türkiye'de uygulanabilme durumlarını incelemelerini sağlamak suretiyle Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun güçlendirilmesidir.
III.

ÇALIŞMA P L A N I

Proje Amaçlarına Şu Şekilde Ulaşılacaktır.
(i) Türkiye'ye gönderilecek bir uzman grubunun (Roma'da brifing ve debrifing dahil):
Yürütme ve İdare Bölümü Sayla.-: 2
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a) A E T ve A E T Ülkelerinin teftiş sistemlerinin ana batlarım bir tanıtım oturumunda
Teftiş Kurulu üyelerine sunulması,
b) Teftiş Kurulu, diğer ilgili Türk görevlileri ve F A O temsilcisi ile yakın istişareyle ülke ziyaretleri için önemli bağlantıların yapılması ve detaylı planın hazırlanması,
(ii) Teftiş Kurulundan iki elemanın, seçilmiş A E T ülkelerini o ülkelerdeki genel milli
tarım teftiş sistemlerini incelemek üzere ve Brüksel'i A E T Veteriner teftiş sistemlerini incelemek ve AET'nin ortak tarımsal politika idare ve kontrolü ile ilgili global çerçevenin takdimi
maksadıyla ziyaretleri,
(iii) Türkiye'de izleme faaliyetleri ile ilgili önerilerin konturpartlan tarafından hazırlanması.
IV.

F A O T A R A F I N D A N SAĞLANACAK GİRDİLER

Personel
faaliyet (i) için bir uzman 12 günlük bir süreyle
Eğitim
İki hafta süreyle iki Teftiş Kurulu üyesine Avrupa'ya seyahat masrafları ile günlük harcırahları
Genel ve doğrudan yapılan faaliyet harcamaları
V. R A P O R L A R
F A O uzmanı görevinin bitiminde bir rapor hazırlayacaktır. Avrupa ülkelerini ziyaret
edecek Teftiş Kurulu üyeleri, seyahatları sonunda müştereken F A O için bulguları ve sonuçları
içeren bir rapor hazırlayacaklardır.
VI. HÜKÜMET K A T I L I M I V E D E S T E K L E M E DÜZENLEMELERİ
Hükümet, iki hükümet görevlisi (Teftiş Kurulu Yönetici üyeleri) ni inceleme gezisini
yapmak üzere seçecek ve izin verecektir.
Hükümet, F A O uzmanına Türkiye'yi ziyareti esnasında yeterli kolaylık ve hizmeti sağlayacaktır.

F A O YARDIMINI K A P S A Y A N PROJE BÜTÇESİ
(A.B.D. doları olarak)
Ülke

: Türkiye
: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu üyelerinin
eğitimi
: TCP/TUR/8851 (T)

Proje Adı
Proje Numarası

10.
40.
46.
80.

Personel
Genel İşletme harcamaları
Doğrudan İşletme harcamaları
Eğitim

6.000
1.000
3.000
7.000

TOPLAM

17.000
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Yürütme ve

T A R I M O R M A N V E KÖYIŞLERİ BAKANLIĞI
ÖZEL K A L E M MD.LUĞÜ

BAKAN

İdare

1
I

TEFTİŞ K U R U L U BŞK.LIĞI

Bölümü

MÜSTEŞAR
M ü s t e ş a r Yard.ları (5)

Sayfa:

DANIŞMA ve DENETİM B .

Y A R D I M C I BİRİMLER

4

A . P . K . Kurulu Bşk.lığı

Personel G n . Md.lüğü

Hukuk Müşavirliği

İdari Mali İşler D . Bşk.lığı

Basın ve Halklar İlilş. Mşv.ligi

Yayın Daire Bşk.lığı

Bakanlık Müşavirliği

Savunma Sekreterliği

1

İLGİLİ

BAĞLI

BİRİMLERİ

1

l

1

Koruma ve Kontrol
G n . Md.lüğü

Proje ve Uygulama
G n . Md.lügü

Teşkilatlanma ve
D e n . G n . Md.lüğü

1

1
Koy Himetleri
Gn. Md.lüğü

Orman Genel
Md.lüğü

KURULUŞLAR

KURULUŞLAR
1

1

Tarım Reformu Atatürk Orman
G n . Md.lüğü
Çiftliği Md.lüğü

RESMÎ GAZETE

ANA H İ Z M E T

1

E . B . K . O n . Md.lüğü
T . M . O . O n . Md.lüğü

T . Z . D . K . G n . Md.lUğü
ORÜS On. Md.loju
T a n r ı mİşletmeleriG n . Md.lüğü
Tarım Kredi Koop.leri ve Birl. G n . Md.lüğü

T A

Ş R A

TEŞKİLATI
TEŞK

| B A K A N L I K İL MÜDÜRLÜKLERİ
1
B A K A N L I K İLÇE MD.LÜKLERİ

1
1KÖY G R U P TEKNİSYENLERİ

I
1
1

İLATI
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TURKEY
Training of members of the Supervising Council of the Ministry of
Project title
Agriculture, Forestry and Rural Affairs
Project number
: TCP/TUR/8851 (T)
Starting date
January 1988
Completion date
June 1988
Government Agency
responsible for pro
ject execution
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs
FAO contribution
US$ 17 000
Country

Füsun ÇETÎNTAŞ
Director
Department O f International
Economic Organizations, M F A
(on behalf of the Government)

Peter ROSENEGGER
FAO Representative in Turkey
For Edouard Saouma
Director - General
(on behalf of FAO)

Date of signature : 10.2.1988

Date of signature : 28 J A N 1988

I. B A C K G R O U N D A N D JUSTIFICATION
The Supervising Council of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs
(MAFRA), a unit directly responsible to the Minister, was established under law 3161, dated
6 March 1985, within the framework of a general reorganization of M A F R A (see chart, An
nex I).
Upon instruction or approval by the Minister, the unit :
— carries out various administrative supervision and investigation functions within the
Ministry and related organizations;
— drafts proposals for improved operation of the Ministry, which are in line with ex
isting programmes and regulations;
— prepares operational studies as instructed by the Minister.
In view of its recent application for EEC membership, the Government of Turkey is
presently endeavoring to harmonize the operations of various units within its Ministries with
the operations of similar units within E E C countries.
For this purpose the Government has requested FAO assistance under its Technical
Cooperation Programme financing.
II.

OBJECTIVES O F T H E ASSISTANCE

The objective of the project is to strengthenhe Supervising Council of M A F R A by ex
posing its members to selected agriculture inspection methods of the EEC and EEC countries,
and examine their applicability to Turkey.
III.

WORKPLAN

The objectives of project will be reached through :
(i) a consultant mission to Turkey (including briefing and debriefing in Rome) to :
a) present, in an introductory session to the Supervising Council members, the main
lines of EEC and E E C counties' inspection system;
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b) prepare the detailed plan and make necessary contacts for country visits in close
consultation with the Supervising Council, other relevant Turkish officials, and the F A O
Representative;
(ii) visit by two members of the Supervising Council to selected E E C countries to study
national systems of agricultural general inspection, and to Brussels to study the E E C veterinary
inspection system and be introduced to the global framework of E E C Common Agricultural
Policy Management and Control;
(iii)

preparation by the counterparts of proposals for follow-up activities in Turkey.

IV.

INPUTS TO BE PROVIDED B Y F A O

Personnel
One consultant during twelve days for activity (i).
Training
Travel and DSA for two Supervising Council members to Europe during two weeks.
General and direct operating expenses
V. REPORTS
The F A O conusltant will prepare a report at the end of his assignment. The members
of the Supervising Council who will visit European countries will jointly prepare a report at
the end of their visit covering findings and conclusions for submission to F A O .
VI.

G O V E R M E N T CONTRIBUTION A N D SUPPORTING A R R A N G E M E N T S

The Government will select and release two Government officials (staff members of the
Supervising Council) to undertake the study tour.
The Government will provide adequate facilities and services to the F A O consultant
during his visit to Turkey.
PROJECT B U D G E T COVERING F A O CONTRIBUTION
(in US dollars)

Country
Project title

TURKEY
: Training of members of the Supervising Council of the Ministry of
Agriculture, Forestry and Rural Affairs

Project number

: TCP/TUR/8851 (T)

10. Personnel
40. General operating expenses
46. Direct operating expenses
80. Training
TOTAL
Yürüt ma ve idare Bölümü Sayfa : 6
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MINISTRY OF AGRICULTURE FORESTRY AND YILLIĞA AFFAIRS
MINISTER
Supervisas Council

Seereterial

= .
UNDERSECRETARY
DEP. UNDERSEC, (5)

ADVISORY UNITS

SUPPORTING UNITS

In. Flu aid Coatd. CouacQ

O. D of Personnel Attain

Legal Advisory Dee.

Dep. of Admin, and Fin.

h n and Pysiic M . Dep.
Advisers to Minister

Dep. of Pubficfttionr
Defence Secmerial

MAIN SERVICE UNITS
C D . Protection
and Control

C D Project! and
Implementation

C D Orgasiauloe
and Support

C D Forestry

CONNECTEI) UNITS
1
G.D Village
Services

I

C D . Land lad
Agr. Reform

I
Ofteccontte
Autark Farm

X
RELATED UNITStLGlLl KURULUŞLAR

G.D Fish and Meat Corporation
CD
G.D
CD
CD

Soil Product! OfAce
TurkUh Milk bid Corp.
Food lud John Slock
State Supply Office
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1

G.D Força Produett fndudry
G.D Agricultural Enterprise!

PROVINCIAL
MINISTRY
Régional
Directorate

MINISTRY
Regional
Directorate

Provincial Org.

Provincial Org.

County Org.

O. D » General Directorate

County Org.

ORGANIZATION
17 Regional
Directorates
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Atama Karan
Karar Sayısı : 88/12612
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliklerine ekti listede adları yazılı personelin
atanmaları; Devlet Bakanlığı'nın 25/1/1988 tarihli ve 0127 sayılı yazısı üzerine, 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun
2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/2/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

T. ÖZAL
Başbakan
I. K. ERDEM
Devlet Bak-Başbakan Yrd.
A. BOZER
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı
M. KALEMLİ
İçişleri Bakanı
I. S. GİRAY
Bayındırlık ve Iskan Bak.
I. AYKUT
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
K. OKSAY
Devlet Bakanı
A. KAHVECİ
Devlet Bakanı V.
N. KİTAPÇI
Devlet Bakanı
A. M. YILMAZ
Dışişleri Bakanı
B. AKARCALI
Sağ. ve Sos. Yard. Bak.
Ş. YÜRÜR
Sanayi ve Ticaret Bakanı

A. TENEKECİ
V. ATASOY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A. KAHVECİ
M. YAZAR
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı.
M. O. SUNGURLU
E. VURALHAN
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
A. K. ALPTEMOÇİN
H. C GÜZEL
Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak.
A. K. ALPTEMOÇİN
H. H. DOĞAN
Ulaştuma Bakanı V.
Tarım Orman ve Köyişleri Bak.
F. KURT
M. T. TİTİZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. Kültür ve Turizm Bakanı

2/2/1988 Tarihli ve 88/12612 Sayılı Kararnamenin Ekidir.
ADLARI

GÖREVLERİ

Cemal KÖK
Mahmut Şükrü GÖR
Suat ÇETİN

Başdenetçi-Hukuk Müşaviri (İçerden)
Başdenetçi-Teknik (İçerden)
Tarım İşletmeleri Kurumu
Yönetim Kurulu Üyesi (Dışardan)

Yönetmelik
Karar Sayısı : 88/12777
Ekli "Afetlere ilişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik"in
yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın 19/2/1988 tarihli ve 1093 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 1/4/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN

Cumhurbaşkanı
i. K. ERDEM
Başbakan V.
I. K. ERDEM
Devlet Bak.-Başbakan Yrd.

K. OKSAY
Devlet Bakanı

A. TENEKECİ
Devlet, Bakanı

A. BOZER
Devlet Bakanı

Y. B. ÖZAL
Devlet Bakanı

A. KAHVECİ
Devlet Bakanı

V. ATASOY
Devlet Bakanı
M. YAZAR
Devlet Bakanı

C ÇİÇEK
Devlet Bakanı

N. KİTAPÇI
Devlet Bakanı

M. O.SUNGURLU
Adalet Bakanı

E. VURALHAN
Milli Savunma Bakarı

M. KALEMLİ
İçişleri Bakanı

A M. YILMAZ
Dışişleri Bakanı

I. S. GİRAY
Bayındırlık ve İskan Bak.

B AKARCALI
Sağ. ve Sos. Yard Bak.

H. H. DOĞAN
Ulaştırma Bakanı V.

H. H. DOĞAN
Tarım Orman ve Köyişleri Bak.

I. AYKUT
Çalışma ve Sos.GüvenilikBak.

Ş. YÜRÜR
Sanayi va Ticaret Bakanı

F. KURT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.

M. T. TİTİZ
Kültür ve Turizm Bakanı
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Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına
Dair Yönetmelik
BİRİNCİ KISIM
G E N E L ESASLAR
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce
planlayarak, afetin meydana gelmesi halinde Devlet güçlerinin afet bölgesine en hızlı bir şekil
de ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardım yapılmasını sağlamak için acil
yardım teşkilatlarının kuruluş ve görevlerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, acil yardım hizmetlerini yürütmekle görevli, vali ve kay
makamlar, bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler ve Kızılay'ın afetten önce yapmaları gerekli acil yardım planlarının ve afet sırasında
yapacakları acil yardım hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği görevleri, işbirliğini, koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 15/5/1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla
değişik 4 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Sorumluluk
Madde 4 — Vali ve kaymakamlar, görevli bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile askeri bir
likler, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik gereğince düzenlenecek acil yardım planlan ve acil yardımla ilgili yönergelerle kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludurlar.
Afetin meydana gelmesinden itibaren, alınması gereken her türlü acil tedbirlerin alınmasından ve acil yardımların bir emir beklemeden yapılmasından afetin meydana geldiği yerin mülki amiri sorumludur.
Tanımlar
Madde 5 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hizmet grubu : Âcil yardım hizmetlerini yürütmek için oluşturulan icra organını,
b) Servis : Hizmet gruplarının görevlerini yerine getirmek amacıyla kuruluşların imkanlarıyla oluşturulmuş hizmet birimini,
c) Ekip : Servislerin alt hizmet birimini,
d) İl afet bürosu : Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri bünyesinde kurulup, il kurtarma
ve yardım komitesinin büro hizmetlerini yürüten üniteyi,
e) Acil yardım : Afetzedeleri kurtarma, yaralılara ilk yardım ve tıbbi tedavi yapma,
aç ve açıkta kalan ailelerin geçici barındırılması ve bunların yiyecek, giyecek, ısıtma, aydınlat
ma ve diğer ihtiyaç maddelerinin karşılanması ve salgınları önlemek için yapılacak yar
dımları,
0 Acil yardım süresi : Afetin meydana gelmesi ile başlayıp, afetin sona ermesinden itibaren 15 gün devam eden, gerektiğinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca uzatılabilen, acil
yardımlar ve bununla ilgili harcamaların yapıldığı süreyi,
g) Bakanlıkların merkez teşkilatlan : Bakanlıkların ana hizmet birimlerini, bağlı ve ilgili kuruluşlarının merkez teşkilatlarını,
h) Komite : Olmuş veya olması muhtemel afet hallerinde il/ilçe'de kurtarma ve yardım işleri ile yükümlü olan birimi,
ifade eder.
Temel İlkeler
Madde 6 — Bu Yönetmeliğin ilke ve esasları dahilinde:
a) Acil yardım hizmetlerini yürütmek üzere, illerde valinin başkanlığında il kurtarma
ve yardım komitesi, ilçelerde kaymakamın başkanlığında ilçe kurtarma ve yardım komitesi
kurulur,
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b) İl ve ilçe acil yardım planlarının yapılmasından, icrasından ve güncelliğinin korunmasından birinci derecede vali ve kaymakamlar sorumludur. Bakanlıklar ve merkezi kurum
ve kuruluşlar ile askeri birlikler bu planların yapılmasına ve icrasına yardımcı olur,
c) Bakanlık, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatları il ve ilçe planları içinde yer alır,
d) Bakanlık, kurum ve kuruluşların merkez teşkilatları ile bölgedeki askeri garnizon
komutanlıkları, il ve ilçelere yardımcı olmak üzere kendi görevleri ile ilgili takviye ve destek
planları yaparlar,
e) Acil yardım hizmetlerinin planlanmasında, öncelikle ilçe ve/veya il hudutları içinde
ki kamu kurum ve kuruluşlarının güç ve kaynaklarının kullanılması esas alınır.
İhtiyaçların bu kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanamaması halinde sırasıyla:
1. Bölgedeki askeri birliklerden, komşu vali ve kaymakamlardan yardım istenir,
2. Bölgedeki özel kuruluşlardan ve gerçek kişilerden yükümlülükler yolu ile karşılanır.
İKİNCİ KISIM
OLAĞANÜSTÜ YETKİLER V E YÜKÜMLÜLÜKLER
Yetkiler
Madde 7 — Olmuş veya olması muhtemel afet hallerinde vali ve kaymakamlar:
a) Asker ve hâkim sınıfından olanlar hariç, 18-65 yaş arasındaki bütün erkeklere görev
vermeye,
b) Bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere resmî ve özel, canlı ve cansız her
türlü taşıt araçlarına ve gerekli makina, alet ve edevatına el koymaya,
c) Resmî ve özel kuruluşlara, tüzel ve gerçek kişilere ait arazi, arsa, bina, tesis, yiyecek, giyecek, ilâç ve tıbbî malzeme ile halkın ihtiyacı olan diğer her türlü maddelere el koyma
ya ve geçici işgale,
d) İl dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarına ve bunlara bağlı müesseselere afetle ilgili görevler vermeye,
e) Acil yardımları ve harcamalarım, afetin genel hayata etkili olabileceği intibaını uyan
dırması halinde yapmaya,
0 Mahalli sivil savunma teşkillerinin bölgelerindeki afetlerde, sivil savunma plânlama
esaslarına göre acil yardım hizmetlerine katılmalarını sağlamaya,
yetkilidir.
Yükümlülükler
Madde 8 — Afet halinde :
a) Asker ve hâkim sınıfından olanlar hariç, 18-65 yaş arasındaki bütün erkekler, afet
nedeniyle vali ve kaymakamlar tarafından kendilerine verilen görevleri yapar,
b) Tüm resmî ve özel kuruluşlar ile tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek veya
yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilâç ve tıbbî malzeme ile
giyecek ve diğer maddeleri verir,
c) Rasat istasyonları, meydana gelen ve gelebilecek afetleri, etkilenebilecek yerlerin va
li ve kaymakamlarına ve Afet İşleri Genel Müdürlüğüne derhal bildirir,
d) Ellerinde muhabere vasıtaları, haber ulaştırma imkânları bulunan sivil ve askeri tüm
resmî makam ve müesseseler afetlerin oluş haberini mahallin en büyük mülki amirine derhal
bildirir.
PTT'nin telgraf ve telefon merkezleri, demiryolu istasyonları, sivil ve askerî diğer muhabere teşkilleri, afetlerin oluşunu ihbar ve acil yardım süresince yardım talepleri için yapılacak telgraf, telefon, telsiz ve faximile görüşmelerini her işe tercihen parasız kabul eder ve
muhataplarına ulaştırır.
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f) TRT'nin radyo ve televizyon istasyonlarından parasız istifade edilir,
g) Vali ve kaymakamlar, ilgili makam ve müesseselerce afet bölgelerine acil yardım maksadıyla gönderilen ekipleri, her türlü malzeme, makina, alet, yiyecek, giyecek ve barınma eşya
ve maddelerini bedeli sonradan ödenmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarına ve bunlara bağlı müesseselere, vilayetlere, belediye ve köylere ait her türlü taşıma araçları ile sevk ederler.
Taşıma işlerinin bu kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanamaması halinde bu yükümlülük özel, gerçek ve tüzel kişilere de teşmil edilir,
h) Gerek afetzedelerden ve gerekse acil yardım hizmetlerinde çalışanlardan yaralanan,
sakatlanan ve hastalananlar en yakın hastanelere sevk edilirler. Sevk edildikleri sivil ve askerî
tüm resmî ve özel hastane ve tedavi yerleri bunları kabul ve tedavi etmeye mecburdur,
Resmî sağlık kuruluşlarında tedavi edilenlere parasız bakılır, Özel hastahane ve tedavi
yerlerinde tedavi edilenlerin tedavi giderleri sonradan Afetler Fonu'ndan ödenir.
ı) Afetler dolayısıyla hizmete girecek geçici iskân merkezlerine içme suyu getirilmesi,
bağlantı yolları ve elektrik tesisleri yapılması, bu yeri tehdit eden dere ve sel yataklarının ıslahı
gibi işler, valinin isteği üzerine ilgili bakanlık ve kuruluşlarca, öncelikle yapılır,
j) Afet hizmetlerinin yoğunlaştığı hallerde, Bayındırlık ve iskân Bakanlığının isteği üzerine ilgili bakanlık kurum ve kuruluşlar, yeteri kadar teknik ve idari personeli, hizmet için
lüzumlu araç, gereç ve malzemeyi ve bunların kullanılması ve tamirleri ile ilgili ekipmanı geçici olarak bu bakanlık emrine vermekle yükümlüdürler. Geçici personelin maaş, ücret, yevmiye ve benzeri hakları kendi dairelerince ödenir.
k) Görevlendirilmelerde; iş mevzuatının çalıştırma yasağı ile ilgili hükümleri çalıştırıla
cak kişilerin yaş, cinsiyet, sağlık, meslekleri, meşguliyetleri ve sosyal durumları ile aile ve bakıma muhtaç yakınları göz önünde bulundurulur.
Olağanüstü Halde Yetki ve Yükümlülükler
Madde 9 — Afetler nedeniyle Bakanlar Kurulunca olağanüstü hal ilan edilmesi halinde, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen yetki ve yükümlülüklere ilaveten 2935 sayılı Olağanüstü
Hal Kanununda belirtilen yetki ve yükümlülükler valilerce uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
ACİL Y A R D I M P L A N L A M A S I G E N E L ESASLARI
Koordinasyon ve işbirliği
Madde 10 — Acil yardım planlan yapmaktan sorumlu makamlar aşağıdaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdürler:
a) Bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendilerine ait kaynaklan en doğru şekilde tespit etmekten ve doğru bilgi vermekten sorumludurlar. Ancak bu şekilde alınan bilgiler planlama
maksatları dışında kullanılmaz,
b) İI ve ilçelerin afet acil yardım planlan, yardım sağlamaktan sorumlu garnizon ve
askerî birlikler komutanlıklarının planlan ile askerî acil yardım planlan da vali ve kaymakamlar
ile koordineli olarak hazırlanır,
c) Afetler acil yardım planlan hazırlanırken, Başbakanlık Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifinde yapılacağı belirtilen sivil savunma planları ile koordine edilir.
Dikkate Alınacak Genel Faraziyeler
Madde 11 — Acil yardım planlarının yapılmasında dikkate alınacak başlıca faraziyeler şunlardır:
a) Olacak afetin geçmiş yıllarda o bölgede olmuş en büyük çaplı afetten daha büyük
ve kapsamlı olabileceği, geçmişte bilinen afet hasan yoksa deprem bölgeleri haritasındaki deprem
tehlikesi ile muhtemel su baskınlarının dikkate alınabileceği,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

Sayfa: 12

RESMÎ G A Z E T E

8 Mayıs 1988 — Sayı: 19808

b) Deprem ve benzeri afetlerde yangınların çıkabileceği, yangın afetlerinde çok büyük
patlamaların, ayrıca sınai ve enerji tesislerinde yangın, patlama ve gaz kaçaklarının olabileceği,
c) Hasara uğrayan ve yıkılan binaların çok olabileceği, açıkta kalan ailelerin iskân problemlerinin artabileceği,
d) İç ve dış ulaşım ihtiyacının çok artabileceği,
e) Ulaşım yollarında ve tesislerinde hasarlar meydana gelebileceği, ulaşımın bir süre aklayabileceği veya durabileceği,
0 Barajların, santrallerin, akaryakıt depo ve tesislerinin ve diğer önemli bina ve tesislerin afette hasar görebileceği veya tamamen yıkılabileceği,
g) Radyo, telefon, telsiz haberleşmesinin aksayabileceği,
h) Elektrik ve içme suyu tesislerinin çalışamaz hale gelebileceği, susuzluğun baş gösterebileceği, halkın karanlıkta kalabileceği,
ı) Afetin gece veya sabaha karşı meydana gelebileceği, kış veya yazmanlarından birisinde olabileceği,
j) Hasarın büyük olabileceği, enkaz altından insanların kurtarılması gerekeceği,
k) İhtiyaç maddelerinde özellikle gıda, ilâç ve ısınma maddelerinde ve gereçlerinde sıkıntı meydana gelebileceği,
1) Hükümet binası, sağlık tesisleri gibi idare merkezlerinin hasara uğrayabileceği, geçici idare merkezlerine gerek duyulabileceği,
m) İlk yardım ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilecek personel ve ailelerinin veya
askerî birliklerin de afete maruz kalabileceği,
n) Afet bölgesine yardıma giden ekiplerin de barınma, ısınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının olabileceği,
o) Afet bölgesinde yağmacılık teşebbüslerinin olabileceği,
p) Yiyecek, içecek, giyecek, barındırma ve benzeri acil yardım ihtiyaçlarının belirlen
mesinde ve temininde acil yardım süresinin gerekli hallerde daha fazla olabileceği,
r) İllerinde tespit edilen muhtemel afetlerin gerçekleşebileceği,
s) Kış ve yaz şartlarının umumi hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçebileceği,
farz ve kabul edilir.
Bunlar genel planlamalar için faraziyeler olup, bölgenin özelliği dikkate alınarak vuku
bulabilecek her afet için somut faraziyeler tespit edilir ve planlar buna göre yapılır.
Planlama Temel Esasları
Madde 12 — Acil yardım planlaması temel esasları :
a) Resmî kurum ve kuruluşlar ile tüzel ve gerçek kişiler afet sırasında kendilerine verilen görevleri öncelikle yapmaktan, komitece kendilerinden istenen her türlü personel, araç,
gereç ve teçhizatı zamanında vermekten sorumludurlar.
b) il acil yardım planlan, il hudutları içinde geçmiş yıllarda meydana gelmiş afet türleri ve büyüklükleri göz önünde bulundurularak o ilde meydana gelmesi muhtemel en ağır şart
lan dikkate alacak ve ilin hudutları içinde bulunan tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde
Ek : 1 plan örneğine göre düzenlenir.
c) Askeri birlik takviye ve destek planlarının yapılmasında ve uygulanmasında, 7269
sayılı Afetler Kanunu, 293 S sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve bu kanunlara duyalı olarak çıkarılan yönetmelik esasları dikkate alınır.
d) Kurum ve kuruluşlar ile askerî birlikler, yapacakları acil yardım planlarında, acil
yardım hizmet gruplarının her birine katkılarının ne olacağını açıkça belirtirler.
e) Acil yardım hizmetlerini destekleme amacıyla il ve ilçelere gönderilecek asker dışındaki ekipler komitenin emrine girerler.
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f) Acil yardım hizmet grupları planlamasında, hizmet gruplarında görevlendirilecek kuruluşların kabiliyetleri, güç ve imkânları dikkate alınır.
g) İl ve ilçe planlarında hizmet gruplarının görevleri ve çalışma,esasları, servislerin yerel imkân ve ihtiyaçlara göre teşkili, servis başkanlarının yetki ve sorumlulukları açık ve kesin
bir ifade ile belirtilir.
h) Komite üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Ancak, zorunlu hallerde
komite başkanının bilgisi dahilinde yerlerine tam yetkili bir temsilci görevlendirebilirler.
ı) Hizmet gruplarının başkanları vali tarafından, servis başkanları ise, bağlı olduğu grup
tarafından belirlenir.
j) Hizmet grupları komitenin verdiği talimat ve prensip kararlarını uygular, bu uygulama için aldığı detay kararları yerine getirir. Bunların sonucunu belirleyen raporlar valinin onayına sunulur.
k) Servis başkanları kendilerine bağlı olarak kurulan ekip başlarına ve ekiplerine görev
vermeye yetkili olup, ekip başkanı veya ekipler verilen görevleri kendi müessese amirlerinden
ve üstlerinden emir beklemeksizin ve gecikmeksizin yapmaktan sorumludurlar. Acil durumlarda sözlü yapılacak istekler sonradan yazılı şekle dönüştürülür. Servisler, emrindeki ekipleri, hizmetin gereğine göre arttırıp, azaltabilir.
1) Komite, acil yardım hizmet gruplarında görevlendirilecek personel, araç ve gereç listesini örnek Ek : 2, 3 ve 4'e göre kuruluşlardan ister ve hizmet gruplarının ihtiyacını dikkate
alarak örnek Ek : 5 ve 6'ya göre görevlendirilmesini yapar.
m) Gruplar, komitece bildirilen personel, araç ve gereci örnek Ek : 7 ve 8'e göre servis
lerinde görevlendirir.
n) Görevlendirilen personel, araç ve gerecin görevleri ve görev yerleri, personeline tebliğ edilmek üzere ilgili kuruluşa bildirilir.
o) Her hizmet grubu, ilgili diğer hizmet gruplanyla koordinasyon ve işbirliği yaparak
kendi görevleri ile ilgili plan tasarısını hazırladıktan sonra afet bürosuna verir. Bu planlar komitece incelenip son şeklini aldığında valinin onayı ile kesinleşir.
p) İlçedeki plan çalışmaları yukarıdaki esaslar dahilinde ilçe komitesince yürütülür.
r) İl ve ilçe planları valinin onayı ile kesinleştikten sonra birer örneği planda görev alan
kuruluşlar ile Bayındırlık ve İskân, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıklarına gönderilir.
Plan üzerinde yapılan değişiklikler de ilgili kuruluşlara ve belirtilen bakanlıklara zama
nında bildirilir.
s) İl ve ilçe planlannın kapsamı ve tertibi bu esaslara göre düzenlenir. Bu genel esaslar
yol gösterici olup plana, mahalli şart ve ihtiyaçlara göre eklemeler yapılabilir.
Plan Çalışmalarına Esas Olacak Bilgileri Toplamak
Madde 13 — Aşağıdaki bilgiler acil yardım plan çalışmaları için lüzumlu olan genel
bilgiler olup, komiteler bu bilgilerden kendi plan konularını ilgilendirenleri toplayacaktır. Gerektiğinde, burada belirtilmeyen diğer lüzumlu bilgiler de toplanır.
a) Bölgede etkin olan afetlerle ilgili bilgiler:
Planlama konusu ilçe veya ilin hudutları içindeki yerleşim yerlerinde olmuş veya muh
temel afetlere maruz bölgeleri gösterir harita, plan ve krokiler ile bunlara ait hasar tespit ve
afet etüt raporları toplanır. Bu afetlerin yeri, oluş veya rapor tarihi, etkilenen veya etkilenebilecek bina, insan sayısını belirtir afet bilgi cetveli de hazırlanır.
b) Köy ve mahallelere ait genel bilgiler :
Yerleşim üniteleri listesi, ilçeler itibariyle köy ve köylere bağlı mahalle, mezra, kont gibi yerlerin adları en son nüfus sayımına göre genel hane ve nüfus sayıları, ilçeye uzaklığı, yol,
tu, elektrik ve telefon tesisleri durumunu gösteren örnek Ek : 9 form düzenlenir.
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c) İl ve İlçe merkezlerine ait genel bilgiler:
1. II ve ilçe bazında Devlet ve il yollarını ve bu yollar üzerindeki köprüleri, ayrıca gar,
liman, bava limanı gibi tesisleri gösterir haritalar ile bunlara ait gerekli bilgiler, ilçeler bazında
hazırlanır.
2. İI ve ilçe imar planlarına işlenerek belirlenecek genel bilgiler şunlardır:
— Olmuş ve muhtemel afete maruz yerler ve afet türleri,
— Açık alanlar, stadyum, park ve bahçeler,
— Konut alanları,
— Mezarlıklar ve kullanılmış, kullanılacak alan kapasiteleri,
— İstasyon ve otobüs terminalleri,
— Hükümet ve adli binalar,
— Askeri kışla ve binalar,
— Ceza ve tevkif evleri,
— Polis ve jandarmanın kullanımındaki bina ve tesisler,
— Diğer resmi bina ve tesislere ait bilgilerde örnek Ek : 10 forma göre toplanır.
3. Kullanma ve içme suyu tesisleri :
Su kaynaklarını, isale ve şebekeyi, terfi hatlarını, biriktirme depolarını, klorlama ünitelerini, klorlama yapılabilecek diğer yerleri ve bunların kapasite ve karakteristikleri ile tehlikeli kirletme riski taşıyan tesis ve yerleri belirten vaziyet planları, varsa bu planların ve tesisle
ilgili her türlü tatbikat projesi ve detayları toplanır.
4. Kanalizasyon, elektrik ve havagazı tesislerine ait tüm bilgiler:
— Kanalizasyon tesisleri ve deşarj yeri özelliği,
— Elektrik tesisleri,
— Havagazı tesisleri,
adı altında toplanır.
5. İtfaiye teşkilatı olan kuruluşların itfaiye hizmetleri ile ilgili personel, araç, gereç ve
takım malzemeleri cins ve miktarlarına ait listeler düzenlenir.
6. Haberleşme tesisleri :
Telefon, telgraf, teleks ve benzeri haberleşme tesis ve şebekeleri ¡1 veya ilçe yerleşim
planı üzerine işlenir.
Kamu ve özel sektördeki telex, faximile gibi yayın araçlarına ait bilgiler, örnek Ek :
11 forma göre toplanır.
7. Sağlık ve sosyal yardım tesisleri :
Kamu ve özel sektörün sağlık ve sosyal yardım tesis, personel araç ve gereç imkânlarına
ait bilgiler örnek Ek : 12 forma göre, hastane olarak kullanılabilecek yataklı kurum, bina ve
tesislere ait bilgiler örnek Ek : 13 forma göre,
Ayrıca, tıbbi malzeme, ilaç, kan ve benzeri ihtiyaç maddeleri stok durumları ile özel
ve ferdi çalışan sağlık personeli hakkında da bilgiler toplanır.
8. Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman Ürünleri, Kömür İşletmeleri, Tekel, Sümerbank,
Et-Balık, Tarımsal İşletmeler gibi önemli kuruluşların kapasiteleri, stok durumu, stoklama
ve ikmal imkânları tespit editir.
9. Giyim, gıda ve öteki ihtiyaç maddeleri üreten ve pazarlayan özel kuruluş ve tesisler
hakkında bilgiler toplanır.
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10. Kızılay Teşkilatının bölgedeki stok durumu, dağıtım ve ikmal imkânları belirlenir.
11. Akaryakıt ikmâl tesisleri :
İl veya ilçe hudutları içindeki akaryakıt istasyonlarını gösterir haritalar veya listeler,
bunların kapasite ve stok durumlarım gösterir listeler ile ikmal imkânlarını belirleyen rapor
ve bilgiler toplanır.
12. Tamir ve onarım tesisleri :
Kamu ve özel sektöre ait tamirhane ve atölyelerin kapasite ve karakteristiklerini ve di
ğer hususiyetlerini içeren bilgiler iştigal konularına göre toplanır.
13. Kurtarma, enkaz kaldırma, yapım ve onarım konularında görev verilebilecek diğer
kamu ve özel kuruluşların güç ve kaynakları hakkında bilgiler toplanır.
Toplanan bu bilgi, cetvel, plan, kroki gibi bölümler halinde G E N E L BİLGİ DOSYASINDA toplanır.
Bu bilgiler yapılacak planlarda esas alınır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
İL V E İLÇE ACİL Y A R D I M TEŞKİLATI V E GÖREVLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
İL ACİL Y A R D I M TEŞKİLATI V E GÖREVLERİ
İl Kurtarma ve Yardım Komitesi
Madde 14 — İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin kuruluşu, görevleri ve çalışma
esasları:
a) Kuruluşu :
Valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında;
— Belediye Başkam,
— İl Jandarma Alay Komutanı,
— Emniyet Müdürü,
— Sivil Savunma Müdürü,
— Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,
— Bayındırlık ve İskân Müdürü,
— Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,
— Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürü,
— Kızılay Temsilcisi,
— Garnizon komutanı veya mahallin en büyük askeri birlik temsilcisinden,
oluşan "İl Kurtarma ve Yardım Komitesi" kurulur.
Komitede görevli kuruluş temsilcileri listesi örnek Ek : 14 forma göre düzenlenerek dosyasına konulur.
b) Görevleri :
1. İl acil yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar,
2. İlçelere ait planları inceleyerek valinin onayına sunar,
3. Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev alacakları tespit ederek kendilerine duyurur. Eğitim ve tatbikatlar düzenleyerek grupların hizmete hazır olmalarını sağlar,
4. Hizmet gruplarını göreve çağırır, gerekli kararları alır ve uygulanmasını sağlar,
5. Yapılacak yardımın prensiplerini tespit eder ve belirlenen ihtiyaçların teminini sağlar,
6. Hizmet gruplarının toplanma ve çalışma esaslarını belirler ve bu konularda talimatlar düzenler, çalışmaları koordine ederek sonuçlarını izler,
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7. Acil yardım hizmetlerinin yürütülmesinde, görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlar,
8. Acil yardım, geçici iskân ve onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması
gerekli olduğu hallerde, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından izin alır,
9. Yapılan çalışmalar ile uygulama sonuçlarım değerlendirir,
10. Hizmet gruplarının görevlerini yapabilmesi için gerekli personel, araç ve gerecin
temini ve ikmali ile görevlendirilmelerini takip ve koordine eder,
11. Acil yardım çalışmalarının aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılmasını sağlar:
— Haberleşmenin temini,
— Ulaştırmanın sağlanması ve trafiğin düzenlenmesi,
— Kurtarma,
— Tıbbi ilk yardım,
— Hasta ve yaralıların hastaneye nakli,
— Yangın söndürme,
— Emniyet ve asayişi sağlama,
— Yedirme, giydirme, ısıtma ve aydınlatma,
— Geçici barındırmayı sağlama,
— Ölülerin defini,
— Enkaz kaldırma ve temizleme,
— Elektrik, su ve kanalizasyon tesislerinin onarımı ve hizmete sokulması,
— Karantina tedbirlerinin alınması,
Afet türüne göre bu sırada değişiklik yapılabilir.
12. Acil yardım süresi içerisinde harcanamayan ödeneği merkez fon hesabına iade eder.
13. Harcamalara ait ayniyat ve sarf evrakının aslını dizi listesine bağlı olarak Bayın
dırlık ve İskân Müdürlüğüne teslim eder. Bu evrakın bir örneğini de Afet İşleri Genel Müdürlüğüne gönderir.
14. Acil yardım malzemelerinden arta kalanları Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca hazırlanan yönergeye göre tasfiye eder.
15. Gerektiğinde, afetzedelerin borçlarının tecili ve yeni kredi açılması konusunda tes
pit ve tekliflerde bulunur.
c) Çalışma esaslan :
1. Komite, başkanının çağrısı üzerine, büyük afetlerde ise çağrısız toplanır.
2. Afetin büyüklük derecesine göre valilikçe gerekli görülürse komite, 24 saat çalışma
esasına göre görev yapar.
3. Komitenin sekreterya görevini afet bürosu yürütür.
4.

Afet halinde beliren ihtiyaçları Bayındırlık ve İskân Bakanlığına iletir,

İl Afet Bürosu
Madde 15 — İl kurtarma ve yardım komitesi afet bürosunun kuruluşu, görevleri ve
çalışma esasları:
a) Kuruluşu :
1. Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerinde afet büroları kurulur. Bu bürolar sürekli olup
aynı zamanda komitenin büro hizmetlerini de yürütür.
2. Valilikçe gerektiğinde büro, personel, araç ve gereç yönünden sivil savunma müdürlüğü ve diğer kuruluşlardan takviye edilir.
3. Büyük afetlerde valilikçe büronun çalışma yeri değiştirilebilir.
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b) Görevleri :
1. İl ve ilçe acil yardım planlarının onaylanmasını, çoğaltılmasını, ilgili yerlere gönderilmesini ve saklanmasını sağlar,
2.
3.
ulaştırır,

Planlarda olabilecek değişiklikleri izler ve ilgili yerlere bildirir,
Hizmet gruplarında görev alacak kimselere afetten önce verilmesi gereken bilgileri

4. Komite ile her hizmet grubunun üye ve servis başkanlarının ev ve iş adres ve tele
fon numaralarını gösterir cetvelleri hazırlar, ilgililere verir ve dosyasında saklar,
5. Acil Yardım Teşkilat Şemasının, komitenin uygun göreceği yerlere asılmasını sağlar.
c) Çalışma esasları :
Vali gerekli gördüğünde, büro 24 saat çalışma esasına göre görev yapar.
Acil Yardım Hizmet Grupları
Madde 16 — Acil yardım hizmetlerini yürütmekten sorumlu komite, bu hizmetleri aşa
ğıda belirtilen hizmet grupları ile yürütür:
1. Haberleşme Hizmetleri Grubu,
2. Ulaşım Hizmetleri Grubu,
3. Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu,
4. İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu,
5. Ön Hasar Tespit ve Geçici İskân Hizmetleri Grubu,
6. Güvenlik Hizmetleri Grubu,
7. Satın Alma, Kiralama, E l Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu,
8. Tarım Hizmetleri Grubu,
9. Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu.
Hizmet gruplarında görevli kuruluşların temsilcileri listesi ve toplanma yeri, her bir hizmet
grubu için ayrı ayrı olmak üzere örnek Ek: 15 forma göre düzenlenerek dosyasına konulur.
Haberleşme Hizmetleri Grubu
Madde 17 — Haberleşme hizmetleri grubunun; teşkili, görevleri, planlaması ve servisi:
a) Teşkili:
— PTT Müdürlüğü,
— Emniyet Müdürlüğü,
— İl Jandarma Alay Komutanlığı,
— Diğer ilgili kuruluşlar,
yetkili temsilcileri.
b)

Görevleri :

1. Afet mahalleri ile sürekli olarak haberleşmeyi sağlamak için telli, telsiz haberleşme
ağı kurdurur,
2.
3.
4.
talimatlar

Hasarlı haberleşme araçlarını süratle onarır ve hizmete sokar,
Afet mahallerinden aldığı bilgileri Afet Bürosuna bildirir,
İl dahilindeki haberleşme tesislerinin bir afet sırasında nasıl kullanılacağına dair
düzenler,

5. Afet mahallinde posta haberleşmesinin sağlanabilmesi için hertürlü tedbiri alır ve
gerektiğinde yeni posta taşıma hatları kurdurur.
c) Planlaması:
1. Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun, 12 nci
maddenin (1) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,
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2. İl dahilinde bir afet anında kullanılabilecek haberleşme teçhizatı listesinin örnek
Ek: 11 forma göre düzenlenmesini,
3. Afet haberleşmesinin öncelikli olduğunun ilgili yerlere duyurulmasını ve en seri haberleşmeyi sağlamak için gerekli düzenlemenin yapılmasını,
4. Afet bölgesinde haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasında mevcut haberleşme imkânlarının yetersiz veya devre dışı kalması halinde askeri birliklerin personel, techizat ve diğer
imkânlarından faydalanılmasını,
5. Köylerin ilçeye uzaklıkları ile telefonu olan köylerin telefon numaralarının örnek
Ek: 9 forma göre belirlenmesini,
6. Haberleşme tesisi olan kuruluşların yerleri ve durumu hakkında bilgiler toplana
rak gerekli harita ve cetvellerin düzenlenmesini,
7. Haberleşme tesislerinin tam kapasite ile devreye sokulması için gerekli tedbirlerin
alınmasını,
8. Muhtemel bir afette ne tür hasarın meydana geleceğine dair onarım için gerekli ted
birlerin alınmasını,
planlar.
9. Afet haberi şu bilgileri kapsar:
a — İlk Haber :
• Afetin türü,
• Afetin olduğu yer, i l , ilçe, köy ve mezra,
• Oluş tarihi ve saati,
• Devam edip etmediği,
• Muhtemel ölü ve yaralı sayısı,
• Hasarlı bina sayısı,
•

Yardım istenildiği takdirde cins ve miktarı,

b — Tamamlayıcı haber :
• Belirlenen ölü ve yaralı sayısı,
• Belirlenen kullanılmaz bina sayısı,
• Boşaltılan ve boşaltılacak konut, aile ve fertleri sayısı,
• Ulaşımı engelleyen hasar ve tıkanıklar,
• Hayvan zayiatı,
• Genel hane sayısı.
10. Köylerde haber alınacak kaynaklar şunlardır :
— Muhtar ve azalar,
— Köy korucusu,
— Öğretmen,
— Din görevlileri.
Haberciler en seri vasıta ile telefonu olan köyden komite başkanlığına afet haberini
bildirir.
Telefonu olmayan köylerdeki afet haberi en yakın telefonu olan yerden il veya ilçe merkezine en seri şekilde bildirilir.
d) Servisi: Haberleşmenin sağlanması ile tesislerinin yapım, onarım ve bakım servisidir.
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Haberleşmenin Sağlanması île Tesislerinin Yapım, Onarım ve Bakım Servisi
Madde 18 — Haberleşmenin sağlanması ile tesislerinin yapım, onan m ve bakım servisinin teşkili:
— PTT,
— Jandarma,
— Emniyet,
— Diğer ilgili kuruluşlar.
Ulaşım Hizmetleri Grubu
Madde 19 — Ulaşım hizmetleri grubunun teşkili, görevleri, planlaması ve servisleri :
a)

Teşkili:

— Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü,
— Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü,
— TCK mahalli kurulusu,
— DSİ mahalli kurulusu,
— D L H mahalli kurulusu,
— TCDD mahalli kuruluğu,
— THY mahalli kurulusu,
— Deniz yolları,
— Diğer ilgili kuruluşlar,
yetkili temsilcileri.
b) Görevleri:
1. Afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en kısa zamanda sağlanmasının gerektiği tertip ve düzenleri alır, aldırır ve afet hizmetlerinde kullanılacak araçlara geçiş üstünlüğü
sağlar,
2. Hizmet gruplarının ihtiyacı olan taşıt ve iş makinalarının tespit, tedarik ve tahsis
işlemlerini düzenler,
3. Afet şartları altında ilin ulaştırma tesis ve araçlarının durumlarım tespit ederek çalışmalarının devamı için gerekli tertip ve tedbirleri alır, akaryakıt ihtiyacının giderilmesini sağlar,
4. Deniz ve hava limanları ile demiryollarında seyrüsefer, tahmil ve tahliye ile ilgili
özel tedbirleri alır,
c)

Planlaması:

1. Kuruluşlarca servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12
nci maddenin (I) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,
2. Bir afet anında motorlu araçlarla gidilebilecek veya gidilemiyecek yerleşim yerlerine ait listelerin örnek Ek: 9 forma göre düzenlenmesini,
3. İkmal ve bakım islerinin, araçların ait olduğu kuruluşların atölyelerinde yapılmasını,
4. İl hudutları içindeki kara, deniz, hava yollan ve bunlar üzerindeki köprü, gar, liman gibi önemli tesisleri gösterirharitaların ilçe bazında düzenlenmesini,
5. Afetzedelere dağıtılmak üzere toplanan ikmal maddelerinin afet bölgesine ulaştırılmasında zorluk çekilmesi halinde, askeri birliklerden yardım istenmesini,
6. Kapalı olan köy yollarının açılması ve yeni köy yollarının yapılması programlarının hazırlanmasını,
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7. Mevcut köy yollarının üzerindeki köprü, menfez ve sanat yapılarının onarımı ile
yeni köprülerin yapımını,
8. Servislerde görevli gösterilen araçların yetmemesi halinde, diğer kamu kuruluşları
ile şahıslara ait araçlardan faydalanılmasını,
9. Devlet ve il yollarında meydana gelebilecek hasarların giderilmesi için ulaşıma açıl
masına dair programların yapılmasını,
10. Sorumluluk sınırlan içindeki 1 ve 2 nci öncelikte bakım ve onarım yapılacak yollara ait listelerin düzenlenmesini,
11. Afet halinde öncelikle ulaşıma açık tutulacak yolların belirlenmesini,
12. İl'deki asfalt ve stabilize yol durumu ile bu yollardaki kar mücadelesi durumunu
gösterir listelerin düzenlenmesini,
13. Gar, liman, hava alanı gibi tesislerin tip ve kapasitesi, imkânları, hizmet verebileceği araç tip sayıları ve süresinin belirlenmesi ve daha uzun süre hizmet verebilme tedbirlerini,
planlar.
d) servisleri :
1. Ulaştırma ve Nakliye Servisi,
2. Köy Yolları Yapım ve Onarım Servisi,
3. Devlet ve İI Yolları Yapım ve Onarım Servisi,
4. Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları Yapım ve Onarım Servisi.
Ulaştırma ve Nakliye Servisi
Madde 20 — Ulaştırma ve Nakliye Servisinin Teşkili :
— Köy Hizmetleri,
— TCK,
— TCDD,
— Hava Yolları,
— Deniz Yolları,
— DSİ,
— Diğer ilgili kuruluşlar.
Köy Yollan Yapım ve Onarım Servisi
Madde 21 — Köy Yolları Yapım ve Onarım Servisinin teşkili:
— Köy Hizmetleri,
— TCK,
— DSİ.
Devlet ve İI Yolları Yapım ve Onarım Servisi
Madde 22 — Devlet ve İl Yolları Yapım ve Onarım Servisinin teşkili:
— TCK,
— Köy Hizmetleri,
— DSİ.
Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları Yapım ve Onarım Servisi
Madde 23 — Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları Yapım ve Onarım Servisi
nin teşkili:
— TCDD,
— DLH,
— TCK.
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Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu
Madde -24 — Kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmetleri grubunun teşkili, görevleri,
planlaması ve servisleri :
a) Teşkili :
— Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü,
— Sivil Savunma Müdürlüğü,
— Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü,
— T C K mahalli kuruluşu,
— DSİ mahalli kuruluşu,
— D L H mahalli kuruluşu,
— T C D D mahalli kuruluşu,
— T H Y mahalli kuruluşu,
— Belediye,
— Askeri birlikler,
— Diğer ilgili kuruluşlar,
yetkili temsilcileri.
b) Görevleri :
1.
2.
3.
kaldırır,
4.

Afet mahallinde ve yıkıntı altında kalan yaralıları kurtarır,
Mahsur kalanları kurtarır,
Altında insan, hayvan ve kıymetli eşya ve maddeler bulunduğu anlaşılan yıkıntıları
Ulaşımı engelleyen yıkıntıları kaldırır, temizlenmesini sağlar,

5. Kurtarma ve yardım çalışmaları bakımından tehlikeli olabilecek binaların desteklenmesi, yıkılması ve temizlenmesini sağlar,
6. Gerekli görülen yıkıntının kaldırılmasını ve temizlenmesini sağlar,
7. Afet bölgesinde yangından korunma ve önleme tedbirlerini alır ve çıkan yangınları
söndürür,
8. Hastane, okul, sinema, kışla, atölye gibi yerler ile konutlardaki vatandaşların, barınaklardaki hayvanların, kıymetli eşya ve malların kurtarılmasında öncelik sırasına uyar.
c)

Planlaması:

1. Kuruluşlarca servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12
nci maddenin (I) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,
2.

Yıkıntıların döküleceği yerleri,

3. Bu hizmetin yürütülmesinde sivil savunma mükelleflerinden de faydalanılmasını,
4. Gerektiğinde, askeri birlik, personel, araç ve gereçlerinden de faydalanılması,
5. Kurtarma ve yıkntıları kaldırma hizmetinde görev alacak personeli eğitiminin sivil savunma müdürlüğünce yürütülmesini,
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6. Afet mahalline gelen resmi ve özel tum kuruluşlara ait itfaiye ekiplerinin belediye
itfaiyesinin koordinesinde çalışmasını,
planlar,
d) Servisleri :
1.

Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Servisi,

2. İtfaiye Servisi,
Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Servisi
Madde 25 — Kurtarma ve yıkıntıları kaldırma servisinin teşkili:
— Bayındırlık ve İskân,
— DSİ,
— TCK,
— Sivil savunma,
— Köy hizmetleri,
— Belediye,
— Askeri birlikler,
— Kurtarma ekipleri olan diğer kuruluşlar.
İtfaiye Servisi
Madde 26 — İtfaiye Servisinin teşkili :
— Belediye,
— Sivil savunma,
— Askeri birlik,
— Diğer ilgili kuruluşların itfaiye teşkilleri ve yangın söndürme ekipleri.
İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu
Madde 27 — ilk yardım ve sağlık hizmetleri grubunun teşkili, görevleri, planlaması ve
servisleri :
a) Teşkili:
— Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü,
— Askeri sağlık kurumları,
— Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık kuruluşu,
— Belediye başkanlığı,
— Nüfus müdürlüğü,
— Müftülük,
— Diğer ilgili kuruluşlar,
yetkili temsilcileri.
b)

Görevleri :

1. Hafif yaralı ve hastalar için afet bölgesinde ilk sıhhi tedbirleri alır, tedavisi gerekenlerin hastanelere gönderilmesini sağlar,
2. Sabit veya seyyar yataklı tedavi kurumlarında yatak kapasitelerini arttırıcı ve teda
vi hizmetlerini hızlandırıcı tedbirleri alır,
3.

Çevre sağlığı bakımından gerekli bütün tedbirleri alır,

4.

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli tedbirleri alır,
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Aşı, ilaç ve tıbbi malzemelerin teminini sağlar,

6. Ölülerin kimliklerini tespit eder,
7. Ölülerin gömülmesi ile ilgili gerekli dini, idari ve fiili işlemleri yapar.
c)

Planlaması:

1. Kuruluşlarca servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12
nci maddenin (i) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,
2. Yaralı afetzedelere ilk yardımda bulunarak gerekli görülenlerin ilk yardım mer
kezlerine ve hastanelere taşınmalarını,
3.

Afet bölgesinde ilk yardım merkezi kurulmasını,

4. İlk yardım merkezi ve hastanelerin personel, araç ve gereç kadrosu ile lüzumlu
ilaç ve tıbbi malzeme cins ve miktarlarını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının vereceği esas
lar dahilinde tespit ve temin ederek gerekli denetimlerinin yapılmasını,
5. İlk yardım merkezlerinin personel, araç ve gereç ihtiyacının öncelikle resmi sağlıkkuruluşları ve Kızılay olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından teminini,
6. İl dahilindeki resmi ve özel sağlık kuruluşları ile kimyahane, laboratuvar ve benzeri tesislerin kapasitesi ve imkânlarını gösterir listenin örnek Ek: 12 forma göre düzenlenmesini,
7.

Yataklı tedavi kurumlarının hizmet kapasitesini arttırabilmek amacıyla :

— İyileşmiş veya evde tedavi görebilecek hastaların tahliyesini,
— Odalarda ve koridorlarda boş yerlere karyola ve şezlongların yerleştirilmesini ve bunların teminini,
— Hastanelerin ihtiyaca cevap vermemesi halinde diğer resmî ve özel binalardan yararlanılmasını,
8. Gerektiğinde, hastane olarak kullanılabilecek bina ve tesislere ait bilgilerin örnek
Ek: 13 forma göre düzenlenmesini,
9. İhtiyaç halinde seyyar hastane kurulmasını,
10. İçme ve kullanma suyu temini, dezenfeksiyonu, tevzii, laboratuvar tetkiklerine tabii
tutulmasını,
11. Her çeşit yiyecek ve içecek maddeleri ile umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımdan gerekli görülenlerin kontrolünü,
12. Bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi açısından çöpler, gübrelik hayvan ölümü, kanalizasyon ve hela atıklarının zararsız hale getirilmesi, vektör mücadelesini,
13.

Aşılama hizmetlerini,

14. Ölülerin kimliklerinin tespiti ile kıymetli eşyalarının toplanarak muhafaza altına
alınmasını,
15.
16.
mesini,

Din görevlileri ile tabut, kefen gibi ihtiyaçların karşılanmasını,
Mezar yerlerinin tespiti ile gömülenlerin yerlerini belirleyici belgelerin düzenlen

17. Mezar kazma ile ilgili, personel ve araçların teminini,
planlar.
d) Servisleri:
1. İlk Yardım ve Ambulans Servisi,
2. Hastaneler Servisi,
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-

İlk Yardım ve Ambulans Servisi
Madde 28 — İlk Yardım ve Ambulans Servisinin teşkili :
— Sağlık ve Sosyal Yardım,
— Belediyeler,
— Sivil Savunma,
— Kızılay,
— Tüm kuruluşların ilk yardım ve ambulans ekipleri,
— Diğer sağlık kuruluşları.
Hastaneler Servisi
Madde 29 — Hastaneler Servisinin teşkili :
— tideki kamu hastaneleri,
— Kızılay,
— Askeri Sağlık kurumları,
— Özel hastaneler,
— Belediye,
— Diğer sağlık kuruluş ve tesisleri.
— Temel Sağlık Hizmetleri Servisi
Madde 30 — Temel Sağlık Hizmetleri Servisinin teşkili :
— Sağlık ve Sosyal Yardım,
— Belediye,
— Kızılay,
— Diğer Sağlık kuruluşları,
— Diğer ilgili kuruluşlar,
Ölüleri Tespit ve Gömme Servisi
Madde 31 — Ölüleri Tespit ve Gömme Servisinin teşkili :
— Belediye,
— Nüfus Müdürlüğü,
— Müftülük.
— Sağlık ve Sosyal Yardım,
— Kızılay,
— Askeri Birlik,
— Diğer ilgili kuruluşlar.
Ön Hasar Tespit ve Geçici İskân Hizmetleri Grubu
Madde 32 — Ön Hasar Tespit ve Geçici İskân Hizmetleri Grubunun teşkili, görevleri,
planlaması ve servisleri:
a) Teşkili :
— Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü,
— Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü,
— Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü,
— DSİ mahalli kuruluşu,
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— T C K mahalli kuruluşu,
— TEK,
— Belediye,
— İl Özel İdare,
— Kızılay,
— Diğer ilgili kuruluşlar,
yetkili temsilcileri.
b) Görevleri :
1. Alınan haberlere göre nerelere, ne kadar ön hasar tespit ekibi göndereceğini tespit
eder,
2. Hasarın yoğun olduğu bölgeleri belirler,
3. Kesin hasar tespitleri için gerekli bilgileri sağlar,
4. Afetten sonra konut, resmi ve özel tüm yapılar ile hayvan barınaklarındaki hasarın
en kısa zamanda tespitini sağlayıcı tedbirleri alır,
5. Ön Hasar Tespit Formlarını örnek Ek: 16'ya göre düzenlettirir. İcmal formlarını
da örnek Ek: 17 forma göre düzenleyip afet bürosuna verir,
6. Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı olan ve yıktırılması gereken binaları belirler,
7. Resmi kuruluşlar ihtiyacı ve afetzedelerin barındırılması için kullanılabilecek bina
ve tesisleri tespit eder,
8. Tespit edilen bu binaların kullanıma hazır hale getirilebilmesi için gerekli işlemleri
yaptırır,
9. Ön tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra açıkta kalan ailelerin geçici iskânlarını
sağlar,
10. Afetzedelerin kısa süreli geçici iskânları için öncelikle çadır olmak üzere sağlam
bulunan okul ve diğer resmi ve özel binaların kısa süre için bu işe tahsisini sağlar,
11. Geçici iskân alanlarının belirlenmesini, düzenlenmesini ve ünitelerin kurulmasını
sağlar,
12. Geçici iskândaki ailelerin ihtiyaçlarını belirler ve teminini sağlar,
13. Uzun süreli geçici iskân için resmi kuruluşlara ait bu amaçla kullanılabilecek bi
naları belirler, gerekirse tahsis ve kiralanmasını sağlar,
14. Afetzedelerin geçici iskân mahalline taşınmalarını sağlar,
15. Geçici iskân mahallerinin yol, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını belirleyip temin ettirir.
c) Planlaması :
1. Kuruluşlarca servislerde görevlendirilecek personel, araç, gereç kadrosunun 12 nci
maddenin (1) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,
2. Ön hasar tespiti yapacak personelin yetmemesi halinde nerelerden takviye ekip te
min edilebileceğini,
3. Afetzedelerin geçici barındırılmaları ilk etapta resmi kuruluşlara ait binalarda, bu
binaların yetmemesi halinde özel şahıslara ait bina ve tesislerde sağlanacağından bu gibi bina
ve tesislerin önceden belirlenmesini,
4. Hangi tür geçici iskânın gerekli olduğunun belirlenmesini ve teminini,
5. Gerektiğinde, geçici iskân barakalarının kurulmasını,
6. İhtiyaç duyulacak çadır ve battaniyenin Kızılay'dan teminini,
7. Yol, su, elektrik hizmetlerini ve diğer muhtemel afetleri dikkate alacak şekilde ge
çici iskân alanlarının tespitini,
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Geçici iskân yerlerindeki yol, su, elektrik gibi hizmetlerin ilgili kuruluşlara yaptırıl-

9.. Kimsesiz kalan çocuk ve yaşlıların ilgili kurumlarda geçici iskânlarını,
planlar.
d) Servisleri:
1. Ön Hasar Tespit Servisi,
2.

Geçici İskân Servisi,

Ön Hasar Tespit Servisi
Madde 33 — Ön Hasar Tespit Servisinin teşkili:
— Bayındırlık ve İskân,
— Köy Hizmetleri,
— DSİ.
— TCK,
— Belediye,
— Diğer ilgili kuruluşlar.
Geçici İskân Servisi
Madde 34 — Geçici İskan Servisinin teşkili :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Bayındırlık ve İskân,
Millî Eğitim Gençlik ve Spor,
Köy Hizmetleri,
DSİ,
TCK,
TEK,
Belediye,
Özel İdare,
Kızılay,

— Diğer ilgili kuruluşlar.
Güvenlik Hizmetleri Grubu
Madde 35 — Güvenlik Hizmetleri Grubunun teşkili, görevleri, planlaması ve ekipleri :
a)

Teşkili:

— Emniyet Müdürlüğü,
— İl Jandarma Alay Komutanlığı,
— Askeri Birlikler,
yetkili temsilcileri.
b) Görevleri :
Afet bölgesinde güvenlik, düzen ve trafiği sağlamak, çapulculuğu önlemek ve menfi
propagandalara mani olmaktır.
c) Planlaması :
1. Ekiplerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12 nci maddenin
(I) ve (m), bendleri esaslarına göre tespitini.
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2. Güvenlik ve trafik hizmetlerinin yürütülmesini,
3. Emniyet ve Jandarma güvenlik ve trafik ekiplerinin müştereken çalışması gereken
hallerde aralarındaki işbirliği ve koordinasyonunu,
4. Gerektiğinde, nerelerden takviye kuvvetleri istenebileceğini,
planlar.
d)
1.
2.
3.

Ekipleri :
Emniyet Güvenlik ve Trafik Ekipleri,
Jandarma Güvenlik ve Trafik Ekipleri,
Askeri Birlik Güvenlik ve Trafik Ekipleri,

Satınalma, Kiralama, E l Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu
Madde 36 — Satınalma, Kiralama, E l Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubunun teşkili, görevleri, planlaması ve servisleri :
a) Teşkili :
— Valinin ita amiri olarak görevlendireceği kişi,
— Sivil Savunma Müdürlüğü Temsilcisi,
— Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi,
— Defterdar,
— Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Fon Saymanı,
— Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü Temsilcisi,
— Müftülük Temsilcisi,
— Özel İdare Müdürlüğü Temsilcisi,
— Belediye Temsilcisi,
— Kızılay Temsilcisi.
b) Görevleri :
1. Gerek Kızılay, gerekse kuruluşlar ve özel teşebbüslerden hibe yolu ile temin edilen
acil yardım malzemesinin ihtiyaca kafi gelmemesi halinde gerekli görülen ihtiyaç malzemelerini Fonlar İhale Yönetmeliğinin acil yardım esaslarına göre satın alır,
2. ihtiyaç duyulan arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç ve bunun gibi malzemeleri önçelikle o bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı müesseseler ve mahalli idare
lerden teslim alma belgeleri karşılığında geçici olarak teslim alır,
3. İhtiyaçların yukarıdaki kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanamaması halinde, imkân ve kaynaklar dikkate alınarak bölgedeki özel kuruluşlar ile gerçek kişilerden satın alır, örnek Ek:18 ve 19 uncu formlara göre kiralamak veya elkoymak suretiyle temin eder,
4. Yapılacak satın alma, kiralama ve el koyma işlemleri için komiteden onay belgesi alır,
5. Teslim alma anında mal sahibinin veya bunların yetkili vekillerinin hazır bulunmamaları halinde, orada bulunan yakınlarından veya ilgililerden teslim alma belgesi karşılığın
da, acil durumlarda ise tutanakla teslim alır, teslim alma belgesini bilahara tanzim eder,
6. Satın alınan, kiralanan veya el konulan her türlü alet, edevat, araç, gereç, bina,
arsa ve her türlü malzemeleri ilgili hizmet grupları emrine, teslim alma belgelerini de Fon Say
manına verir,
7. Acil yardım ve geçici iskân hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan veya el konulan her türlü malı örnek Ek: 20 forma göre sahibine iade eder,
8. 7269 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi tatbik olunarak sağlanan mal ve çalışma yü
kümlülükleri tespit edilerek Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca düzenlenecek yönerge esaslarına göre karşılıklarının ödenmesi işlemlerini yürütür,
9. Temin edilen malzemelerin depolanmasını, korunmasını ve dağıtımını sağlar,
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10. Yiyecek, giyecek veya nakti yardım alanların listelerini düzenler ve onaylar,
11. İlaç ve gıda maddeleri ile umumi sağlığı ilgilendiren diğer eşya ve levazımattan
gerekli görülenlerin sağlığa uygun olup olmadığının denetim ve kontrolünü sağlar,
12. Gerektiğinde, Kızılay'ın dağıtımına da yardımcı olur.
c) Planlaması:
1. Kuruluşlarca servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12
nci maddesinin (1) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,
2. İl dahilinde bulunan zaruri ihtiyaç maddeleri ile ilgili ticarethane kurum ve işletmelerin adları ve kapasiteleri belirlenerek örnek Ek: 21 forma göre düzenlenmesini,
3. Satın alma, kiralama ve el koyma hizmetlerinde görev alanlara örnek Ek: 22 forma
göre görev ve yetki belgesi düzenlenmesini,
4. Acil yardım hizmetlerinde ihtiyaç duyulacak her türlü malın nerelerde, nasıl temin
edileceğini,
5. Temin edilen ihtiyaç maddelerinin depolarda bozulmadan muhafaza edilmesini,
6. Dağıtımı yapılacak her türlü acil yardım malzemelerini dağıtım ekipleri veya afetin
medana geldiği mahaldeki, mahalle ve köy ihtiyar heyetlerince afetzedelere örnek Ek: 23 for
ma göre dağıtımını,
planlar.
d)
1.
2.

Servisleri :
Satın Alma, Kiralama ve El Koyma Servisi,
Dağıtım Servisi.

Satın Alma, Kiralama ve El Koyma Servisi
Madde 37 — Satın Alma, Kiralama ve E l Koyma Servisinin teşkili :
— Defterdar,
— Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Fon Saymanı,
— Milli Eğitim Gençlik ve Spor,
— Özel İdare,
— Bedeliye,
Dağıtım Servisi
Madde 38 — Dağıtım Servisinin teşkili :
— Bayındırlık ve İskân,
— Milli Eğitim Gençlik ve Spor,
— Emniyet,
— Sivil Savunma,
— Müftülük,
— Kızılay,
Tarım Hizmetleri Grubu
Madde 39 — Tarım Hizmetleri Grubunun teşkili, görevleri, planlaması ve servisi :
a) Teşkili :
— Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığının ilgili taşra kuruluşları,
— Ziraat Bankası,
— Ziraat Odası,
— Belediyeler,
— Diğer ilgili kuruluşlar,
yetkili temsilcileri.
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b) Görevleri :
1. Sahipsiz veya barınaksız kalmış hayvanların tespit ve değerlendirilmesini sağlar,
2. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü işletmelerinde geçici olarak barındırmak için
hayvanları emanete alır ve sevk eder,
3. Et ve Balık Kurumuna hayvanların alım, kesim işlemlerini yaptırır,
4. Bölgenin ihtiyacı olan hayvan yemini temin eder,
5. Koruyucu aşılama yapar,
6. Hijyenik şartları sağlamak için her türlü tedbiri alır,
7. Ölen hayvanların sağlığa zararsız hale getirilmesini sağlar,
8. Tarımla ilgili ihtiyaçtarı temin eder,
9. Zarar gören tarım arazisinin tekrar tarıma elverişli hale getirilmesini sağlar,
10. Gerektiğinde afetzede çiftçilerin banka borçlarını erteletir ve lüzumlu tarım kredilerinin verilmesini sağlar.
c) Planması:
1. Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12 nci
maddenin (1) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,
2. Hayvanların asgari 15 günlük yem ihtiyacının karşılanacağı yerler, yemin cins ve
miktarı ile depolanacağı yerleri gösterir listeler düzenlenmesini,
3. İl dahilindeki zirai araç ve gereç durumunu gösterir listelerin düzenlenmesini,
4. Yem ve hayvan nakliyesinin nasıl yürütüleceğini,
5. Toplanan hayvanların barındırılacak devlet ve özel şahıslara ait çiftlik ve bakım
yerlerinin tespitini,
6. Hayvanların koruma ve kontrolü hizmetlerini,
7. Hayvan kesimlerinin nerelerde yapılacağını,
8. Ölen hayvanların sağlığa zararsız hale getirilmesini,
9. Sahipsiz kalan hayvanların ilk toplanma yerlerinin tespitini,
planlar.
d)

Servisi : Tarım Hizmetleri Servisidir.

Tarım Hizmetleri Grubu
Madde 40 — Tarım Hizmetleri Servisinin teşkili :
— Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının tarımla ilgili taşra kuruluşları,
— Ziraat Bankası,
— Ziraat Odası,
— Belediyeler.
Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu
Madde 41 — Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubunun teşkili, görevleri, plan
laması ve servisleri:
a) Teşkili :
— Belediyeler,
— İller Bankası,
— Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü,
— DSİ mahalli kuruluşu,
— T E K mahalli kuruluşu,
— Bu amaçla yararlanılabilecek diğer kuruluşlar,
yetkili temsilcileri.
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b) Görevleri :
1. Bozulan, elektrik, su ve kanalizasyon tesislerinin acil onarımını yapar, yaptırır ve
devamlı hizmet vermesini sağlar,
2. Geçici İskân ünitelerinin, su, aydınlatma ve kanalizasyon tesislerinin ihtiyacını sağlar
ve bu tesislerin kontrolünü yapar,
3. İçme kullanma sularının arıtım ve dezenfeksiyonunu sağlar,
4. Önemli tesislerin kısa sürede devreye girmesi için gerekli tedbirleri alır,
5. İl, İlçe, köy ve diğer yerleşim ünitelerinin elektrik, su ve kanalizasyon tesislerinin
durumunu gösterir plan, bilgi ve cetvelleri düzenler,
6. İl dahilindeki mevcut aydınlatma, araç ve gereçlere sahip olan kuruluşlar ile bu araç
ve gereçlerin kapasitelerini tespit ederek çizelgeler düzenler,
7. Köylerin elektrik durumunu tespit edip örnek Ek: 9 forma işler,
8. Elektrik tesisatı onarım ve bakım atölyelerine ait listeler düzenler.
c) Planlaması :
1. Kuruluşlarca servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12
nci maddenin (1) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,
2. Uzun süreli elektrik kesintilerinin olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını,
3. Gerektiğinde, resmi ve özel kuruluşlar ile askeri birliklere ait jeneratörlerden de faydalanmasını,
planlar.
d)
1.
2.
3.

Servisleri :
Elektrik Tesisleri Yapım ve Onarım Servisi,
Köy İçme Suyu Yapım ve Onarım Servisi,
Belediyeler İçme Suyu Tesisleri Yapım ve Onarım Servisi,

4.

Kanalizasyon Tesisleri Yapım ve Onarım Servisi.

Elektrik Tesisleri Yapım ve Onarım Servisi
Madde 42 — Elektrik Tesisleri Yapım ve Onarım Servisinin teşkili:
— TEK,
— Belediyeler,
— Diğer ilgili kuruluşların teknik ve onarım ekipleri.
Köy İçme Suyu Yapım ve Onarım Servisi
Madde 43 — Köy İçme Suyu Yapım ve Onarım Servisinin teşkili:
— Köy Hizmetleri,
— DSİ,
— Belediyeler,
— Diğer ilgili kuruluşların teknik ve onarım ekipleri.
Belediyeler İçme Suyu Tesisleri Yapım ve Onarım Servisi
Madde 44 — Belediyeler İçme Suyu Tesisleri Yapım ve Onarım Servisinin teşkili:
— İller Bankası,
— DSİ,
— Belediyeler,
— Diğer ilgili kuruluşların teknik ve onarım ekipleri.
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Kanalizasyon Tesisleri Yapım ve Onarım Servisi
Madde 45 — Kanalizasyon Tesisleri Yapım ve Onarım Servisinin teşkili:
— Belediyeler,
— tiler Bankası,
— Köy Hizmetleri,
— Sivil Savunma,
— Diğer ilgili kuruluşların teknik ve onarım ekipleri.
İKİNCİ BÖLÜM
İLÇE ACİL Y A R D I M TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ
İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi
Madde 46 — İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesinin kuruluşu, görevleri ve çalışma
esasları :
a) Kuruluşu :
Kaymakamın başkanlığında;
— Belediye Başkanı,
— İlçe Jandarma Bölük Komutanı,
— Emniyet Amiri/Başkomiseri,
— İlçe Sivil Savunma Müdürü/Memuru,
— Mal Müdürü,
— İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,
— Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü temsilcisi,
— İlçedeki sağlık kuruluşlarından kaymakamlarca belirlenen birinin amiri,
— Kızılay Başkanı,
— Garnizon Komutanı veya mahallin en büyük askeri birlik temsilcisinden,
oluşan "İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi" kurulur.
b) Görevleri ve çalışma esasları:
İlçe kurtarma ve yardım komitesinin görevleri ve çalışma esasları, il kurtarma ve yardım komitesinin görevleri ve çalışma esasları dikkate alınıp, kaymakamlıkça tespit edilerek
ilçe afet planlarında belirtilir.
İlçe Acil Yardım Hizmetleri Grup ve Servislerini teşkil esasları
Madde 47 — İlçe acil yardım hizmet grup ve servislerinin teşkil edilmesine ilçede mevcut resmî ve özel kuruluşların güç ve kaynakları dikkate alınır.
Kaymakamlar, ilçe acil yardım hizmetleri grup ve servislerini, il acil yardım grup ve
servislerine paralel olarak teşkil edebilecekleri gibi ilçenin özelliklerine ve imkânlarına göre
grup ve servislerde birleştirme yaparak veya bunlardan bir kısmını teşkil etmeyerek grup ve
servis sayısında azaltma yapabilirler.
İlçe Acil Yardım Teşkilatı, ilçe merkez ve köylerinde meydana gelebilecek küçük çaplı
ve münferit afetlerde ilden yardım beklemeksizin afetzedelere gerekli yardımları tam olarak
yapacak güçte ve kapasitede olur.
İlçe Acil Yardım Planları Kapsamı
Madde 48 — İlçe Acil Yardım Planları, il planı modeli ve esasları ile ilçenin hudutlarını, imkân ve kaynaklarını kapsayacak şekilde düzenlenir.
BEŞİCİ KISIM
YARDIM İSTEME
Vali ve Kaymakamlardan Yardım İsteme
Madde 49 — Büyük afetlerde vali ve kaymakamlar civar il ve ilçelerden yardım isteye
bilirler.
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a) Kendilerinden yardım istenilen vali ve kaymakamlar 7269 sayılı Kanundaki tüm yetkilerini kullanarak bütün imkan ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar.
b) Kendisinden yardım istenen vali ve kaymakamlar görevlendirdikleri ekiplerin en
kısa zamanda afet bölgesinde olmasını sağlarlar. Bu ekipler il/ilçe komitesi emrine girerler.
Askeri Birliklerden Yardım İsteme
Madde 50 — Büyük afetlerde vali ve kaymakamlar en yakın askeri birliklerden yardım isteyebilirler.
a) İl/ilçe komitesinin imkân ve kabiliyetlerinde yetersizlik, durumun ivediliği, ilave
güvenlik ve asayiş ihtiyaçlarının ortaya çıkması hallerinde, mülki amirlerce afet bölgesinde
veya civarında bulunan garnizon komutanlıklarına yapılacak yardım talepleri, üstlerinden emir
beklemeksizin ve gecikmeksizin yerine getirilir.
Acil durumlarda sözlü yapılacak istekler sonradan yazılı şekle dönüştürülür. Yardım
talepleri örnek Ek: 24 form ile yapılır.
b) Askeri birlikler, mülki amirlerden gelecek yardım taleplerini kendi komutanlıklarının sevk ve idaresinde Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile
kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri kullanarak TSK Tabii
Afetler Yönergesi esastan çerçevesinde yerine getirirler.
Garnizon dışına birlik görevlendirilmesinde bu birliklerin görev bölgesine nakli için öncelikle askeri imkânlar kullanılır, zorunlu olduğunda ildeki kamu kuruluşlarından yardım
sağlanır.
c) Askeri birlikler ilk ve acil yardım safhalarında görev alacağından, asıl sorumlu sivil kuruluşlar afet bölgesine geldiğinde mülki amirin de görüşü alınarak askeri birlikler kendi
görevlerine iade edilir.
ALTINCI KISIM
MERKEZİ P L A N L A M A V E KOORDİNASYON
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu
Madde 51 — Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunun kuruluşu, görevleri ve çalışma
esasları :
a) Kuruluşu :
Genel hayatı geniş ölçüde etkileyen afetlerde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında;
— Milli Savunma Bakanlığı,
— Dışişleri Bakanlığı,
— İçişleri Bakanlığı,
— Maliye ve Gümrük Bakanlığı,
— Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,
— Ulaştırma Bakanlığı,
— Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı,
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
— Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Müsteşarları ile,
— Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı veya Genel Müdüründen, oluşan "Afetler
Merkez Koordinasyon Kurulu" kurulur.
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Genelkurmay Başkanlığının görev ve sorumluluktan ile ilgili konularda bu kurula Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi de katılır.
b) Görevleri :
1. Başbakanlıktan alacağı talimatların uygulanmasını sağlar,
2. Afet bölgesi valilerinden ve diğer kaynaklardan alınan bilgilerden valilik ihtiyaçlarının giderilmesi ve varsa sorunlarının çözümlenmesi için kararlar alır. Bu kararlar doğrultusunda bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile afet bölgeleri arasında işbirliğini ve koordinasyonu
sağlar, çözümlenemeyen sorunlar varsa Başbakanlığa sunar,
3. Dış ve iç yardımlarla ilgili koordineyi sağlar,
4. Alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesi sonucunda Başbakanlığa sürekli bilgi
verir,
5. Bakanlık, kurum ve kuruluşların illeri takviye ve destek planları gereğince yapıl
ması gereken işlemleri her safhada izler, aksamalar varsa tedbirler alır, aldırtır.
c) Çalışma Esasları:
1. Büyük bir afet vukuunda kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır, kararları oy
çokluğu ile alır,
2. Kurulun toplanma yeri Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca önceden tespit olunarak
üyelere duyurulur,
3. Kurulun sekreterya görevini Afet İşleri Genel Müdürlüğü 24 saat çalışma esasına
göre yürütür.
Bakanlıklarda Afet Hizmetleri Koordinasyonu
Madde 52 — Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu üyesi olan Bakanlıklar, kendi görevleri ile ilgili acil yardım planlama, uygulama ve diğer bakanlıklarla koordine ve işbirliğini
yürütmek üzere; Müsteşar yardımcısının başkanlığında gerekli tertip ve tedbirleri alır.
Alınan bu tertip ve görevleri ile ilgili yapılan planlar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına
gönderilir, sonradan yapılacak değişiklikler de bildirilir.
Tabii Afetler Nedeniyle Olağanüstü Hal İlân Edildiğinde Merkezi Koordinasyon
Madde 53 — Hükümetçe, tabii afetler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğinde, afet
lerle ilgili koordinasyon, Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu ve Olağanüstü
Hal Alt Komisyonunca yürütülür.
YEDİNCİ KISIM
A F E T L E R NEDENİYLE BAŞBAKANLIK, G E N E L K U R M A Y BAŞKANLIĞI
İLE A F E T L E R M E R K E Z KOORDİNASYON K U R U L U ÜYESİ
B A K A N L I K L A R I N VE K I Z I L A Y ' I N GÖREVLERİ
Başbakanlık
Madde 54 — Başbakanlığın Görevleri:
Merkez üniteleri ile Devlet Bakanlıklarına bağlı ve ilgili kuruluşları kapsar.
1. Afetler Merkez Koordinasyon Kuruluna gereken talimatları verir.
2. Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunca halledilmeyen sorunları çözüme kavuşturur.
3. Afet bölgesi için lüzumlu malzemelerden gerekli olanların kotalara çağlı olmaksızın ivedilikle ithaline izin verir. Bu hususlar: afetten önce düzenleyen prensipler koyar ve ilgili
kuruluşlara duyurur.
4. Afet bölgesindeki hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla bölgeye akaryakıt şevki ve takviyesi hususunda gerekli tedbirleri alır.
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5. Meteoroloji rasathanelerinin afet olaylarında kullanılmasını ve afet haberlerini ilgili ve yetkili makamlara en kısa sürede iletilmesini sağlayıcı terbirler alır,
6. Vakıflar bünyesinde mevcut yurt ve benzeri sosyal tesislerden afetzedelerin de ya
rarlandırılması için gerekli tedbirleri alır ve bu konuda direktifler düzenler,
7.

Gerekli direktifleri verir ve izler.

Genelkurmay Başkanlığı
Madde 55 — Genelkurmay Başkanlığının afetle ilgili görevleri ve yapılacak askeri acil
yardım planlan:
a)

Görevleri :

1. Afetlerle ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılacağı belirtilen görevlerin yapılmasını sağlar.
2. Afetlerde Türk Silahlı kuvvetleri tarafından yapılacak acil yardımlara ilişkin esasları belirler.
3. Afetle ilgili askeri acil yardım planlarının mülki amirlikler ite koordineli olarak hazırlanmasını sağlar,
4.

Gerekli direktifleri verir ve izler.

b)

Askeri Acil Yardım Planlan

1. Askeri acil yardım planlarının yapılmasında, bu yönetmeliğin 10 ve 12 nci maddelerinde belirtilen işbirliği, koordinasyon ve planlama temel esasları dikkate alınır.
2. İllerde mahallin en büyük askeri birlik veya garnizon komutanlığınca hazırlanan
askeri acil yardım planları bölgeden sorumlu komutanlığa gönderilir. Buradan birleştirilerek
Kara Kuvvetleri Komutanlığının onayı alınan planlar, değişen durum ve şartlara uyum sağlayacak şekilde her yıl değiştirilir ve geliştirilir.
Adalet Bakanlığı
Madde 56 — Adalet Bakanlığının görevleri :
1. Afet bölgesinde ailelerini kaybeden ve reşit olmayan kimselerin vasi tayinlerinin yapılması, adliye dairelerinde zayi olan dosyaların yenilenmesi ile hasar gören ceza, infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların nakillerinin sağlanması ve hükümlü tasarruf akçesinden
zarar gören hükümlü ailesine yapılacak yardımın yerine getirilmesi yönünden gerekli tedbirleri alır,
2.

Gerekli direktifleri verir ve izler.

Milli Savunma Bakanlığı
Madde 57 — Milli Savunma Bakanlığının görevleri :
1. Afet bölgesinden askere alınacak yükümlüler ite halen silah altında bulunanların
erteleme, izin ve erken terhisine dair işlemlerin çözümlenmesini sağlar,
2.

İaşe ve sağlık hizmetleri yönünden yardımcı olur,

3.

Gerekli direktifleri verir ve izler.

İçişleri Bakanlığı
Madde 58 — İçişleri Bakanlığının görevleri :
1. Bölgenin emniyet ve güvenliğini sağlar, yağmacılığı önlemek amacıyla bölgeye giriş ve çıkışları denetim altına alır,
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2. Bölge içerisindeki trafik düzenini kontrol altına alır,
3. Afet nedeniyle meydana gelen ölüm ve kayıplarla ilgili nüfus hareketlerini takip eder,
4. Toplu geçici iskân nakillerinde, can ve mal güvenliğini sağlar,
5. Her türlü haberleşme sistemleri ile afet haberleşmesine yardımcı olur,
6. İl ve ilçelere ait afet planlarının yapılmasında mahalli Sivil Savunma Teşkilatının,
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ilgili birimleri ile işbirliği içinde bulunmasını sağlar,
7. Afet acil yardım ve kurtarma hizmetleri ile sivil savunma servislerinde görevli personel ve yükümlülerin eğitimlerini yaptırır,
8. Genel emniyet ve asayiş planlarında muhtemel afetlerin tür ve çaplarına göre alına
cak önlemlerin yer almasını sağlar,
9. Bu görevleri eksiksiz ve süratle yerine getirmeyi sağlayıcı planlan hazırlar, gerekli
direktifleri verir ve izler.
Dışişleri Bakanlığı
Madde 59 — Dışişleri Bakanlığının görevleri:
1. Yurtdışından yardım talebinde bulunulması kararının alınması üzerine ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin cins ve miktarını uluslararası ilgili kuruluşlar aracılığı ile veya
doğrudan duyurur,
2. Dış ülkelerden çeşitli yardım kuruluşu ve kişilerce yapılacak yardımların ivedilikle
yurdumuza ulaşması konusunda gerekli koordineyi sağlar,
3. Yurt dışından afet nedeniyle gelecek olan resmi ve özel kişilerle ilgili koordineyi
sağlar,
4. Afet nedeniyle yurt dışı haberleşmelerinde yardımcı olur,
5. Afet nedeniyle dış ilişkiler açısından tavsiyelerde bulunur,
6. Yurt dışında çalışan afet bölgesi vatandaşlarımızın afetle ilgili problemlerinin çözümünde yardımcı olur,
7. Yabancı ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan istenecek yardımların belirlenmesi,
gelen yardımların koordine edilmesi ve izlenmesi konularında esasların belirlenmesine katılır,
8. Gerekli direktifleri verir ve izler.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Madde 60 — Maliye ve Gümrük Bakanlığının görevleri :
1. Afetler Fonu'nda para bulunmadığı veya yeterli olmadığı takdirde gerekli ödeneğin sağlanması için tedbir alır,
2. Hazineye ait varsa, arazi ve gayri menkullerin geçici veya daimi olarak tahsisini
sağlar,
3. Yurt dışından yapılan bağış ve yardım malzemeleri ile afet anında lüzum duyulacak ithal mallarının yurt içine girmesinde gerekli kolaylığı öncelikle sağlar,
4. Afet acil yardım hizmetlerinden sorumlu resmi kuruluşların Devlet Malzeme Ofi
sinden karşılayacakları ihtiyaçlarını aksamadan ve öncelikle almaları için gereken tedbirleri alır,
5. Afet bölgesi halkının tekel maddelerine olan ihtiyaçlarının karşılanması için bu bölgelere dağıtımda öncelik tanır,
6. Gerekli direktifleri verir ve izler.
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Madde 61 — Milli Eğilim Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri :
1. Afet bölgesinde zarar gören okulların ivedilikle onarımını yaptırarak hizmete sokulmasını sağlar,
2. Gerektiğinde, okul ve yurtların geçici iskâna tahsisini sağlar.
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3. Eğitim ve Öğretimin aksamaması için gerekli tertip ve tedbirleri alır,
4. Yurt içi ve yurt dışından afet bölgesi için yardım amacı ile gelen eğitim malzemelerinin okullara dağıtımım sağlar,
5. Eğitim ve öğretimle ilgili şartlı yardımların yerine getirilmesinde gerekli işlemleri
yapar.
6. Gerekli, direktifleri verir ve izler.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Madde 62 — Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri :
1. Afet haberlerinin alınmasından sonra bölgeye ihtiyaca göre acil yardım ödeneği
gönderir,
2. Gerektiğinde, Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunu göreve çağırır,
3. Yapılacak ön hasar tespitlerine yardımcı olur,
4. Kızılay'ca sağlanacak çadırlı geçici iskân dışında, prefabrike ile kiralama veya resmi kuruluşlardan bina tahsisi yaptırmak suretiyle, afet bölgesi içinde ve dışında geçici iskânı
sağlar,
5. Geçici iskân yerlerini belirler, gereken önlemleri aldırır ve gerekirse afetzedelere nakdi
yardımda bulunur,
6. Afet nedeniyle yapılacak yurt içi ve yurt dışı bağışlar için ilgili bankalarda hesap
açtırır ve bu konuda gerekli koordineyi sağlar,
7. Afetin nedenlerini, etki sahasını, sonuçlarını, sınırlarını ve bölgede afet zararlarını
azaltacak tedbirleri belirler ve ilgili kuruluşlara duyurur.
8. Özel ve resmi binaların kesin hasar tespitlerini yaptırır, bu tespit sonuçlarını ilgili
kuruluşlara duyurur.
9. Hasar tespit sonuçlarına göre can ve mal kaybına neden olabilecek yıktırılması gereken binalara ait raporları düzenler ve ilgililere bildirir.
10. Afet nedeniyle bölgedeki belediyelerin elektrik, içme suyu ve kanalizasyon tesislerinde meydana gelen hasarın tespitini yapar, onarımına yardıma olur,
11. Afet bölgesindeki il ve devlet yollarında ve sanat yapılarında meydana gelen hasarları süratle giderip, kısa sürede ulaşımı sağlar,
12. Baraj, nehir ve gölet taşması sonucu su baskınından etkilenebilecek bölgeleri belirler, askeri ve sivil makamlar aracılığı ile halkın uyarılmasını sağlar ve gerekti önlemleri ilgili
kuruluşlarla işbirliği yaparak alır,
13. Acil yardım süresi sonunda Afetler Fonu'ndan sağlanan veya afetlere hibe edilen
matzemeden arta kalanlarının tasfiyesi ile ilgili yönerge hazırlar.
14. Afet bölgesi halkının eğitilmesi için eğitim programları hazırlar veya hazırlatır,
15. Bu görevleri eksiksiz ve süratle yerine getirmeyi sağlayıcı planlar hazırlar, gerekli
direktifleri verir ve izler.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Madde 63 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görevleri:
1. İlk yardım ve tedavi hizmetlerinin hızlı, etkili ve ihtiyaca cevap verecek şekilde yürütülmesini sağlar,
2. Çevre ve toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar,
3. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve aşılama hizmetlerinin yürütülmesini sağlar,
4. Çevre ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda sağlık düzenlemelerini yapar,
5. Personel, araç, gereç, tıbbi malzeme, ilaç, kan gibi ihtiyaçların zamanında karşılanmasını ve kontrollerinin yapılmasını sağlar,
Yürütme ve İ d a r e Bölümü Sayfa : 36

8 Mayıs 1988 — Sayı : 19808

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa : 37

6. Afette kimsesiz kalan korunmaya ve bakıma muhtaç çocuk, sakat ve yaşlıların ba
kımını sağlar,
7. Bu görevleri eksiksiz ve süratle yerine getirmeyi sağlayıcı planları hazırlar, gerekli
direktifleri verir ve izler.
Ulaştırma Bakanlığı
Madde 64 — Ulaştırma Bakanlığının Görevleri :
1. Afetin vukuunu ihbar veya yardım talepleri için yapılacak telgraf, telefon, telsiz
gibi muhaberelerin parasız kabul edilip, muhataplarına ulaştırılmasını sağlar,
2. Afet bölgesinin yurdun her yöresi ile acil haberleşmesini sağlamak için gerekli ted
birleri alır. Afetten etkilenen haberleşme araçları, tesis ve şebekelerini en kısa zamanda hizmete sokar,
3. Afet muhaberatına öncelik tanır,
4. Gerekli görülen afet ve geçici iskân bölgelerinde haberleşme tesis ve şebekesini ön
celikle kurar,
5. Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunca uygun görülen, yurt içi ve yurt dışından
çeşitli kuruluş ve müesseseler tarafından gönderilecek kurtarma ve yardım ekipleri ile her türlü malzeme, makina, alet, yiyecek, giyecek, barınmaya ait eşya ve maddelerin, kara, deniz,
demiryolu ve hava vasıtaları ile gerekirse bedeli sonradan ödenmek üzere sevkini sağlar,
6. Afet bölgesine veya afet bölgesinden başka bölgeye yapılacak ikmal ve nakillerde
demiryolları, denizyolları, karayolları ve havayolları bakımından gerekli tedbirleri alır, takvi
yeleri yapar, afetle ilgili nakliyeye öncelik verir,
7. Afet bölgesi ile yurt içi büyük merkezler ve yurt dışı arasında hava köprüsü kurar.
Bölgedeki hava alanlarına hangi tip uçakların hangi şartlarda inmesinin uygun olacağını Dış
işleri Bakanlığına bildirir,
8. Yurt içi veya yurt dışından yapılacak olan afetle ilgili nakliyelerde asgari ücret tari
felerini tatbik eder. Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunun aksine bir kararı olmadıkça,
bu nakliye ücretleri ilgili kuruluşlarca ödenir.
9. Gönüllü başvuru halinde özel kesime ait kara, deniz ve hava taşıma araçlarından
ücretsiz yararlanılması için gerekli her türlü tertip ve tedbirleri alır.
10. Afet bölgesindeki demiryollarında, hava meydanlarında, liman, iskele ve barınak
larda meydana gelen hasarları süratle giderir ve kısa sürede hizmete açar veya gerekli görülen
yerlerde yenilerini yapar,
11. Bu görevleri eksiksiz ve süratle yerine getirmeyi sağlayıcı planlar hazırlar, gerekli
direktifleri verir ve izler.
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
Madde 65 — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının görevleri;
1. Hayvan zayiatını önlemek amacıyla, hayvanları kasaplık ve damızlık olarak tespit
eder, kesim için Et ve Balık Kurumu kombinalarına, bakımları için de tarımsal işletmelere
süratle naklini sağlar. Afet bölgesindeki yem ihtiyacının karşılanması için gerekli önlemleri alır,
2. Ölen hayvanların sağlığa zararsız hale getirilmesini ilgili kuruluşlarla birlikte sağlar,
3. Afet bölgesinde her türlü salgın ve paraziter hayvan hastalıklarına karşı gerekli tedbirleri alır,
4. Afetzedelerin yakacak ihtiyacını karşılamak üzere odun, evlerinin onarımı için ke
reste, konut, ahır ve samanlık ihtiyaçları için de tomruk tahsis eder,
5. Afet bölgesinin tohum ve gübre ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli tedbirleri alır,
6. Yardımların afet bölgelerine nakline yardımcı olur,
7. Afet bölgesinde hasar gören köy yolları ile köy içme suyu arıtma ve dezenfeksiyon
tesislerinin onarımını sağlar, geçici iskân yerlerinin arıtma ve dezenfeksiyon tesisleri ile birlik
te içme suyu ve yol ihtiyaçlarını karşılar,
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8. Geçici iskânın sağlanmasına altyapı, araç, gereç, kısa süreli aydınlatma hizmetleri
yönünde yardımcı olur,
9. Afetlerden zarar gören çiftçilerin tarım ürünlerinin canlı ve cansız üretim araçları
ve tesislerinin hasar durumlarını tespit eder,
10. Bu görevleri eksiksiz ve süratle yerine getirmeyi sağlayıcı planları hazırlar, gerekli
direktifleri verir ve izler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Madde 66 — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri:
1.

Afet bölgesindeki çalışmak isteyen afetzedelerin öncelikle işe alınmalarını sağlar,

2.

Yurt dışına işçi göndermede afetzede ailelere öncelik tanır,

3. Afet bölgesindeki afetzedelerin tedavisi amacıyla bu bölgedeki veya civar bölgeler
deki sağlık tesislerini görevlendirir. Bu konuda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Kızılay
ile koordineti çalışır,
4. Yurt dışında çalışan afet bölgesi işçilerinin afetle ilgili problemlerinin çözümüne
yardımcı olur,
5.

Gerekli direktifleri verir ve izler.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Madde 67 — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri :
1. Kuruluşlarınca üretimi yapılan çeşitli malzemelerden afet bölgesi için ihtiyaç duyulanların öncelikle ve ivedilikle tahsis edilip verilmesini sağlar,
2. Afet bölgesindeki kritik sanayi tesislerini tespit eder ve en kısa zamanda devreye
girmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile müşterek tedbirler alır,
3. Afette hasar gören kamu ve özel sanayi tesislerinin yeniden devreye sokulması için
kredi desteklemesi yapar,
4.

Gerekli direktifleri verir ve izler.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Madde 68 — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri :
1. Kış şartlarını da dikkate alarak afet bölgesinin yakacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere
gerekli tedbirleri alır,
2.

Afet bölgesinde hasar gören elektrik tesislerini onarır,

3.

Afet bölgesindeki iskân alanları ile geçici iskân bölgelerinin aydınlanmasını sağlar,

4.

Geçici iskân için görev sahasına giren konularda gerekli yardımları sağlar,

5. Afet bölgesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen kritik sanayi tesislerinin en kısa zamanda devreye girmesi için enerji yönünden gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar,
6.

Gerekli direktifleri verir ve izler.

T. Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü
Madde 69 — T. Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünün görevleri :
1. Afet hizmetinin gereğine uygun olarak gerek genel merkezde, gerekse afet bölgesinde yapılacak çadır, battaniye, yiyecek, giyecek gibi yardımların en süratli şekilde yapılması
için Kızılay organizasyonu kurar,
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2. Komite kararlan doğrultusunda, ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde afetin yaygınlık
ve şiddet derecesini göz önünde tutarak afetzedelerin geçici barınma, iaşe, giyim, kuşam ve
gerekli acil ihtiyaç maddelerini karşılar,
3. Yurt içinden ve yurt dışından gelen yardım malzemelerini teslim alarak depolar ve
komitenin tahsis edeceği yerlere dağıtımını sağlar,
4. Afet bölgelerine çadır, battaniye, yiyecek ve giyecek gibi yardım malzemelerinin
sevkiyatını yapar,
5. Yapılan mahalli planlamalara göre bölge hizmet grupları ile işbirliği yaparak ayni
yardımların tahsis edildiği yerlere ulaşımını ve afetzedelere bu yönetmelik esaslarına göre da
ğıtımını sağlar,
6. Gerekli görüldüğü takdirde, sağlık hizmetlerinde yardımcı olmak üzere ihtiyaç du
yulan yerlere sağlık ekibi ile kan ve kan ürünleri ve tıbbi malzeme gönderir. Bu konularda
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve kuruluşlar ile işbirliği yapar.
7. Afet bölgesinin acil yardım ihtiyaçları konusunda uluslararası Kızılay ve Kızılhaç
Dernekleri birliği (LİG) ile temasa geçer ve yurt dışından gelecek yardımlar konusunda Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapar,
8. Gerektiğinde, kan bağışı için kampanya açar ve ihtiyaca göre şevkini yapar,
9. Kızılay ekipleri ile toplu yerleşim yerlerinde, acil yardım safhasında gerekli görülecek süre zarfında seyyar aş ocaklan kurarak sıcak yemek verme işlemlerini yapar,
10. Bu görevleri eksiksiz ve süratle yerine getirmeyi sağlayıcı planları hazırlar, gerekli
direktifleri verir ve izler.
SEKİZİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Afet Mahallinde Çalışanlara Yardım
Madde 70 — Afet nedeniyle acil yardım hizmetlerinde çalışanların da zorunlu haller
de iaşe ve ibateleri komitece sağlanır.
Acil Yardım Malzemelerinin Tespiti
Madde 71 — Afetzedelere acil yardım olarak dağıtılan yiyecek, giyecek, yakıt, ısıtma,
aydınlatma gibi malzemeler ile acil yardım ve kurtarma hizmetlerinde çalışan görevlilere 70'inci
madde uyannca verilecek iaşe ve ibatelerinin tespiti ve tedariki esaslan Bayındırlık ve İskân
Bakanlığınca düzenlenecek yönergede belirtilir.
Yönerge ve Planların Düzenleme Süresi
Madde 72 — Bu yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen afet acil yardım planlan yürürlük
tarihinden itibaren 1 yıl, direktif ve yönergeler ise, 6 ay içinde düzenlenir. Bunların değişen
durum ve şartlara göre güncelliği sağlanır.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Nakit Bağışlar
Madde 73 — Afetler nedeniyle yurt içi ve yurt dışından yapılan nakit yardımlar Afetler Fonu hesabında toplanır. İl ve İlçelerde toplanan nakdi bağışlar da bu hesaba aktanlır.
Türkiye Kızılay Derneğine yurt içinden ve dışından yapılacak her türlü nakdi yardımlar
bu maddenin kapsamı dışında olup Kızılay mevzuatına tabidir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 74 — 12 Eylül 1968 tarih ve 12999 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Afetlere
İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Programları Hakkındaki Yönetmelik" yürürlükten kaldınlmıştır.
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Yürürlük
Madde 75 — Sayıştay'ın görüşü de alınan bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 76 — Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EK : 1
İL A F E T L E R ACİL Y A R D I M P L A N ÖRNEĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL
1 — AMAÇ
2 — KAPSAM
3 — HEDEFLER
4 — SORUMLULUK
İKİNCİ BÖLÜM
G E N E L D U R U M V E FARAZİYELER
5 — GENEL DURUM
6 — FARAZİYELER
(Yönetmeliğin 11,13 maddelerine ve ilin özelliğine göre yazılacak)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İL ACİL Y A R D I M TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ
7 — İL K U R T A R M A V E Y A R D I M KOMİTESİ
a)

Kuruluşu

b)

Görevleri

c)

Çalışma esaslan

8 — İL A F E T BÜROSU
a) Kuruluşu
b) Görevleri
c) Çalışma esaslan
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HİZMET G R U P L A R I N I N TEŞKİLİ, GÖREVLERİ V E P L A N L A M A S I
9 — HABERLEŞME HİZMETLERİ G R U B U
a)

Teşkili

b)

Görevleri

c)

Planlaması

d)

Servisi
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10
a)
b)
c)
d)

— ULAŞIM HİZMETLERİ G R U B U
Teşkili
Görevleri
Planlaması
Servisleri

11
a)
b)
c)
d)

— K U R T A R M A V E YIKINTILARI K A L D I R M A HİZMETLERİ GRUBU
Teşkili
Görevleri
Planlaması
Servisleri

12
a)
b)
c)
d)

— İLK Y A R D I M V E SAĞLIK HİZMETLERİ G R U B U
Teşkili
Görevleri
Planlaması
Servisleri

13
a)
b)
c)
d) Servisleri d)

— ÖN H A S A R TESPİT V E G E Ç İ İ İSKAN HİZMETLERİ G R U B U
Teşkili
Görevleri
Planlaması
Servisleri

14 - GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU
GRUBU
a) Teşkili
b) Görevleri
c) Planlaması
d) Ekipleri
15
GRUBU
a)
b)
c)
d)
16
a)
b)
c)
d)

— SATIN A L M A , KİRALAMA, E L K O Y M A V E DAĞITIM HİZMETLERİ
Teşkili
Görevleri
Planlaması
Servisleri
— T A R I M HİZMETLERİ G R U B U
Teşkili
Görevleri
Planlaması
Servisi

17 — ELEKTRİK, SU V E KANALİZASYON HİZMETLERİ G R U B U
a) Teşkili
b) Görevleri
c)
d)

Planlaması
Servisleri
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AKAZİ AESA ElNA VE TESİS

Cinsi
Miktarı
EvBafı
Yeri
Tesellüm
Tarihi

1

.

Te6İim Alınaj
Malın

TESLİM ALMA BELGESİ

ve Soyadı

paha

idi

Doğur,

Yeri

ikametgah
Tebliğ

ve

Tarihi

Adresi

Tarihi

ve

İmza

1

ı

Sahibinin

Adı

îstenen
TaKdır

fiyat
Olunan

i'ıyat

K a l ı n G e n e l Durunu
Hakkında Açıklama

7269 s a y ı l ı Kanunun 6 n c ı m a d d e s i n e göre a c i l y a r d ı m
s ü r e s i n d e k u l l a n ı l m a k , k i r a s i , b e d e l i , ü c r e t i veya t a z m i n a t ı bilahare ödenmek üzere teslim a l ı n m ı ş t ı r .

BAŞKAN
(Adı,Soyadı

UYE
ve

K a l s a h i b i veya
( A d ı . S o y a d ı ve

imza)

vekili
Imza)
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ARAÇ TESLİM ALMA

BELGESİ

Cinei

.1

Plaka No.

«

H

S a s i No.
Karkası
todeli-h
otor N

e *
u

Tonajı

c

r-ı a
aH
o
-1

ı-t •*
10
<b
Sahibinin |

Adı

Doğum Y . e r ı

ve

Taril i

1

İkametgah Adresi
T e b l i ğ T a r i h i ve
İmzası
A d ı ve S o v a d ı
Baba A d ı

c
c
:3
o

Dorum Y e r i

:3

ı+

ve

Baba A d ı

:3

:3
W

Veri
2
\.
Tarihi
Soyadı

Tesellüm

ve T a r .

İ k a metgah A d r e s i
—TeX l i g k a r ı t ı l ve
Inz a s ı

istenen

Fiyat

T a k a ı r Olunan l ı v a t
A r a c ı n û e n e l Durumu
Hakkında Açıklama

7269 S a y ı l ı Kanunun 6 n c ı M a d d e s i n e g ö r e a c i l y a r d ı m
s ü r e s i n d e k u l l a n ı l m a k , k i r a s ı b e d e l i , ü c r e t i veya t a z m i n a t ı
b i l a h a r a ödenmek ü z e r e teslim a l ı n m ı ş t ı r .

Başkan
(Adı,Soyadı

üye
ve i m z a )

H a l S a h i b i veya V e k i l i
( A d ı , s o y a d ı ve imza)

(Adı,soyadı

ve i m z a )

üye
(Adı,soyadı

ve i m z a )

LOT : T a ş ı t a r a c ı ü z e r i n d e k i
A v a d a n l ı k l a r ı n c i n s ve
m i k t a r ı a y r ı c a bu b e l g e
a r k a s ı n a y a z ı l a r a k imza
edilir.
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KÎRALANAN-EL

KONULAN

MALA

A İ T İADE

BELGESt

MAL '.SAHİBİNİN:
Adı v e Soyadı
Baba Adı
Doğum Y e r i v e T a r i h i
İkâmetgâh A d r e s i
Taşıt Aracı v e y a Malın T e s l i m
Alındığı T a r i h
TAŞIT ARACI VEYA MALIN
ÖZELLİK VE NİTELİKLERİ :
Cinsi
Miktarı
Karkası
ÖZELLİKLERİ " K a t v e D a i r e
A d e d i T e s i s a t Durumu"
H a n g i İşlerde Kullanıldığı
Kullanıldığı

Süre
kadar.

tarihinden.
ay

. tarihine.

TAŞIT ARACI ÎSE:
Plaka

No'su

Şasi No*su
Motor

No'su

Markası
Modeli
Tonajı
Alınan Kalın Durumu hakkında.
Açıklama

:

DEĞER KAYBI (Varsa)
T e s l i m alındığı a n d a k i d u r u c u i l e
g e r i verildiği a n d a k i durumu a r a sında ne k a d a r liralık değer kaybı
(kırılma, b o z u l m a , yıpranma v b . g i b i )
t e s b i t edildiği
:
A c i l Yardım
aimaetlerinde. kwll»nıl«ak ütere
t a r i h i n d e k i r a l a n a n / e l k o n u l a n yukarıda, cınei, miktarı ve o'zellıkien
yazılı m a l
t a r i h i n d e i a d e edilmiştir.
Teslim Alan
(Adı,Soyadı v e i m z a )
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İ t i BATIN ALMA-KİRALAMA
VE E L KOYMA PERSONELİ OOREV VE YETKİ BELCESİ

FOTOĞRAF^
ve
MÜHÜR

E K İ P SIRA NO

:

DAİRESİ

:

ADI

:

,

:

,

SOYADI

BABA ADI
DOĞUM YERİ

VE T A R İ K İ

:

GÖREVİ
SİCİL

:
NO

İMZASI
BELGENİN

VERİLDİĞİ

TARİH

Yukarıda a ç ı k
içleri

,
,

:

kinliği

Yapmaya, y e t k i l i

:
:

yazılı

şahıs

bu belgede

yatılı,

kılınmıştır.

SATIN ALMA-KIRALAKA-EL KOYMA VE
DAĞITIM HİZMETLERİ GRUBU BAÇKANI
Adı

ve

Soyadı

Unvanı
İmza

ve Mühür

VERİLEN YETKİ
Bu

beİpe

Kirası,

sahibi:
bedeli,

bilahare

ücreti

ödenmek

1- A r a z i ,
lara

arsa,

ve h e r ç e ş i t
2-Motorlu

araçlarına,

diğer

J-Her

veya t a z m i n a t ı ,

komitece

tesbit

bina

tesisler

gibi

edildikten

6onra

üzere,

emval

ve

ve ç e ş i t l i

ve m o t o r s u z

her t ü r l ü

taşıta,

m ü t e h a r r i k makinalara binek

çeşit

her t u r l u

taşınmaz-

eşyaya,

yiyecek,

giyecek

çekme,

yükleme,

boşaltma

ve y ü k h a y v a n l a r ı n a ,

ve i ç e c e k l e r

ile

ilaç

ve t ı b b i

mal -

zereye,
4-Alet,
zalamaya

edavet

yetkilidir.
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MALZEME T E S L İ M VE TESELLÜM BELGELERİ
KÖY /MAHALLESİ

E.K 23
( Örnek )

İLÇESİ:

T e s l i m Alanın
Adı ve Soyadı

Teslim Edilen
Malzemeler
Cins

Miktarı

İmzası

Y u k a r ı d a c i n 6 ve n . i k t a r ı y a z ı l ı m a l z e m e l e r d a ğ ı t ı m e k i b i n d e n
narak k a r ş ı h i z a l a r ı n d a k i a f e t z e d e l e r e
dağıtılmıştır.
LA*Î I T I R E- ItlNDE'-'.I
Aaı

v e £>oyaaı

Kuruluşu
Tarih

GTLF n V L I I E r V l S :

KJHTAF
Aaı

;
:

T&rir
İmza

NOT: Eu b t l ^ e muhtar
l a n d ı k t a n sonra

VE A " A L A C I K

VE uoyaa:

:

teslim

alı

:

:
:
:

taraf-ır.dan imza
mühürlenir.
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ASKERİ BİRLİKLERDEN YARDIM İSTEME FORMU

1-

AFETİN TÜRÜ

2-

AFETİN

YERİ

3-

AFET TARÎK VE SAATÎ

h-

DEVAM EDÎP

ETKEDİCİ

5- ZAYİAT VE HASAR DURUK'J
a ) İ n s a n z a y i a t ı ( S İ Y i l Asker)
(1)

ölü

(2)

Ağır

(3)

Hafif

yaralı
yaralı

b)He\van z a y i a t ı

(tahmini)

e)' ı k ı l a n

b-ina » 6 .

6-

konut,
1

r/JLLANILAN KAKî

a)I-ersonel
b)İş

(Tahtini)

VE ÖZEL KUK'Jl„'.,'LA R

miktarı

?.a^.i!iaları

c)K"lianıleı
d',£oruBİu

huruluçlar

Bahis/kurum

• K- LLA.MLUACI PLANLANAN KAPI' V E ÖZEL K'JRUL'JÇLAR:
ersonel

miktarı

nıakinalırı
)Ku

jlvşjar

. ^Sorumlj
8-

şa

ıs/lruruluş
+

ASKERÎ EÎr^;KAl-'ÇH ZAT ÎSTE21

a)Fereone.
l)İç

Bıakir . l f » r ı / t s ç h i z a t

c)Kuhteme*ı
c ) Cc r.'V

B

çorev

E'Jres"

lcetı

İmz a
( K u l k i Amir )
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Tebliğler
Maliye ve Gümrük Bakanlığından :
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
Genel Tebliği
Seri No : 1
Bilindiği üzere, 31.3.1988 tarih ve (2. mükerrer) 19771 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3418 sayılı Kanunla "Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi" getirilmiştir.
1 Nisan 1988 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu verginin uygulaması ile
ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
1 — VERGİNİN K O N U S U :
3418 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, her türlü alkol (füzel yağ; dahil) ve alkollü içkiler ile her türlü alkolsüz içkiler (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve suları hariç);
tütün ve tütün mamullerinin ithalatı ile imalatçıları tarafından teslimi eğitim, gençlik, spor
ve sağlık hizmetleri vergisine tabi bulunmaktadır.
Buna göre, madde metninde yer alan alkolsüz içkilerden; alkolsüz bira, kolalı içkiler
v.b. anlaşılacaktır.
Öte yandan; su, soda, sade gazoz ve meyve suları söz konusu verginin konusuna girmemektedir. Bunlar gibi, süt, ayran, maden suyu, v.b. içecekler de verginin konusuna girmedi
ğinden, bunların teslim ve ithalatı vergiye tabi tutulmayacaktır.
2 — TESLİM V E TESLİM S A Y I L A N H A L L E R :
3418 sayılı Kanunun 3. maddesinde, teslim ve teslim sayılan hallerin 3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre belirleneceği hükme bağlanmıştır.
Teslim ve teslim sayılan haller, 3065 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde tanım
lanmış ve bu konuda daha önce yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde gerekli
açıklamalar yapılmıştır.
3 — MÜKELLEF :
Kanunun 4. maddesine göre eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin mükellefi, vergiye tabi mamulleri dahilde imal edenlerle ithalatçılarıdır. Bu mükellefler aynı zamanda, Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre ek verginin de mükellefidirler.
4 — VERGİYİ DOĞURAN O L A Y :
Kanunun 5. maddesinde vergiyi doğuran olayın 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanu
nu hükümlerine göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.
3065 sayılı Kanunun 10. maddesinde vergiyi doğuran olay, vergiye tabi işlemlerin özelliklerine göre ayrı ayrı tayin ve tespit edilmiştir.
Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi tek safhada alınacaktır. Ancak, imala
tın birden fazla safhada yapılması halinde vergiyi doğuran olay ise söz konusu vergiye tabi
malın tüketime hazır hale getirildiği sırada meydana gelecektir.
İthalatta vergiyi doğuran olay, gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başladığı, gümrük vergisine tabi olmayan halterde ise fiili ithalatın yapıldığı anda meydana gelecektir.
5 — VERGİNİN MİKTARI V E H E S A P L A N M A S I :
Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, 3418 sayılı Kanunun 7. maddesine göre, verginin konusuna giren mamullerden paket, şişe ve benzeri ambalaj büyüklükleri üzerinYürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 65
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den maktu miktarlar olarak alınmaktadır. Verginin maddeler itibariyle miktarları ekde yer
alan listede belirtilmiştir.
Bir litrenin üstünde ambalaj büyüklüğüne sahip, mamul cinslerine ait verginin hesabında, o mamülün pozisyondaki en büyük ambalajının beher santilitresine isabet eden vergi esas
alınacaktır.
Örnek 1 : 2 Lt. lik bir şişe sofra şarabının eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Sofra şarabının ekteki listede yer alan en büyük ambalajına ait vergi, 1 şişe (71-100 cl)
40 liradır. Bu durumda şarabın beher santilitresine isabet eden vergi 40:100 = 0,4 T L . olarak
bulunacaktır. 1 Lt.yi aşan kışıma isabet eden vergi ise 100x0,4 = 40 T L . olacaktır.
Bulunan bu miktar, bir şişe sofra şarabının pozisyondaki en büyük ambalajına ait eği
tim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi ile toplandığında 2 Lt.lik bir şişe sofra şarabına
ait vergi, 40 + 40 = 80 T L . olarak hesaplanacaktır.
Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisine tabi mamülleri ithal eden mükellefler, bu ithal işlemi nedeniyle ödedikleri ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmiş olan
söz konusu vergiyi Gelir ve Kurumlar Vergisinin tesbitinde gider olarak dikkate alacaklardır.
Bu mamulleri yurt içinde imalatçısından satın alan mükellefler de faturada ayrıca gösterilen bu vergi hakkında aynı şekilde işlem yapacaklardır.
Diğer taraftan eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi mükelleflerince hesaplanan söz konusu vergi ek verginin matrahına dahil edilecektir. Bu şekilde hesaplanan ek vergi
nin de katma değer vergisi matrahına dahil olacağı tabiidir.
ÖRNEK 2 : Bedeli 600.— lira olan 1 şişe (51-100 cl) biraya ait eğitim, gençlik, spor
ve sağlık hizmetleri vergisi (E.G.S.S.H.V.) ile ek vergi ve katma değer vergisi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır
Bira bedeli
: 600.—
Pozisyondaki E.G.S.S.H.V.
: 20.—
Toplam (Ek vergi matrahı)
Ek Vergi (% 15)

: 620.—
: 93.—

Toplam (KDV matrahı)
KDV
12)

: 713.- : 85.56

GENEL T O P L A M

: 798.56

1

6 — İSTİSNALAR :
Kanunun 6. maddesinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan istisnaların, bu Kanunun uygulaması yönünden de geçerli olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi mükellefleri tarafından
3065 sayılı Kanunda yer alan istisna hükümleri çerçevesinde bir teslim yapıldığı takdirde, bu
teslimlere ait olarak söz konusu vergi hesaplanmayacaktır.
ÖRNEK : Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisine tabi mamulleri imal eden
bir mükellefin bu mamulleri ihraç etmesi halinde, bu ihraç işlemi nedeniyle katma değer vergisi ve ek vergide olduğu gibi, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi de hesaplaması
söz konusu olmayacaktır.
Diğer taraftan, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen
tütün mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içkilere ait eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri
Yürütme ve İdare

Bölümü

Sayta
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vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmeyecektir. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, katma değer vergisinde olduğu gibi vergi
dairesince tarh ve tahakkuk ettirilecek tecil olunacaktır. Tecil olunan bu vergi, ihracatın ger
çekleşmesini müteakip terkin edilecektir.
Bunun için mükellefin, söz konusu satışa ait vergiyi, faturasında ayrıca göstermesi gerekmektedir. Faturaya malın ihraç kaydıyla teslim edildiği ve katma değer vergisi tahsil edil
mediği yolunda düşülen şerh, bu vergi için de geçerli olacaktır.
ÖRNEK : Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi mükellefi olan bir şarap imalatçısı, ihraç kaydıyla ihracatçıya 1.000.000.— lira bedel karşılığında 1.000 şişe şarap teslim
etmiştir. Mükellefin bu satışa ilişkin olarak eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi
(E.G.S.S.H.V.) ek vergi ve katma değer vergisini aşağıda belirtilen şekilde hesaplaması, faturada ayrıca göstermesi gerekmektedir.
Şarap bedeli
E.G.S.S.H.V.

.* 1.000.000.—
:
20.000.—

Toplam (Ek vergi matrahı)
Ek Vergi

.* 1.020.000.—
153.000.—

Toplam (KDV matrahı)
K D V (Vo 12)

: 1.173.000.
:
140.760.

GENEL TOPLAM

: 1.313.760.—

Mükellefin düzenleyeceği faturanın alt kısmına düşeceği ve söz konusu malın ihracatçıya Katma Değer Veğisi Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında teslim edildiğini belirten şerh,
bu vergi bakımından da geçerli olacaktır. Tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tecil edilecektir. Bilahare ihracatın gerçekleşmesinden sonra terkin işlemleri yapılacaktır.
imalatçı dışındaki kimselerden alınan ve bünyesinde eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi bulunan bir malın ihracı halinde, malın bünyesine giren bu vergi de ihracatçıya
genel hükümler çerçevesinde iade edilebilecektir.
7 — B E Y A N , ÖDEME YERİ V E Z A M A N I :
3418 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince vergiye tabi mamulleri dahilde imal edenler,
eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisini, Katma Değer Vergisi Kanununun 60. mad
desi hükmüne göre verilen "ek vergi beyannamesi" ile beyan edecekler ve adlarına tarh ve
tahakkuk edecek vergiyi de ek verginin ödeme süresi içinde ilgili vergi dairesine ödeyeceklerdir.
Söz konusu vergiye tabi mamulleri ithal eden mükellefler ise, bu vergiyi gümrük vergisi
ile birlikte ve aynı zamanda ödeyeceklerdir. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ait eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi ise işleme ait özel beyanname verilme süresi içinde ödenir, Özel beyanname verilme süresi, gümrük hattından geçiş anıdır. Bu nedenle, söz
konusu vergi gümrük hattından geçiş anında beyanname verilmesi sırasında ödenecektir. Bu
vergi gümrük makbuzu üzerinde ayrı satıra yazılmak suretiyle ayrıca gösterilecektik
Tebliğ olunur.
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EK
Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi aşağıdaki mamullerden hizalarında gös
terilen miktarlarda alınır.
Miktar
Mamulün Cinsi
Birimi
(TL)
1 -— Dahilde üretilen filtreli sigaralar
1 Paket
40
2 -— ithal edilen filtreli ve filtresiz sigaralar
1 Paket
100
3 -- Tütünler (tömbeki ve pipo tütünleri dahil,
tatlı sert tütünleri hariç), enfiye
1 Paket (25 - 50 gr.)
40
4 -— Purolar
5 - 1 0 adet (Her 10 adet fazla
sı için 80 T L ilave olunur.)
80
5 -— Biralar
1 şişe (30 - 50 cl.)
10
1 şişe (51 - 100 cl.)
20
1 litre
20
6- — Şaraplar
Sofra şarapları, kalite
1 şişe (35 - 70 cl.)
20
şaraplar (tatlı şaraplar dahil)
1 şişe (71 - 100 cl.)
40
Dökme şarap
1 litre
40
Köpüklü şaraplar ve kınakına şarabı
1 şişe (40 - 80 cl.)
100
7 -- Şampanyalar
1 şişe (70 cl.)
250
8 -- Rakılar
I şişe (35 cl.)
200
1 şişe (70 cl.)
400
9 - - Votkalar
1 şişe (35 cl.)
200
1 şişe (70 cl.)
400
»1
10 — Kanyaklar
1 şişe (20 - 50 cl.)
200
*.»
1 şişe (51-70 cl.)
400
11 — Cinler
1 şişe (35 cl.)
200
*»
1 şişe (36 - 70 cl.)
400
»»
1 şişe (70 cl.den daha yukarı)
600
12 — Vermutlar
1 şişe (70 cl.)
200
1 şişe (70 cl.den daha yukarı)
400
»ı
13 — Viskiler
1 şişe (70 cl.)
400
1 şişe (70 cl.den daha yukarı)
800
14 — Likörler
1 şişe (50 cl.)
200
»>
1 şişe (51-75 cl.)
400
»»
1 şişe (75 cl.den daha yukarı)
600
15 — Romlar
1 şişe (75 cl.)
400
1 şişe (75 cl.den daha yukarı)
600
16 — Diğer alkollü içkiler
1 şişe (35 - 50 cl.)
200
1 şişe (51-70 cl.)
400
»I
İt »*
1 şişe (70 cl.den daha yukarı)
600
II
» » »ı
17 — İspirto
1 şişe (35 - 50 cl.)
100
1 şişe (51 - 100 cl.)
250
İspirto dökme (saf, sanayi, yakılacak
cinsler ile füzel yağı dahil)
1 litre
250
18 — Her türlü alkolsüz içkiler
1 şişe veya kutu (20 - 50 cl.)
10
(su, soda, sade gazoz,
1 şişe (51-100 cl.)
20
meyveli gazoz ve meyve suları hariç)
1 litre
20
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Maliye ve Gümrük Bakanlığından :
Vergi ladesi Genel Tebliği
Seri No : 2
Bilindiği üzere; 2978 sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunun 3239 sayılı Kanunla değişik
4 üncü maddesinde, vergi iadesinin dönemine ve ödenmesine ait hususlar ile vergi iade bildirimleri ve vergi iade beyannamesinin sekil ve muhtevasının tespitinde Maliye ve Gümrük Bakanlığının yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu yetkiye istinaden, 1 Ocak 1988 tarihinden itibaren çiftçilere yapılacak vergi iadesin
de, uyulacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.
1 — VERGİ İADESİ D Ö N E M İ :
2978 sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunun 3239 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinde, "Vergi iadesi

dönemler halinde yapılır. Bu dönemleri bir aydan az olmamak

üzere yeniden tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
Bu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden çiftçilerin vergi iade dönemleri yıllık ola
rak tespit edilmiştir.
Buna göre, küçük çiftçi muaflığından yararlananlar da dahil olmak üzere çiftçiler 1 Ocak
1988 tarihinden itibaren yıllık dönem esasına göre vergi iadesinden yararlanabileceklerdir.
2 — VERGİ İADESİNE ESAS A L I N A C A K T U T A R V E O R A N L A R :
2978 sayılı Kanunun 3239 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinde, vergi iadesinin
aylık, yıllık veya dönemsel olarak hesaplanabileceği hükme bağlanmış ve maddenin son fıkra
sında da " B u maddede yazılı veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden tespit edilecek tutar,
ve oranlarda bir değişiklik yapmadan, aylık tutarları yıllık olarak veya vergi iadesinin dönemine uygun bir şekilde tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir." denilmiştir.
Bu yetkiye istinaden, çiftçilerin vergi iadesine esas olan tutar ile oranları aşağıdaki şekilde yıllık olarak tespit edilmiştir.
Çiftçilere yapılacak yıllık vergi iadesine ait mal ve hizmet alımları tutarına;
360.000 liraya kadar

% 20,

720.000 liranın; 360.000 lirası içiı. % 20, aşan kısmına

% 15,

1.200.000 liranın; 720.000 lirası için V» 17,5, aşan kısıruna

% 10,

1.200.000 liradan fazlasının, 1.200.000 lira. ı içir °/. 14,5, aşan kısmına ... % 5,
nispeti uygulanarak hesaplanacaktır.
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3 — VERGİ ÎADEStNtN U S U L V E ESASLARI :
Vergi iadesinden yararlanmak isteyen çiftçiler, bir takvim yılına ait mal ve hizmet alımlarına dair harcama belgelerini iki örnek olarak düzenleyecekleri vergi iade bildirimi ile ertesi
yılın Ocak ayı sonuna kadar, satış hasılattan üzerinden vergi tevkifatı yapan sorumlu gerçek
veya tüzel kişilere vereceklerdir.
Vergi sorumlusu gerçek veya tüzel kişiler, kendilerine vergi iade bildirimi veren çiftçilerin hak ettikleri toplam vergi iadesini, en geç Şubat ayının 20 nci günü akşamına kadar muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairesine üç adet düzenleyecekleri "Vergi İade
Beyannamesi" ile bildireceklerdir.
Vergi iade beyannamesinin bir örneği iade edilecek meblağ esas olmak üzere, vergi dairesince sorumluya geri verilecektir.
Vergi daireleri; vergi sorumlularınca verilen vergi iade beyannamelerinde gösterilen vergi
iadesi miktarını, en geç Şubat ayının sonuna kadar ilgili vergi sorumlusuna nakden ödeyeceklerdir. Vergi sorumluları da aldıktan vergi iadelerini iadenin alındığı tarihten itibaren en geç
10 gün içinde hak sahiplerine ödemek zorundadırlar.
Ancak, vergi sorumlularının vergi iadesi ile ilgili işlemleri, ölüm, iflas, tasfiye veya mücbir
sebeplerle yerine getirememeleri veya kanundan doğan mükellefiyetlerini zamanında ve tam
olarak yerine getirmemeleri nedeniyle, bak sahiplerinin alamadıktan vergi iadeleri altı ay içinde başvurmaları halinde vergi dairelerince kendilerine veya kanuni mirasçılarına ödenecektir.
4 — DÎĞER HUSUSLAR :
1 Ocak 1988 tarihinden itibaren çiftçilere yapılacak vergi iadesi uygulamasında, bu Tebliğde aksine hüküm bulunmayan hususlarda 9 Şubat 1986 gün ve 19014 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi İadesi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalara göre hareket
edilecektir.
Çiftçiler tarafından bu Tebliğ ile yapılan yeni düzenlemeye göre kullanılacak olan vergi
iade bildirim örneği Tebliğ eki olarak yayımlanmaktadır.
Tebliğ olunur.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayla . 70

8 Mayıs 1988 — S a y ı : 19808

Sayfa : 71

RESMÎ G A Z E T E

VERGÎ

İADE
B i L D Î R İ M Î
(Çiftçilere Ait)
VERGÎ STOPAJINI Y A P A N S O R U M L U N U N
Ait Olduğu Dönem
Adı, Soyadı
.../.../19.. - .../.../19... veya Unvanı
Adresi

vERGt
Soyadı
Adı
ikametgah Adresi
ve Telefon No :

İADESINDEN FAYDALANANIN

Dönem Satış Hasılatı (1)
Vt 70 Gider Tutarı (2)
Vergi Tevkifatı Tutarı (3)
Hasılattan indirilecek Gider (4)
(2 + 3)
Dönem Net Geliri
(1-4)

Adına Belge Alınmış ise
Vergi ladesinden Faydalananın Eşi, Çocukları ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kimseler
Adı ve Soyadı

Doğum Tarihi

Yakınlık Derecesi

VERGt t A D E H E S A P L A M A T A B L O S U
Orana Uygulanacak
Tutarlar
Oranlar %
Tutar T L .
0-360.000,— T L .
20
360.001-720.000,— T L .
15
720.001-1.200.000,— T L .
10
1.200.001,— TL.'den yukarısı
5
TOPLAM
VERGİ S O R U M L U S U N C A H E S A P L A N A N t A D E T U T A R I

iade Tutan T L .

Vergi ladesi Hakkında Kanuna uygun olarak
dönemine ait ekli
adet belge karşılığı yapmış olduğum mal ve hizmet
alımlarının tutarı
TL.dir.
NOT : (Bu bölümdeki boşluklar yazı ile doldurulacaktır.)
(VERGİ S O R U M L U S U N C A D O L D U R U L A C A K T I R . )
Elden Posta

.../..719..
Vergi ladesinden
Faydalananın imzası

•
•
Bildirimin Alındığı Tarih : .../.../19..
Bildirim Alan Kimsenin
Sıra No :
Adı ve Soyadı :
tmzası
NOT : Bu bildirim örneğine uygun olarak 23 X 32,5 ebadındaki torba
zarf şeklinde çoğaltılıp kullanılacaktır.
örnek No : 2015-b
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Tarihi

VERGİ İADESİNE ESAS BELGENİN
No.su
Kimden alındığı
Tutarı T L .

Sıra No.

s

Tarihi

VERGİ İADESİNE ESAS BELGENİN
No.su
Kimden alındığı
Tutarı T L .
NAKLEDİLEN T O P L A M

3

TOPLAM

TOPLAM
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

RESMÎ, GAZETE

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
30
51
52
33
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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YARGI BÖLÜMÜ ;
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
Esas No : 1988/11
Karar No : 1988/12
Ceza Bölümü
ÖZET : Asker kişinin askeri mahalden sayılmayan
ordu pazarından hırsızlık yapma suçuna ait davanın
Adli Yargı yerinde görülmesi gerektiği hk.
K A R A R
Davacı : K . H .
Sanık : Recep Ergin Çetinkaya
O L A Y : Üsteğmen olan sanığın, 30/10/1985 günü Malatya 2. Orduya ait lojmanlar
bölgesinde, sosyal tesis olarak inşa edilip özel bir protokolla Ordu Pazarına tahsis edilen satış
şubesinden bir oto teybi çaldığı ileri sürülerek, TCK'nun 491/4., 523,, 525. maddelerle tecziyesi ve askeri ceza kanunun 30/A-2., 32/A. maddeleri uyarınca askerlikten ihracına karar verilmesi istemiyle, Malatya 2. Ordu Askeri Savcılığı'nın 26/11/1985 gün, 773-451 sayılı
iddianamesi ile hakkında kamu davası açılmıştır.
Malatya 2. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, 29/1/1986 gününde, 1986/54-14 sayı ile; sanığın atılı suçtan mahkumiyetine karar vermiş, bu kararın sanık tarafından temyiz
edilmesi üzerine Askeri Yargıtay 1. Dairesi 9/4/1986 gününde, 1986/100-73 sayı ile; "yapılan
incelemeye göre, sanığın 30/10/1985 günü 2. Ordu lojmanları içersinde ciheti askeriye tara
fından kiraya verilen bina içersinde İcra-i faaliyette bulunan ordu pazarının ilgili reyonundan, yanında devre arkadaşı bir Ütgm. ile konuştuğu sırada ve ordu pazarı görevlileri de reyonda
satış yaptıkları halde oradan bir oto radyo teybini alıp gittiği ve 5-6 gün sonra da ordu pazarı
müdürünün kendisi ile görüşme talebi üzerine, oraya giderken teybi götürüp, ilgililerin talebi
olmaksızın iade ettiği bir vakkıadır.
Ancak sanık vekilinin de ileri sürdüğü görev hususu kesin delillerle tespit edilmeden,
bir başka deyişle ilgili ve yetkili yerlerden Malatya Ordu Pazarı mağazasının askeri mahal olup
olmadığı sorulmak suretiyle görev konusu halledildikten sonra ve şayet olay yerinin askeri mahal
ve dolayısıyla askeri mahkemenin görevli bulunduğu sonucuna varıldığı takdirde, sanığın akli
ve ruhî muayene ve gerektiğinde müşahadesi ile cezai ehliyetinin tespiti, ayrıca sanığın şaka
yaptığı veya buradan ne alıp götürsen kimsenin ruhu duymaz gibi sözlerini duyduğu ileri sürülen Zeynel ve Zekeri ya isimli ordu pazarı mağazası görevlileri de dinlendikten sonra sanığın
suç kastının münakaşa ve tespiti gerekirken noksan soruşturmayla karar verildiği sonucuna
varılmıştır" gerekçesiyle ve oyçokluğuyla hükmün bozulmasına karar vermiştir.
Malatya 2, Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, 12/11/1986 gününde, 1986/259-387
sayı ile; ordu pazarının içinde bulunduğu lojmanlar bölgesinin askeri güvenlik bölgesi içinde
olduğunu ve krokide gösterildiği üzere bu yerin askeri mahal olarak kabulü gerektiğini ileri
sürerek sanığın yeniden mahkûmiyetine karar vermiştir.
Bu kararın sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine Askeri Yargıtay 1. Dairesi 25/2/1987
gününde, 1987/107-94 sayı ile; (kamu düzenini ilgilendiren görev konusunun öncelikle incelenmesi gerekmektedir; asker kişilerin hangi suçlarına, hangi hallerde askeri mahkemelerde
bakılacağı 353 sayılı kanunun, askeri mahkemelerin görevini belirleyen 9. maddesinde belir
tilmiştir.
Yargı B ö l ü m ü S a y f a :

1
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Buna göre, asker kişilerin, askeri olmayan suçlan askeri mahalde işlemeleri halinde askeri mahkeme, aksi halde adliye mahkemeleri görevli olacaktır. Olayda, suç doğrudan TCK'nununa giren bir suçtur. Ancak sanık asker kişidir. Askeri şahıstır, o halde 353 sayılı kanunun
9. maddesi amir hükmüne göre eğer olay yeri askeri mahal ise askeri mahkeme, askeri mahal
değil ise adliye mahkemesi görevli olacaktır. Bir başka deyişle görev konusunun halli olay ye
rinin askeri mahal olup olmadığına bağlıdır.
Mahkemenin ilk hükmü, ilgili ve yetkili yerlerden ordu pazarının askeri mahal olup olmadığının sorulması bakımından bozulmuştur. Bu husus mahkemece 2. Ordu Komutanlığı
Harekat Başkanlığından sorulmuş ancak gelen cevaplarda, Ordu pazarının askeri güvenlik böl
gesi içinde olduğu belirtilmesine rağmen askeri mahal olduğuna dair bir açıklama veya belge
ileri sürülmediği görülmektedir.
Askeri yasak bölgeler ve askeri güvenlik bölgeleri ile askeri mahallerin birbirine karıştı
rılmaması gerekir. Her ikisi de tamamen ayrı kavramlar olup, maksat ve gayeleri de tamamen
başkadır.
2565 sayılı kanunun 1., 2., ve 3. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, öz olarak, mil
li menfaatları ve gizliliği sağlamak ve korumak için bu mahiyet ve önemdeki askeri tesis ve
bölgelerin etrafında bakanlar kurulunca askeri yasak bölgeler veya genel kurmay başkanlığın
ca da askeri güvenlik bölgeleri kurulabilir. Bu bölgelerin içersinde resmi olmayan, hususi ma
hiyetteki hakiki ve tüzel kişilerle, bunlara ait mülk ve tesisler bulunabilir. Bu halde bölgenin
giriş çıkışları ile bölge içersindeki her türlü zirai, ticari ve iktisadi faaliyetler, bazı izin ve şartlara tabi tutulabilir. Yine bu bölgelerin içinde çoğunlukta olduğu gibi askeri mahaller buluna
bilir ve bulunmaktadır. Ancak bölgelerin tamamının her zaman askeri mahal kabul edilmesi
mümkün değildir, tatbikatta da böyle olmadığı görülmektedir.
Bu açıklamalardan sonra askeri mahallerin ne olduğu ve nereleri olduğuna baktığımız
da, bu deyimin açık bir tarifine rastlanmamaktadır. Ancak iç hizmet kanunun 12., 51., ve
100. maddelerinin ışığı altında, müstakar askeri yargıtay içtihatlarına baktığımızda, askerlerin eğitim, konaklama ve barınmalarına ayrılan yerlerin, bir başka deyişle, askerlerin eğitim,
öğretim, tatbikat gibi görev yaptıkları, barındıkları ve konakladıkları yerlerin askeri mahal
kabul edildiği görülmektedir. Bunlar da iç hizmet kanunun 12. maddesinde sayılan; kıt'a, karargah, askeri kurum (askeri hastane, okul, orduevi, dikimevi, askeri fabrika, askerlik şubesi,
ikmal merkezi, depo) gibi askeri tesis ve teşkillerdir.
İç hizmet kanunun 51. maddesinde açıkça; askerlerin barındığı ve hizmet gördüğü kışla, karargah ve askeri kurumlar ile Deniz Kuvvetleri teşkilatında bulunan gemiler gibi askeri
tesislerin, askeri kışla olduğunu belirttikten sonra 100. maddesinde de; orduevleri, askeri ga
zinolar ve kışla gazinolarının askeri bina olup, askeri mahal vasıf ve mahiyetini haiz olduğunu
açıkça belirtmektedir. Bundan evvelki içhizmet kanunun 98. maddesinde ordu pazarlarından
bahsettiği halde 100. madde de burayı askeri mahal olarak göstermemiştir.
Askeri Yargıtay 2. Dairesi, askeri uçakla kaçakçılık yapılmasından dolayı bu uçağı as
keri mahal olarak kabul etmemiştir.
Netice-olarak; askerlerin eğitim, tatbikat yapmadıkları, barınıp konaklamadıkları yerlerin bunlar askeri mahaller içinde olsalar dahi askeri mahal olarak kabulü mümkün değildir.
Kaldıki olay yeri askeri mahal içinde dahi değildir. Ordu Pazarı 205 sayılı özel kanuna göre
kurulmuş bir ticaret ve alışveriş yeridir. Askerlik hizmet ve görevleri ile ilgisi yoktur. Binnetice suç askeri mahalde işlenmemiştir ve 353 sayılı kanunun 9. maddesine göre askeri mahkeme
görevli değildir) gerekçesiyle mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.
Malatya 2. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, 6/5/1987 gününde, 1987/164-3 sayı
ile; bozma kararına uyarak ordu pazarının askeri mahal sayılmadığı ve suçun askeri mahalde
işlenmediği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.
Yargı Bölümü Sayfa : 2
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Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 25/1/1988 gününde, esas 1987/220 karar 1988/50
sayı ile; (suçun işlendiği ordu pazarının 2. Ordu lojmanları vaziyet planında görüldüğü gibi
sosyal tesis adı altında askeri gazino berber, kuaför ve ordu pazarı olmak üzere aynı komp
leks binanın içinde olduğu ve askeri saha hududu içersinde bulunduğu ve askeri mahal kavra
mının dar yorumlanmasının mevzuatın ruhuna aykırı düştüğü ve suçun askeri mahalde
işlendiğinin kabulü gerektiği) gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.
Böylece, her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında, 2247 sayılı Yasa'nın 14. maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuş ve dosya Cumhuriyet
Başsavcılığının 26/2/1988 gün, 855 sayılı yazısıyla Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmiştir,
İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık
Mahkemesi Ceza Bölümü Selahattin Metin'in Başkanlığında, Mebrure Gözdemir, Adnan Hamzaoğulları, Casim Yılmaz, Ersin Eserol, Nursafa Pandar ve Duran Dinçer'in katılmaları ile
yaptığı 28/3/1988 günlü toplantıda geçici raportör Hakim İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardıma Bekir Mavıoğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Ahmet Alkış'ın Adli Yargı yerinin
görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü :
Olay yerinde etraflıca açıklandığı üzere asker kişi olan sanığın Malatya 2. Ordu loj
manlar bölgesindeki ordu pazarından bir oto radyosu çaldığı ileri sürülmüştür.
353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunun, askeri mahkemelerin görevlerini belirten 9. maddesinde, asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak
işledikleri suçlara ait davalara Askeri Mahkemelerde bakılacağı belirtilmiştir.
Asker kişi olan sanığa atılı hırsızlık suçu, niteliği itibariyle askeri suçlardan bulunmadı
ğından ve askerlik hizmet ve görevi ile ilgili olarak işlendiği de ileri sürüIemiyeceginden, atılı
suçun yukarıdaki madde kapsamına girebilmesi için, suçun askeri bir mahalde işlendiğinin kabul
edilmesi icap eder. Bu itibarla, görevli yargı yerinin belirlenmesi için hırsızlığın yapıldığı ileri
sürülen ordu pazarının, askeri mahal olup olmadığı tespit edilmelidir. Gerek askeri ceza kanununda gerekse 353 sayılı askeri mahkemeler kuruluşu ve yargılama usulü kanununda açık
ve seçik olarak askeri mahallin tarifi yapılmadığı gibi 211. sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç
Hizmet Kanunun da da bir sarahat yoktur. Ancak iç hizmet kanunun 12. maddesinde, askeri
kurum tabirinin tarifi yapılmıştır. Buna göre, kıt'a ve karargah anlamı dışında kalan askeri
hastahane, okul, orduevi, dikimevi, fabrika, askerlik şubesi, ikmal merkezi ve depo gibi askeri tesis ve teşkiller askeri kurum sayılır. Görüldüğü üzere bu tarifin içinde "ordu pazarı" sayılmış değildir. Gene içhizmet kanunun 45. maddesinde "garnizon" içinde ve civarında yerleşmiş
kıt'a, karargah veya askeri kurum bulunan meskün yerlere denir, biçiminde tarif edilmiştir.
Aynı kanunun 98. maddesinde "ordu pazarları başlığı altında Türk Silahlı Kuvvetleri men
suplarının çeşitli ihtiyaçlarını elverişli şartlarla temin etmek maksadıyla hususi kanunlara göre teşkil ederek ordu pazarları kurutacağı belirtilmiştir.
99. maddede ise ordu evleri ve askeri gazinoların kurulma şartları belirtildikten sonra
100. madde de açıkça ordu evleri, askeri gazinoları ve kışla gazinoları askeri bina olup askeri
mahal, vasıf ve mahiyetini haizdir, denilerek ordu pazarlarını askeri mahal kapsamı dışında
bırakmıştır.
Bu itibarla ve ordu pazarları 205 sayılı özel kanuna göre, kurulmuş ticari bir kuruluş
olduğundan ve askerlik hizmet ve görevleri ite doğrudan bir ilgisi bulunmadığından atılı su
çun askeri mahalde işlendiğinin kabul edilmesi mümkün değildir.
Nitekim Uyuşmazlık Mahkememiz'in 9/3/1987 gün, 1987/30-34 sayılı kararında, kışla
dışı askeri lojmanların dahi askeri mahal olarak kabul edilmediği ve askeri lojmanda işlenen
suça ait davanın Adli Yargı yerinde görülmesine karar verildiği görülmektedir.
Bu nedenlerle davanın Adli Yargı yerinde görülmesi ve Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
Yargı Bölümü Sayfa : 3
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SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine, bu
nedenle Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 25/1/1988 gün, esas 1987/220, karar 1988/50
sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, üyelerden Nursafa Pandar'ın karşı oyuyla ve oyçukluğuyla 28/3/1988 gününde karar verildi.
KARŞI OY YAZISI
2. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanlığı yazısında; Ordu pazarının bulunduğu bina
nın, MSB'liğince sosyal tesis olarak inşa edildiği, binanın bir kısmının askeri gazino ve müşte
milatı, diğer kısmının da Ordu pazarı satış şubesi olarak kullanıldığı, buranın Malatyadaki
TSK mensuplarına kolaylık sağlamak üzere, bir protokol ile Ordu pazarına tahsis edildiği,
sözkonusu binanın 3 askeri birliğin yer aldığı etrafı duvar ve tel örgü ile çevrili, girişinde nizam karakolu ve nöbetçisi olan girişlerin sadece nizam karakolundan izinli olarak yapıldığı
bir mahal içersinde bulunduğu belirtilmiş olup, yazı ekindeki krokide bu hususlar işaretlenmiştir.
Askeri birliklerin iskan edildiği, etrafı duvar ve tel örgü ile çevrili girişinde nizam karakolu ve nöbetçisi bulunan, girişleri izne tabi olan bir yerin, TSK. İç Hizmet Kanunun 51.,
ve 79. maddeleri gereğince askeri mahal (kışla) dan başka bir yer olamıyacağı ortaya çıkmaktadır. TSK. İç Hizmet Kanunun 51. maddesinde "kışla; Askerin barındırıldığı ve hizmet gördüğü tek bir bina veya toplu halde bulunan muhtelif binalar ile bunların müştemilatından olan
diğer binalar ve arazidir..." hükmü yer almıştır. Kışla içersinde lojmanların, ordu pazarı satış
şubesi vb. tesislerin bulunması, kışlanın askeri mahal olma vasfıni ortadan kaldıramaz. Nitekim; Uyuşmazlık Mahkemesi'nin sözkonusu 9/3/1987 gün ve 1987/30-34 sayılı kararında "...
kışla dışı askeri lojmanların..." askeri mahal olarak kabul edilemiyeceği belirtilmek suretiyle
(kışla içinde olanların) askeri mahal olacağına işaret edilmiştir.
Diğer yönden; Ordu pazarı şubesinin bulunduğu binanın, bir bölümünün askeri gazino
ve müştemilatından ibaret olduğu belirtildiğine göre, TSK. İç Hizmet Kanunun 99. maddesindeki hükümden buranın (kışla gazinosu) olduğu anlaşılmaktadır. Zira Malatya'da bir orduevi
bulunmaktadır. Sözkonusu askeri gazinonun orduevinin diğer bir şubesi olduğu belirtilmediğinden 99. maddeye göre bu yer bir kışla gazinosudur. Bu durumda askeri gazinonun yer aldığı sözkonusu bina kışla müştemilatından ibarettir. Kışlanın müştemilatından madut bulunan
bir binanın, bir bölümüne ordu pazarı şubesinin yerleştirilmesi o yeri askeri mahal olmaktan
çıkartamaz. Bu hal eşyanın tabiatına aykırı düşer. Bir bütün hakim vasıfları ile tanımlan.r.
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 20/b. maddesinde
(güvenlik bölgelerinin kışlanın dış sınırlarından başlıyacağı) belirtilmiştir. Bir yer zaten kışla
sınırı içinde ise artık oraya güvenlik bölgesi denemez, askeri mahal denir. Bu yönden bakıldı
ğında, 2. Ordu Harekat Başkanlığı yazısının işbu teknik ve hukuki özellikler nazara alınma
dan kaleme alındığı anlaşılmaktadır. 30/4/1983 gün ve 18033 sayılı B.G. de yayınlanan
yönetmelik ekindeki şekil 9'a bakıldığında durum açıklığa kavuşmaktadır. 205 sayılı Ordu Yar
dımlaşma Kurumu kanunu gereğince kurulmuş bulunan ve hususi hukuka tabi olan OYAK'ın
kendi olanakları ile kurup işleteceği askeri mahaller dışındaki ordu pazarlarının askeri mahal
sayılmayacağı izahtan varestedir, tç Hizmet Kanunun 12., 98-100. maddeleri bu görüşten hareketle tanzim edildiğinden ordu pazarlarını askeri mahal kapsamına almamışlardır. Burada
önemli olan ordu pazarlarının askeri mahal sayılıp sayılmıyacağı olmayıp, kışla ve karargah
gibi askeri mahaller içine lojman yapılması, ordu pazarı şubesi gibi sosyal hizmetlerin yerleşti
rilmesi halinde durumun ne olacağıdır. Bizce, yukarıda belirtilen nedenlerle, askeri mahal bir
bütündür, bütünlük bozulmadığı ve sınırları değiştirilmediği sürece o yer askeri mahal olmaya devam eder.
Yukarıda belirtilen nedenlerle, anlaşmazlığın Askeri Yargı yerinde çözülmesi bu nedenle
2. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararma muhalifim.
Üye
Nursafa Pandar
YargıBölümüSayfa: 4
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Esas No : 1988/13
Karar No : 1988/14
Ceza Bölümü
ÖZET : 1402 sayılı kanunun 23. maddesi gereğince
sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra, sıkıyönetim askeri mahkemelerine dava açmak mümkün olmadığından davanın Adli Yargı yerinde görülmesi gerektiği hk.
K A R A R
Davacı : K . H .
Sanık ; Ayhan Şentürk
O L A Y : Komando eri olan sanığın, 8/6/1985 gecesi, bölücü çete mensuplarını takip
için pusu görevine başladığı sırada karayolu bekçesi olan mağdurun, ölüm bölgesi olarak kabul edilen sahaya girmesi ve 3 defa "dur" ihtarına rağmen yürümeye devam etmesi üzerine
ateş ederek onu yaraladığı ileri sürülerek TCK'nun 459/2., ve 49/1. maddelerle tecziyesi istemiyle Hakkari C . Savcılığı'nın 31/12/1986 gün, 315/78 sayılı iddianamesi ile hakkında kamu
davası açılmıştır.
Hakkari Asliye Ceza Mahkemesi, 11/2/1987 gününde, 1987/2-8 sayı ile; sanığın atılı
suçu sıkıyönetim emrindeki asker kişi olarak ve sıkıyönetim görevi sırasında işlediği anlaşıldı
ğından, 1402 sayılı kanunun 14. maddesi gereğince davanın sıkıyönetim askeri mahkemesinde
görülmesi icap ettiği gerekçesiyle, görevsizlik kararı vermiştir.
Diyarbakır Sıkıyönetim 1 No.lu Askeri Mahkemesi, 3/12/1987 gününde, 1987/256-287
sayı ile; Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının 20/11/1987 de kesinleştiği
ve Diyarbakırda sıkıyönetimin 19/7/1987 de kaldırıldığı ve 1402 sayılı kanunun 23. maddesine göre, sıkıyönetim askeri mahkemelerine, sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra dava açılamıyacağı gerekçesiyle mahkemesinin görevsiz olduğuna karar vermiştir.
Böylece, her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında, 2247 sayılı Yasa'nın 14. maddesinde belirtilen olumsuz bir görev uyuşmazlığı doğmuş ve dosya Diyarbakır
7. Kolordu Komutanlığı Sıkıyönetim Askeri Savcılığı'nın 23/2/1988 gün, 332 sayılı yazısıyla
Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmiştir.
İNCELEME V E GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık
Mahkemesi Ceza Bölümü Selahattin Metin'in Başkanlığında, Mebrure Gözdemir.Adnan Hamzaoğuüan, Casim Yılmaz, Ersin Eserol, Nursafa Pandar ve Duran Dinçer'in katılmaları ile
yaptığı 28/3/1988 günlü toplantıda, geçici raportör Hakim İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Bekir
Mavıoğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Ahmet Alkış'ın Adli Yargı
yerinin görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü :
Olay, komando eri olan sanığın sıkıyönetim görevi sırasında sivil kişinin tehlikeli böl
geye girmesi ve "dur" ihtarına uymaması üzerine ateş ederek onu yaraladığı iddiasından ibarettir.
Bu nedenle, TCK'nun 459/2., ve 49/1. madde ile tecziyesi istemiyle açılan kamu davasında, Hakkari Asliye Ceza Mahkemesi; 1402 sayılı kanunun 14. maddesi gereğince, sıkıyöne
tim görevlisinin suçuna sıkıyönetim askeri mahkemesinde bakılması icap edeceği; Diyarbakır
Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi de sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra 1402 sayılı kanunun
23. maddesi uyarınca sıkıyönetim askeri mahkemesine yeni dava açılamıyacağı gerekçesiyle
görevsizlik kararları vermiş bulunmaktadır.
Yargı Bölümü Sayfa: 5
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Hakkari Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı Diyarbakırda sıkıyönetimin
19/7/1987 günü kaldırılmasından sonra, 20/11/1987 tarihinde kesinleştiğine göre, görevli yargı
yerinin tespiti için öncelikle "sıkıyönetimin kaldırılması halinde, sıkıyönetim askeri mahke
melerinin görev ve yetkisini düzenleyen" 1402 sayılı kanunun 23. maddesinin incelenmesi gerekmektedir.
Sözü edilen maddede aynen "sıkıyönetimin kaldırılması durumunda sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görülmekte bulunan davalar sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerin
görev ve yetkileri devam eder... kamu davası açılmamış dosyalar ile duruşmanın tatiline karar
verilmiş davalar durumlarına, mahiyetlerine ve kanun hükümlerine göre görevli ve yetkili mercilere gönderilir" denilmektedir.
Burada önemli olan ve açıklığa kavuşturulması gereken husus, adı geçen maddenin 1.
fıkrasında yer alan ve görevi düzenleme bakımından sıkıyönetimin kaldırılması hali için deği
şik bir kural getiren "sıkıyönetim mahkemelerinde görülmekte olan davalar" deyimi olmaktadır. 1402 sayılı sıkıyönetim kanununun 23. maddesinin 1., ve 3., fıkraları birlikte
değerlendirildiğinde, kanun koyucu tarafından, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde açılmış bu
lunan davaların, sıkıyönetimin kaldırılması halinde dahi bu mahkemelerde görülerek sonuçlandırılmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Gerek ceza muhakemeleri usulü ve gerek 3S3
sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü hakkındaki kanunların ilgili hükümlerine göre, kamu davası yöntemine uygun olarak düzenlenmiş bir iddianame ile savcılıkça açılabileceği gibi, ayrıca inceleme konusu Uyuşmazlıkta olduğu vechile değişik yargı düzenleri
içinde yer alan ceza mahkemelerinden birinin diğer ceza mahkemesinin görevli olduğu gerek
çesiyle vermiş olduğu görevsizlik kararı ile de açılabilmektedir, Öğretide kabul edildiği üzere,
duruşmada verilen görevsizlik kararı son soruşturmanın açılması anlamına gelmektedir. Bu
nedenle Ceza mahkemelerince verilen görevsizlik kararının son tahkikatın açılmasına dair olan
kararın bütün sonuçlarını doğurması, görevi'! görülen diğer ceza mahkemesinde iddianame gibi kamu davasının açılmasını, aynı şartlara tabi olması ise; bu mahkemede iddianame yerine
geçmesidir. Bu duruma göre görevsizlik kararı ile dosya kendisine gelen bir ceza mahkemesi
nin iddianame ile kendisine kamu davası açılmış gibi duruşma yaparak davayı sonuçlandır
ması gerekir.
Bilindiği üzere iddianameler tanzim tarihinde, görevsizlik kararlan ise kesinleşme tarihinden itibaren sonuç doğururlar. Bu durumda adli yargı yeri mahkemelerince verilen görev
sizlik kararlan ile sıkıyönetimin kaldınldığı bölgedeki sıkıyönetim askeri mahkemelerine
gönderilen dava dosyalannda, 1402 sayılı sıkıyönetim kanunun 23/1. maddesinde belirtilen
biçimde "görülmekte olan bir dava durumu bulunduğunun" kabul edilebilmesi için görevsiz
lik kararının sıkıyönetimin kaldırılış tarihinden önce verilip kesinleşmiş olması gerekir. Aksi
bir düşünceyi, adı geçen maddenin 3. fıkrasında öngörülen "kamu davası açılmamış dosyalar
ile duruşmanın tatiline karar verilmiş davalar durumlarına, mahiyetlerine ve kanun hükümle
rine göre görevli ve yetkili mercilere gönderilir" şeklindeki sıkıyönetim askeri savcısına dahi
sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra bu mahkemelere kamu davası açma yetkisi taşımayan
kuralla bağdaştırmak mümkün değildir.
Tetkik konusu uyuşmazlıkta adli yargı yeri olan Hakkari Asliye Ceza Mahkemesi'nce
11/2/1987 gününde, verilen görevsizlik kararının Diyarbakırda 19/7/1987 günü sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra 20/11/1987 tarihinde kesinleştiği ve bu tarihten sonra Diyarbakır
Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'ne gönderildiği ve sıkıyönetimin kaldırılması halinde sadece
görülmekte bulunan davalar sonuçlandınlıncaya kadar görev ve yetkisi devam eden Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra kamu davası açılamıyacağı 1402 sayılı sıkıyönetim kanunun 23. maddesi gereği olduğundan bu davanın Adli
Yargı yerinde görülmesi ve bu nedenle Hakkari Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine, bu
nedenle Hakkari Asliye Ceza Mahkemesi'nin 11/2/1987 günlü, 1987/2-8 sayılı görevsizlik ka
rarının kaldırılmasına 28/3/1988 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
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Esas No : 1988/14
Karar N o : 1988/15
Ceza Bölümü
ÖZET : Asker kişinin TCK'nun 430/2. maddesine
mümas suçuna ait davanın Askeri Yargı yerinde görülmesi gerektiği hk.
K A R A R
Davacı : K . H .
Sanık : Bülent Cengiz Saraç
O L A Y : Astsubay çavuş olan sanığın 12/6/1986 günü reşit olmayan mağdureyi onun
rızası ile meskeninde alıkoyduğu ileri sürülerek askeri Ceza Kanunun 152. maddesi yoluyla
TCK'nun 430/2. maddesi uyarınca tecziyesi istemiyle Malatya 2. Ordu Komutanlığı Askeri
Savcılığı'nın 2/7/1986 gün, 1986/255-453 sayılı iddianamesi ile hakkında kamu davası açılmıştır.
Malatya 2. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, 20/8/1986 gününde 1986/335-300
sayı ile; sanığın TCK'nun 432. maddesi uyarınca mahkumiyetine karar vermiş, bu kararın sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine Askeri Yargıtay 1. Dairesi 14/1/1987 gününde, 1987/13-1
sayı ile; (Başsavcılıkça tebliğnamede, mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerektiği belirtilerek hükmün bu yönden bozulması istendiğini, ancak askeri mahkemelerin bu gibi suçlarda
görevli bulunduklarım belirleyen Askeri Ceza Kanunun 152. maddesinde "ırza ve iffete teca
vüz eden askeri şahıslar hakkında TCK'nun 8. babında yazılı cezalar tatbik olunur" hükmü
yer aldığı, kanun koyucunun TCK'nun 8. babının sadece 1. faslının değil diğer fasıllarının
da şartları bulunduğunda askeri suç sayılacağını ve dolayısıyla failleri olan askeri şahısların
askeri mahkemede yargılanmaları esasını getirdiği görüşüne varıldığını ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nin de bu yolda içtihatda bulunduğunu) belirterek başsavcılıkça esas hakkında mütelaa bildirilmesi için dava dosyasının başsavcılığa gönderilmesine karar vermiştir.
Askeri Yargıtay Başsavcılığınca hükmün onanması yolunda düşünce bildirilmesi üzerine Askeri Yargıtay 1. Dairesi 4/2/1987 gününde, 1987/13-58 sayı ile; (sanığa yüklenen alı
koyma suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı halde, aksinin kabulü ile
mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu) gerekçesiyle mahkumiyet hükmünün bozulmasına oyçokluğuyla karar vermiştir. Başkan ve bir üye hükmün onanması gerektiğini belirterek muhalif kalmışlardır.
Askeri Yargıtay Başsavcılığı, bu karara karşı, suçun askeri suç niteliğinde olmadığı ve
askeri mahkemenin davada görevli bulunmadığı gerekçesiyle, daireler kuruluna itirazda bu
lunmuştur.
Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 5/3/1987 gününde, 1987/58-43 sayı ile; aynen (Askeri Ceza Kanunun 1. maddesi ifadesine ve istikrarlı uygulamalara göre askeri ceza kanununun
TCK'nuna atıfta bulunduğu suçların askeri suç niteliğini taşıdığı tartışmasızdır.
Askeri Ceza Kanunun 152/1. maddesinde "ırz ve iffete tecavüz eden askeri şahıslar hak
kında TCK'nun 8. babında yazılı cezalar tatbik .olunur, denilmek suretiyle bu bapta yazılı cü
rümlerden sadece ırz ve iffete tecavüz niteliğini taşıyan cürümlere atıfta bulunulduğu
anlaşılmaktadır.
İddia konusu alıkoyma suçu TCK'nun 8. babında yeraldığına göre bu suçun ırz ve iffete tecavüz niteliğinde bir suç sayılıp sayılmayacağının araştırılması gerekmektedir.
8. babın 2. faslında yer alan alıkoyma suçu bir yönü ile "umumi adap" "aile nizamı"
ile ilgili olmakla beraber bu suçu ırz ve iffete tecavüz niteliğinde kabul etmek mümkün olamamaktadır. Aslında alıkoyma suçu gerek şehvet hissi ile ve gerekse evlenme niyetiyle işlenmiş
olsun kişi hürriyetine yönelik bulunmaktadır. Ne varki kanun vaz'ı bu suçta umumi adap ve
aile nizamım ihlâl vasfını tercih ederek böyle bir düzenleme getirmiştir.
YargıBölümüSayfa: 7
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Gerek uygulamada ve gerekse doktrinde ikinci fasılda yazılı suçların ırz ve iffete tecavüz mahiyetinde olmayıp umumi adap ve aile nizamı aleyhine işlenen suçlardan madut bulunduğu kabul edilmektedir.
Kanaatımızca 8. bapta yazılı suçlardan ötürü askeri ceza kanunun 152. maddesindeki
gönderme ile görev yönü teemmül edilirken, yani hangi suçun askeri suç olduğu vurgulanır
ken esas alınması gereken kural, kanunun sistematiği, sanığın kastım belirleyen davranışları
ve mağdureye yönelik eylemi niteliği ön planda değerlendirmeye tabi tutulmalı, eylemin toplum üzerindeki tepkisi ve toplumca kıymetlendirilmesi bağlayıcı unsur olmamalıdır.
Emsal gösterilen Uyuşmazlık Mahkemesi'nin 21/5/1984 gün, 1984/89-304 sayılı kararı
TCK'nun 8. babının 2. bendinde yazdı alıkoyma suçu ile ilgili olmayıp anılan babın 1. faslında yazılı evlenme vadiyle kızlık bozma suçuna ilişkin bulunmaktadır.
Uyuşmazlık Mahkamesi bu güne dek bir ilke karan getirmemiş, aksine 7/3/1983 tarih,
1983/39-73 sayılı kararında aynen "

bu duruma göre sanığa atılı suç askeri suç niteliğini

taşıyor görünüyorsa da askeri ceza kanunun 152. maddesinin açıkça ırz ve iffete tecavüz eden,
ibaresine yer vermesi. TCK'nun 430. maddesinde yer alan suçun ise ırz ve iffete tecavüz eden
suçlardan olmaması... bakımından davanın Adli Yargı yerinde görülmesi gerekir..." şeklinde
bir karar verilmiştir.
Sanığın daha önce tanışıp arkadaşlık kurduğu ve dışarda da bir kaç kez gezdiği reşit
olmayan mağdureyi evine davet etmesi, mağdurenin bu davete serbest iradesi ile icabet edip
eve gitmesi, evde arkadaşça konuşmaları, öpme, okşama, elle ve sözle sarkıntılık bulunmaması, evde bir saate yakın kalan mağdurenin gitmek istediğinde sanığın mani olmaması şeklinde tecelli eden olayda ırz ve iffete taarruz bulunmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle iken 1.
dairenin iddia konusu eylemi askeri suç olarak niteliyerek esasa girmesi ve yazılı şekilde karara varması kanuna aykırı görüldüğünden başsavcılığın itirazına uygun olarak daire kararının
kaldırılmasına) oyçokluğuyla karar vermiştir.
Malatla 2. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, 22/7/1987 esas 1987/564, karar
1988/21 gününde, sayı ile; Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun bozma kararına uyarak dava
nın görev yönünden reddine karar vermiştir.
Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 10/2/1988 gününde, esas 1987/564, karar 1988/21
sayı ile; Askeri Ceza Kanunun 152. maddesinde TCK'nun 8. babına atıf yapıldığı ve kaçırma
ve alıkoyma suçlarında asıl unsurun şehvet hissi olup bunda da ırz ve iffete tecavüz kastı bulunduğu ve tecavüz kelimesini her zaman eyleme dönüşmüş, cebir ve şiddet ve zor olarak yorumlamanın kanunun ruhuna aykırı bulunduğu bu itibarla davanın Askeri Yargı yerinde
görülmesi icap ettiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.
Böylece, her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında, 2247 sayılı Y a sa'mn 14. maddesinde belirlenen olumsuz bir görev uyuşmazlığı doğmuş ve dosya Cumhuri
yet Başsavcılığı'nın 1/3/1988 gün, 5/1128 sayılı yazısıyla Uyuşmazlık Mahkemesi'ne
gönderilmiştir.
Y a r g ı Bölümü S a y f a : 8
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Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık

Mahkemesi Ceza Bölümü Selahattin Metin'in Başkanlığı'nda, Mebrure Gözdemir, Adnan Hamzaoğulları, Casim Yılmaz, Ersin Eserol, Nursafa Pandar ve Duran Dinçer'in katılmaları ile
yaptığı 28/3/1988 günlü toplanüda geçici raportör Hakim İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardıma Bekir Mavıoğlu'nun Askeri, Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Ahmet Alkış'ın Adli
Yargı yerinin görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü :
Olay yerinde açıklandığı üzere asker kişi olan sanığın, reşit olmayan 16 yaşında bir kızı
meskeninde alıkoyduğu ileri sürülerek TCK'nun 430/2. maddesi ile tecziyesi istenmiştir.
Askeri Ceza Kanunun 1. maddesinde belirtildiği üzere, bu kanunda yazılı olan suçlar
askeri suç olduğu gibi, TCK'nun da yazdı olupda askeri ceza kanununca bu kanuna açıkça
atıf yapılan suçlar da askeri suç sayılırlar. Sanığa atılı eylem, askeri ceza kanunun "askerlik
haysiyetine ve şerefine yapılan suçlar ve cezaları" başlıklı 11. fasılda yer alan 152. maddenin
atıfta bulunduğu TCK'nun 430/2. maddesinde belirtilmiş olan suçtur.
Gerçekten, askeri ceza kanunun 152. maddesi "ırz ve iffete tecavüz edenler" başlığı
altında, ırz ve iffete tecavüz eden askeri şahıslar hakkında TCK'nun 8. babında yazılı cezalar
tatbik olunur, hükmünü taşımakta ve bu babın 2. faslında sanığa atılı, reşit olmayan kimsenin cebir ve şiddet veya tehdit veya hile olmaksızın kendi rızasıyla şehvet hissi veya evlenme
maksadıyla bir yerde alıkonulması suçu da yer almaktadır.
Askeri Ceza Kanunun 152. maddesi, ırz ve iffete tecavüz edenler hakkında TCK'nununa atıfta bulunduğuna göre sanığa atılı suçun bu nitelikte olup olmadığının tespiti gerekir.
Irz ve iffete tecavüz genellikle, bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması ve
saygı gösterilmesi gereken, özellikle de cinsel konularda namusuna yönelik eylemlerdir. Bu
itibarla, TCK'nun 430. maddesinde yer alan reşit olmayan bir kimseyi kendi rızası ile şehvet
hissi veya evlenme maksadıyla bir yerde alıkoyma suçunun ırz ve iffete tecavüz niteliğinde ol
duğu ve asker kişi tarafından işlenen bu eylemin askerlik şeref ve haysiyetine dokunan ve Askeri Ceza Kanunun 152. maddesi kapsamına giren askeri suçlardan bulunduğunun kabulü
gerekir.
Bu nedenlerle asker kişi tarafından işlenen ve askeri suç olduğu belirlenen bu suça ait
davanın Askeri Yargı yerinde görülmesi ve Malatya 2. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkeme
si'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askeri Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine,
bu nedenle Malatya 2. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin 22/7/1987 gün, 1987/227-226
sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına 28/3/1988 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar
verildi.
Yargı Bölümü Sayfa: 9
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 8 MAYİS 1988 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
1- Üzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak Hazine İhalesi ile
alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır.
(T:Devle>t İç Borçlaınma Tahvili, B:Hazine Bonosu)
BUGÜNKÜ DEÛER
VADEYE KALAN
VADE
(100.000.-TL U2ERİNDEN)
TARİHİ
GÜN SAYISI
TAMIM
12T
10
97.953
18/05/88
18/05/88
9B
10
97.953
15/06/88
12T
38
93.587
15/06/88
9B
38
93.587
13/07/88
12T
66
89.693
13/07/88
9B
66
89.693
10/08/88
12T
94
86.073
10/08/88
9B
94
86.073
07/09/88
12T
122
82.656
07/09/88
9B
122
82.656
05/10/88
12T
150
79.407
05/10/88
9B
150
79.407
02/11/88
12T
178
76.302
02/11/88
9B
178
76.302
30/11/88
12T
206
73.327
30/11/88
9B
206
73.327
28/12/88
12T
234
70.470
28/12/88
98
234
70.470
25/01/89
12T
262
67.725
25/01/89
9B
262
67.725
22/02/89
12T
290
65.084
22/03/89
12T
318
62.541
19/04/89
12T
346
60.092
!. Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olmayan fakat yukarıdaki tarihler
arasında gelen,üzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak alınan
Devlet İç Borçlanma Senetlerinde vade tarihi olarak listede yer alan bir
sonraki tarih esas a l ı n ı r .
3. Üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine ihalesi i l e alınan Devlet Iç Borçlanma
Senetlerinin değerleri aşağıdadır.
YİLLİK KUPON
VADE
KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARtHt

TANIM

14/07/88
11/08/B8
07/10/88
07/11/88
07/12/88
04/01/89
21/01/89
01/02/89
21/02/89
01/03/89
26/03/89
24/04/89
14/05/89
21/05/89
14/06/89
19/06/89
11/07/89
03/08/89
05/09/89
03/10/89
31/10/B9
28/11/89
26/12/89
28/01/90
28/02/90
28/03/90

18T2
18T2
18T2
18T2
18T2
18T2
24T2
18T2
24T2
1ST2
18T2
18T2
24T2
18T2
24T2
18T2
24T2
24T2
18T2
24T2
24T2
24T2
24T2
36T2
36T2
36T2
24T2
36T2
Î6T2
36T2
36T2
36T2
36T2
36T2
36T2
36T2

22/04/90
18/07/90

25/07/90

12/09/90
07/11/90
05/12/90
01/01/91

22/01/91

08/04/91
06/05/91

FAİZ ORANİ
40.50
41.00
42.50
44.00
46.50
46.50
40.00
38.50
42.00
45.00
48.50
50.00
44.50
50.00
46.50
48.50
46.00
39.00
59.00
50.50
50.00
50.00
48.00
40.00
41.50
42.00
59.00
40.50
38.50
48.00
50.50
50.00
47.00
54.00
59.00
63.00

( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)
112.683
109.685
103.483
100.000
119.311
115.841
111.758
110.152
108.768
108.192
105.536
101.775
121.394
123.076
118.422
118.553
114.787
110.071
110.100
104.691
100.953
122.115
117.442
110.989
107.867
104.565
102.418
112.238
110.895
107.303
100.000
121.039
116.398
115.724
104.674
100.171

4.Yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışında kalan Devlet İç Borçlanma
Senetleri nominal değerleri Üzerinden değerlendirilecektir.

T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi: (7 Taarintavvel 1336) • 7 Ekim 1920

8 Mayıs 1988
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İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları
Tunceli Sulh Ceza Hakimliğinden :
Esas N o : 1986/66
Karar No : 1987/10
2918 sayılı Yasamn 36. maddesine muhalefet suçundan sanık Fehmi Orbeyi hakkında
mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :
Yukarıda esas ve karar noları yazılı mahkememizin 27/1/1987 günlü Kararı ile sanık
İskenderun ilçesi kocatepe mahallesi nüfusuna kayıtlı Hasan ve Gövher'den olma 1950 D.Iu
Fehmi Orbeyi hakkında 2918 sayılı Kanun 36. a maddesi gereğince 7.250,— T L . hafif para
cezası ile cezalandırılmasına dair verilen karar tüm aramalara rağmen sanığın açık adresi tes
pit edilemediğinden iş bu kararın 7201 sayılı Tebligat Kanun 28 ve 29. maddeleri uyarınca Resmî
Gazete'de ilân edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra sanıklar Fehmi Orbeyi'ye tebliğ edilmiş
sayılacağı ilân olunur.
18349 / 1-1
Alucra Asliye Ceza Hakimliğinden :
Esas N o : 1985/106
Karar No : 1987/81
Tehdit Müessir fiil ve hakaret suçundan dolayı mahkememizin 2/6/1987 tarihli ilamı
ile CK. 456/4-457/1-55/3-647 S.Y.6 maddesi gereğince 5333 lira Ağır para cezasına çarptırı
lan Espiye İlçesi Ümütbükü Köyünden 10/5/1968 doğumlu Bayram ve Rabiya'dan olma Meh
met Kütük hakkındaki gıyabi ilam uzun aramalara rağmen kendisine tebliği edilememiş
olduğundan 7201 S.TeMigat Kanununun 29 maddesi gereğince kararın ilânen tebliğine, hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliği edilmiş sayılacağı ve
ilân masraflarının kendisinden alınacağı hususu İlânen tebliği olunur.
¿174

Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :
Trafik kanununa muhalefetten sanık ödemiş ilçesi Emmioğlu Matı. nüfusuna kayıtlı
halen Karacabey ilçesi Saadet Mah. Panayır Cad. No : 23 de mukim, Sakir ve Gülhanım oğ.
1971 doğ. Sakir Argun hakkında mahkememizce 2918 SK. 36/3,55/3,647/4. maddeleri gere
ğince 4833 lira para cezası ile mahkumiyetine dair karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Resmi
Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı
na ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.
6196
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İncesu Asliye Ceza Hakimliğinden :
Esas No : 1983/12
Karar No : 1986/116
Davacı: K . H .
Sanık : İlhan Mühürcü, İbrahim Hilmi oğlu, Adeviye'den olma, 1946 doğumlu Kayse
ri Merkez Nazim Bey Mahallesi nüfusuna kayıtlı halen Kayseri Fevzi Çakmak Mahallesi Nato
Caddesi 106/22 de oturur.
Suç : Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet.
Suç Tarihi : 13/2/1983
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda, Mahkememiz
ce verilen 10/12/1986 tarihli kararı ile sanığın TCK.nun 459/2, son, 647 S.K.nun 4, TCK.nun
72. M d . , 647 S.K.nun 5 nci Md.leri gereğince sanığın 36.000 Lira ağır para cezası ile Tecziye
sine dair verilen gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen sanığa tebliği edilemediğinden Tebli
gat Yasasının 7201, 29 ve 30 ncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânına ilân tarihinden
itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına iş bu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere
ilân olunur.
6183

Esas No : 1983/102
Karar No : 1986/13
Davaca : K . H .
Sanık : Ahmet Duran Göze, Süleyman oğlu, Binnur'dan olma, 1963 doğumlu Kayseri
İli Merkez Güneşli Nahiyesi 33 hanede nüfusa kayıtlı olup halen Kayseri İli Aydınlıkevler Mah.
1. Leylak Sokak 13/A da bodrum katta oturur.
Suç : Kilit kırmak suretiyle hırsızlık.
Suç Tarihi : 23/12/1983
Yukarıda açjk kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonun
da Mahkememizce verilen 19/2/1986 tarihli karan ile sanığın TCK.nun 491/5,522, 523,525,
40 maddeleri gereğince sanığın sekiz ay hapis ve sekiz ay emniyeti umumiye nezareti altında
bulundurulmasına dair verilen gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen sanığa tebliği edileme
diğinden Tebligat Yasasının 7201,29 ve 30 ncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânına,
ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına iş bu karar özeti tebliğ yerine
kaim olmak üzere ilân olunur.
6184

Esas No : 1985/74
Karar No : 1987/36
Davao : K . H .
Sanık : Mustafa Uğuz, Mustafa oğlu, Ümmügülsüm'den olma, 1947 doğumlu Kayseri
İli Himmetdede Karakimse Köyü nüfusuna kayıtlı olup ayni yerde oturur.
Suç : Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet.
Suç Tarihi: 29/9/1985
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonun
da Mahkememizce verilen 3/6/1987 tarihli karan ile sanığın TCK.nun 459/2, 647 S.K.nun
4. Md.,TCK.nun 72 M d . T C K . nun 40. maddeleri gereğince 8.850,— T L . A . P . Cezası. 2918
5. K.nun 119 Md.si gereğince ikiay süre ile ehliyetinin geçici olarak geri alınmasına dair veri
len gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen tebliği edilemediğinden Tebligat Yasasının 7201,
29 ve 30 ncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânına, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kesinleşmiş sayılacağına iş bu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.6185
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5 nci Kolordu Askeri Mahkemesi K d . Hakimliğinden :
ÇORLU
E. No : 1979/71
K. No : 1977/313
Firar suçundan sanık Hasan ve Esna oğlu 1955 Doğ. Sivas Zara Hütük köyü nüfusuna
kayıtlı 65 Tüm.Kh.Bl.den terhisli er Ahmet Yılancı'nın Mülga 65 Tüm.As. Mahkemesinin
6/11/1979 tarih ve 1979/71-313 esas ve karar sayılı ilamı ile As. C.K.nun 66/1-A ve T.C.K.nun
59 ncu maddeleri uyarınca Beş ay hapis ve askerliğinin bir kısmının Hizmetten sayılmamasına
karar verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığı gibi adreside tesbit edilemedi
ğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca ilânen tebliğ olunur.
5098 / 1-1

E. No : 1979/168
K. No : 1978/274
Yoklama kaçağı suçundan sanık Hilmi oğlu 1957 Doğ. Niğde Güllüce köyü nüfusuna
kayıtlı 65 Tüm. 4 Top Tb.Kh.Srv.Bl. terhisli erlerinden Ali Şahin'in Mülga 65 Tüm. As. Mah
kemesinin 16/10/1979 tarih ve 1979/168-274 esas ve karar sayılı ilamı ile As. C.K.nun 63/1-A
ve 647 sayılı yazısının 4 ncü maddeleri uyarınca Yüzkırk Lira ağır para cezası ile mahkumiye
tine karar verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığı gibi adresi de tesbit edile
mediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca ilânen tebliğ olunur.
5099 / 1-1

E. No : 1979/170
K. No : 1979/228
Firar suçundan sanık Şeyho oğlu 1955 Doğ. Kahramanmaraş Elbistan Karamağra kö
yü nüfusuna kayıtlı 61. Tüm.Top.A.Kh.Srv.Bl.den terhisli onbaşı tsmet Sağ'ın 18/4/1979 ta
rih ve 1979/170-228 esas ve karar sayılı ilam ile As.C.K.nun 66/1-A ve T.C.K.nun 59 ncu
maddeleri uyarınca Beş ay hepis ve askerliğinin bir kısmının sayılmamasına karar verilmiş olup
sanık tüm aramalara rağmen bulanamadığı gibi adresi de tesbit edilemediğinden 7201 sayılı
Tebligat kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca ilânen tebliğ olunur.
5100/ 1-1

E. No : 1979/374
K. N o : 1979/267
Yoklama Kaçağı ve G.t.S. bakaya suçlarından sanık Erzincan Kemah Akyünlü köyü
nüfusuna kayıtlı 241.P.A. 3 Tb.Kh.Ds.BI. den terhisli er ismail oğlu 1957 Doğ. Hasan A k a ' nın Mülga 65 Tüm.As. Mahkemesinin 16/10/1979 tarih ve 1979/347-267 esas ve karar sayılı
ilamı ile As.C.K.nun 63/1-A ve 647 Sayılı yasanın 4 ncü maddesi uyarınca tkibindörtyüz Lira
ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve 647 Sayılı yasanın 5 nci maddesi uyarınca beher ay
240,— T L . olmak üzere on eşit taksitle tahsiline karar verilmiş olup sanık tüm aramalara rağ
men bulunamadığı gibi adresi de tesbit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat kanununun 28-29
ncu maddeleri uyarınca ilânen tebliğ olunur.
5101 / 1-1
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Sungurlu Kadastro Hakimliğinden :
1971/362
Davacısı Karaçay Köyünden Güllü Baskıç ve arkadaştan davalısı Fikriye Baro ve arka
daşları olan Kadastro teshiline itiraz davasının mahkememizce yapılan yargılaması sırasında
verilen ara kararı gereğince;
Davalılardan Kezban Güneruz mirasçıları Emin-Hamm-Hüseyin-Habibe-Sultan-ServetOsman ve Murat Güneruz'lann aramalara rağmen açık adresleri tesbit edilemediğinden ve ad
larına tebligat yapılamadığından adı geçen şahısların keşif günü olan 18/8/1988 tarihinde ve
ayrıca duruşma günü olan 28/9/1988 tarihlerinde bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini
bir vekil ile temsil ettirmeleri hususu ilân olunur.
<otc / ı
Erciş Kadastro Hakimliğinden :
E. No : 1979/55
K. No : 1987/185
Davacı Hazine'nin davalılar Adilcevaz İlçesi Çayır mahallesinden Rıfat Müftüoğlu mi
rasçıları ile İlçemiz Vanyolu mahallesinden Behçet Müftüoğlu mirasçıları aleyhine açtığı Ka
dastro tesbitine itiraz davasının kabulüne ilişkin 22/12/1987 günlü 55/185 sayılı karar adresi
saptanamadığından kendisine asaleten küçük çocuktan Ümit ve Derya'ya velayeten Necdet
eşi Gülçin Müftüoğlu'na tebliğ edilememiş olmakla;
Davanın kabulüne ve Bayramlı Köyü çekişmeli 725 parselin Hazine adına tesciline dair
Mahkememizin 22/12/1987 günlü 1979/55 Esas ve 1987/185 sayılı kararı kendisine asaleten
küçük çocukları Ümit ve Derya'ya velayeten Gülçin Müftüoğlu'na ilânen tebliğ olunur.
5927
Sarıkamış 9 ncu Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden :
E. No : 1987/2015
K. No : 1987/1689
Mükerrer firar suçundan sanık, Azmi Oğ. 1960 D.lu Bursa-Orhangazi tlç. Gemiş köyü
Nüf. Kay. ve tstanbul-Şişli llç. İzzetpaşa Filiz Sok. No : 3'de oturur, Ersin İzmir hakkında
As. C.K.nun 66/2-C ve T C K . 59, 353, 251 nci maddeleri uyannca verilmiş bulunan neticeten
on ay süre ile hapis cezasına dair hükmün sanığın adresinde bulunamaması sebebiyle tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı tebligat K.nun 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hükmün
özetinin Resmî Gazete'de bir defa ilanen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren hükmün onbeş
gûn sonra kesinleşmiş sayılacağına ilânen karar verilip açıklandı.
5351 / 1-1
8. Kor.As. Mahkeme Kd. Hakimliğinden :
ELAZIĞ
E. No : 1987/104
K. No : 1987/120
Suç : Firar
Sanık : Cevat Akkuş-AIi ve Hediye oğlu 1962 doğumlu Erzurum-Tortum ilçesi Hasbirlik köyü nüfusuna kayıtlı. Halen Mecidiye köy Bozova Sok. Akkuş A p No : 18 IstanbulAdresinde oturur Patnos 34.P.A.2-P.Tb.4.Bl. terhisti er.
Karar ö z ü : Yukarıda açık kimliği ve isnat olunan suçu yazıtı sanığın 24/3/1987 günkü
yapılan duruşmasında 22/4/1986 ila 9/5/1986 tarihleri arasındaki firar suçu sabit olduğun
dan eylemine uyan As. C.K.nun 66/1-A, 73 ve T.C.K.nun 59/2. maddeleri uyarınca tkiay
onbeşgün hapis cezasıyla mahkumiyetine, Fer'i cezanın buna göre tayinine karar verilmiş ya
pılan tüm aramalara rağmen sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle karar kendisine tebliğ
olunamadığından 7201 sayılı K.nun 28, 29 ve 31. maddeleri uyannca Resmî Gazete'de ilân
yoluyla tebliğine, tebliğ tarihinden 15 gün sonra tebligatın bizzat yapılmış sayılacağı ilân olunur.
5104 / 1-1

8 Mayıs 1988 — Sayı : 19808

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa: 87

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
E. No : 1988/240
K. No : 1988/463
Eskişehir tli Merkez Mamure Mahallesi, Cilt No : 039/14, Sahife 89, Kütük Sıra 1127
de nüfusa kayıtlı Hasan ve Penbe'den olma 1329 doğumlu hükümlü Ahmet Çebar'ın vesayet
altına alınarak, aynı yerde nüfusa kayıtlı Rasim ve Hatice'den olma 1925 doğumlu Naciye
Çebar'ın Vasi olarak tayin edildiği ilân olunur.
6102
E. No : 1988/241
K. No : 1988/464
Eskişehir îli Mihalıççık İlçesi Dinek Köyü Cilt No : 016/02, Sayfa No : 70, Kütük Sıra
No : 66'da nüfusa kayıtlı bulunan Veli ve Fatma'dan olma 1954 doğumlu hükümlü Süleyman
Emir'e, aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan babası Mehmet A l i ve Fatma'dan olma 1928 do
ğumlu Veli Emir'in vasi olarak tayin edildiğine dair ilândır.
6103
Kahramanmaraş 3. Asliye Hukuk Hakimliğinden :
Davacı K. Maraş Belediye Başkanlığı vekili Av. Aysel Şener, davalılar A l i Özkan, Mehmet
Özkan, Hüseyin Abdurrahmanoğlu, Şükriye Sevin aleyhlerine ikame ettiği istimlak yasasının
17. maddesi gereğince Tescil davasında davalıların K. Maraş Yenişehir Mahallesi 598 ada 5
parsel numaralı taşınmazdaki hisselerinin amme hizmetine tahsis edilmek üzere istimlak edil
diğinden tescilini talep etmiş, davalılardan Ali Özkan, Mehmet Özkan ve Şükriye Sevin'in ad
resine davetiye tebliğ edilememiş/, adresleride tesbit olunamamış bulunduğundan ilânen dava
dilekçesinin tebliğine karar verilmiş olmakla davalılar Ali Özkan, Mehmet Özkan, Şükriye Se
vin'in mahkememizin 1987/7 esas sayılı davasının 24/6/1988 günü saat 9.00'daki duruşma
sında bizzat hazır bulunmaları veya bir vekille temsil olunmaları, aksi takdirde duruşmanın
yokluklarında yapılacağı hususu davalılar A l i Özkan, Mehmet Özkan ve Şükriye Sevin'e dava
dilekçesi ve meşruhattı davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
7020/ 1-1
Davacı Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı vekili Avukat Aysel Şener davalılar Melek
Ciğer, Ayşe Eskalen, Saadet Eskalen, Ahmet Eskalen, Nezahat Eskalen, Gülseren Ergül, Meh
met Eskalen ve Emine Zabun aleyhlerine istimlak kanununun 17. maddesi gereğince ikame
ettiği tescil davasında Kahramanmaraş Hayrullah mahallesi 260 ada 19 parselde kayıtlı 13.732
m , lik taşınmazın 7.130 m , lik kısmının davacı belediye adına tescilini talep etmiş, davalılar
dan Ayşe Eskalen, Ahmet Eskalen, Emine Zabun'un adresleri tesbit olunamamış, adlarınada
tebligat yapılamamış olduğundan bu davalıların mahkememizin 1987/440 esasında kayıttı da
vanın 24/6/1988 günü saat 9.00'daki duruşmasında hazır bulunmaları veya bir vekille temsil
olunmaları, tüm delillerini ibraz ve ikame etmeleri aksi takdirde yokluklarında karar verilece
ği davalılar Ayşe Eskalen, Ahmet Eskalen ve Emine Zabun'a dava dilekçesi ve meşruhattı da
vetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
3982 / 1-1
1

1

Edirne Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden :
E. No : 1985/155
Davacı Emrullah Çiroz tarafından davalılar Rıfkı Levi vs. aleyhlerine açılan tapu iptali
ve tescil davasının yapılan duruşması sırasında verilen karar gereğince:
Davalılardan Rıfkı Levi, Avram, Mois, Mordehay, Ester ve Zümbül'ün adreslerinin
meçhul olduğu yaptırılan zabıta tahkikatı sonucunda anlaşılmakla ve mahkememizcede Res-.
mî Gazete ile ilânlarına karar verilmiş olup, davalıların duruşma günü olan 21/6/1988 günü
saat 10.00'da Edirne Asliye 1. Hukuk Hakimliğinde hazır bulunmaları veya kendilerini bir
vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde H . U . M . K . nun 377 maddesi gereğince duruşmaya gı
yaplarında devam olunacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
13235 / 1-1
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12 nci Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden :
AĞRI
E. No : 1986/765
K. No : 1986/467
Suç : Yoklama kaçağı
Suç Tarihi : 10/7/1984-21/10/1985
Sanık : Cemal Öküzcü-Necip oğl. 1964 yılında Nezimet'den olma Niğde ili Bor tlç. Karanlıkdere Köy. Nüf. Kay. olup halen İzmit İli Sanayi içerisinde pirescilik yapar. D.Beyazıt
1. Mnkz. Tuğ.Dst.Kt.tk.Bak.Tb.'dan terhisli Ord.Er.
Karar Özü : As.C.K.nun 63/1-A maddesi Dört A y hapis cezası ile cezalandırılmasına
verilen hapis cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak üç ay on gün hapis cezası ile cezalan
dırılmasına, 2788 sayılı Kanun ile değişik 647 Sayılı kanunun 4/1 maddesi gereğince neticeten:
Otuz bin türk lirası ağır para cezasına çevrilmesine verilen ağır para cezasının aylık 5.000,—
TL.sından altı eşit taksitde samktan tahsiline taksitlerden birini süresinde ödenmediği taktir
de defaten tahsiline,
Yukanda kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında açıklanan karar sanığın adresinde bu
lunmaması ve başka bir adresinde bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilmedeğinden 7201 sayılı teb
ligat kanununun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince itânen tebligatına, tebligat tarihinden
itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına ilânen tebliğ olunur.
5352 / 1-1

E . No : 1986/450
K. No : 1986/509
Suç : Askeri Eşyayı çalmak
Suç Tarihi: 23 Aralık 1985
Sanık : Neşat özcan-lsmail Oğl. 1964 Doğ. Elaağı İli Sürsüre Mah. Nüf. Kay. olup
aynı yerde oturur, D.Beyazıt I. Mnkz.Tuğ. 2. Kşf.Tb.4.Kşf.BI'de terhisli Tnk.Er.
Karar ö z ü : As.C.K.nun 131/1 maddesi "Azvahim hal" Fıkrası uyarınca yedi gün ha
pis cezası ile cezalandırılmasına, Bu kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezasının 647 sayılı yasanın
4 ncü maddesi gereğince beher günü 300 TL.sında paraya çevrilerek Neticeten: İkibinyüz Türk
Lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı yasanın 5 nci maddesi gereğince para ceza
sının sanıktan Defaten tahsiline,
Yukarıda kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında açıklanan karar sanığın adresinde bulu
namaması ve başka bir adresinin'de bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı
tebligat kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden
itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur.
5449/ 1-1

•

Susurluk Kadastro Mahkemesi Hakimliğinden :
1988/104
Davacı Susurluk Mal Müdürlüğü vekili tarafından davalı Susurluk Kayıkçı köyü Karşı
yaka mahallesinde oturan Mehmet Vecihi Karaman hakkında mahkememizde açılmış bulu
nan kadastro komisyon kararının iptali davasının yapılan açık yargılan» sırasında '
Bütün aramalara rağmen davalının adresi belirlenemediğinden davalıya duruşma gün
davetiyesinin ilânen yapılmasına mahkemece karar verilmiştir.
Karar gereğince davanın Kayıkçı Köyü Gerenler mevkiinde 1039 parselde yapdan Ka
dastro Komisyon kararının iptali davası olup duruşma gününün 31/5/1988 günü saat 9.00'da
olduğu, duruşma gün davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
4653 / 1-1
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S nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi K d . Hakimliğinden:
ÇORLU
E . No : 1978/102
K . N o : 1978/244
Üste fiilen taarruz suçundan sanık İsmail ve Fadime oğlu 1955 Doğ. Gümüşhane Kelkit
ilçesi özenköyü nüfusuna kayıtlı 5 Kor 3 Top Tb.Kh.Bl.den terhisti onbaşı Osman Duran hak»
kında mahkememizin24/5/1987 tarih ve 1978/102-244 esas ve karar saydı ilamı ile As. C.K.nun
91/1, T.C.K.nun 5 l/son ve 59 ncu maddeleri uyarınca Bir ay yirmi gün hapis cezası ile ceza
landırılmasına karar verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığı' gibi adresi de
tesbit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca ilânen tebliğ olunur.
5102 / 1-1
E . N o : 1979/296
K . N o : 1979/285
Firar suçundan sanık Gaziantep Araban ilçesi Karavaiz köyü nüfusuna kayıtlı 65
T ü m . T o p . A . 2 T o p . T b . l . B l / d e n t e r b M e r H a a ve Elif oğlu 1954 Doğ. Hamit Işık'ın Mülga
65 Tüm As.Mahkemesinin 23/10/1979 tarih ve 1979/296-285 esas ve karar sayılı ilamı ile A s .
C.K.nun 66/1-A T.C.K.nun 59 ncu maddeleri uyarınca beş ay hapis ve askerliğinin bir kısmı
nın sayılmamasına karar verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığı gibi adresi
de tesbit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ncu maddeleri'uyarınca ilânen
tebliğ olunur.
5103 / 1-1

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
S E K A Balıkesir Müessesesi Müdürlüğünden :
S O D Y U M METABtSÜLFÎT A L I N A C A K T I R .
Müessesemize 1500 Ton Sodyum Metabisülfıt Teknik Şartnameye &.&.<. satın alınacaktır.
Bu işe ait şartname yazılı olarak talep edildiği takdirde, mesai saatleri idinde Müessese
miz Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir.
Teklif verecek firma ve kuruluşların tekliflerini 30/5/1988 tarih saat !7 OO'ye kadar Mü
essesemiz Haberleşme ve Arşiv Şefliği'ne vermeleri rica olunur.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
Müessesemiz 2886 Sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veyatamamenyapıp yap
mamakta veya istediğine vermekte serbesttir.
6258 / 3-3
Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünden :
1 — Teşkilâtımız için 80.000.000 adet kontrol pulu basttrı!acakt<r.
' 2 — Şartname Spor-Toto Teşkilât Müdürlüğü Süleyman S«m Sokak No: 3 Zafer Mey •
dam Ankara adresinden sağlanabilir.
3 — İhale 24/5/1988 tarihinde saat 15.00 de kapalı zarfla u Vliı alma usulüyle yap'Iacak ve teklif zarfları saat 14.00'e kadar Evrak Şube Müdürlüğüne Makbcz ka.şılığı verilmiş
olacaktır.
4 — İşin muhammen bedeli 205.333.?33. - TL (1ktvıtebfşm::yc - âçyüzotuzüçtln üçyüzotuzüç) TL.sı olup geçid teminuts «S»
(6,>&0.0ftj,-î
5 — İsîek'itersn Ticaret v«?n Sanayi Gda&a
c.J..ı.$u/iu beigcemeleri şarttır.
,6 — Teşkiîltf-flras 28S6 .«ay>î» Devltt f bale Kanununa tali o..T;;/ıp ihaleyi yapıp yapma
makta veya itîe^iğine yapmakta tamamen serbestti».
6245 / 2-2
1
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Kayseri Belediye Başkanlığından:
1 — Mimarsinan Parkı düzenleme inşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.
maddesinin (a) fıkrasına göre, kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
Bu ihalede 5 Mart 1988 tarih ve 19745 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık
ve İskân Bakanlığının uygun bedele ait tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
2 — İşin tahmin edilen bedeli 490.000.000,— T L . dır.

'

3 — İhale 25/5/1988 Çarşamba günü saat 14.30'da Belediye Encümeni Odasında top
lanacak İhale Komisyonunda yapılacaktır.
4 — İhale şartnamesi ile diğer evraklar Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde
görülebilir.
5 — İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale şartna
mesine ek özel şartnameye, yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve uy
gun bedel tebliğine uygun olarak;
A) İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte:
a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az işin keşif bedeli
kadar müteahhitlik karnesini, (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini)
b)

Makina ve teçhizat kapasitelerine ait "Yapı araçları bildirisini"

c)

Mali güçlerine ait " M a l i durum bildirisini"

d)

"Teknik Personel bildirisini"

e)

"Taahhüt bildirisini" ve bunlarla ilgili belgeleri verecektir.

B)

İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte;

a)

İhaleye katılma belgesini,

b)

Başvurma yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,

c)

Noter tas tikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kim
selerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirkülerini,
e)

Kayser? Belediyesi adına alınmış 14.700.000,— T L . tutarında geçici teminatı,

6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracat 20/5/1988 Cuma günü mesai saati
sonuna kadardır.
7 — İstektiler teklif mektuplarını 25/5/1988 Çarşamba günü saat 13.30'a kadar mak
buz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet itin olunur.
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DÜZELTME
İstanbul Tıp FakClte* Dekanlığının 29/4/1988 tarih ve 19799 sayılı Resmî Gazete'nin
34 cü sayfasında Î762 kuyu raimarası ile yayımlanan, 306.250.000,— T L . Keşif bedeli, Tıp
PakUÎMsi tç Hastalıkları {t} H y k im Misti İnşaatının, yeterlilik belgesi son müracaat tarihi
ve ihale tarihi aşağıdaki -jaîvîîkf. iia'~anjti ."«eÇ». ı-jarfoa 4ö*fitilmlştir.
Yeterlilik bef&«^ mu tAâtm^U tarihi 9
İhale Tarihi : İJ Mayıs 19&* Saat: 11.15
İlgililere duyurulur.

W*8

. i«,05
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T . K . l . Ege Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :
E.L.l.ÇİNGE TESİSLERİ TESHİN MERKEZİ İNŞAATI Y A P T I R I L A C A K T I R
İşin Adı : E.L.t. Çinge Tesisleri (114 Daireli işçi lojmanları) Teshin Merkezi inşaatı işi
dir, Tahmini Keşif Bedeli: 330.000.000,— T L . Geçici Teminat: 9.900.000,— T L . , Müteah
hitlik Karnesi : A veya G Grubu En az işin keşif bedelinin 2 katı kadar, İhale Tarihi ve Saati:
30/5/1988 Saat 15.30
A - E . L . t . Müessesesi Çinge Tesislerinde yaptırılacak Teshin Merkezi inşaatı işi; Mües
sese Müdürlüğümüz tarafından Kapak Usul teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
B - İhaleye katılmak isteyenler; ihale dosyalarını;
1 — T . K . l . İnşaat Daire-Başkanlığı Hipodrom/Ankara,
2 — T . K . l . Saunalma Müdürlüğü G-62 Sokak Atatürk öğrenci Sitesi karsısı
Merkezefendi-Zeytinburnu/tstanbul,
3 — E . L . t . Misafirhanesi Erzene Mah. 78 Sokak No: 3 Bornova/tzmir
4 — Müessesemiz İnşaat Şube Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Caddesi Soma adre
sinde görebilir.
C - Yer görme belgeleri Müessesemiz İnşaat Şube Müdürlüğünden alınacaktır.
D - İstekliler ihaleye katılma belgesi almak için en geç 23/5/1988 günü saat 17.30'a ka
dar E.L.t. Müessesesi Muhaberat Servisi 13 Eylül Mah. Atatürk Cad: Soma adresine başvur
muş olacaklardır.
E - İhale 30/5/1988 Pazartesi günü saat 15.30 da yapılacağından, ihaleye katılma bel
gesi almış isteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Müessesemiz
Muhaberat Servisine vermiş olacaklardır.
F - Yeterlik belgesi ve tekliflerin değerlendirilmesinde 5/3/1988 tarih ve 19745 sayılı Res
mî Gazete'de yayımlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tebliği esasları uygulanır.
G - Yeterlik belgesi alabilmek için bu iş için ihaleye esas olacak puan kriterleri aşağıda
ki gibi olacaktır.
a) Mali güçler
: 30
b) Makina ve Teçhizat kapasiteleri
: 0
c) Daha önce yaptıkları işler
: 40
d) Sicil ve iş durumları
: 30
H - Yeterlik belgesinde istenen dokümanlar dosya muhteviyatında yer almaktadır.
I - Postadaki gecikmeler ve telgraf ile yapılacak müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
J - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya bağlı olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta ya
da dilediğine vermekte serbesttir.
5882 / 1-1

istanbul Anadolu Yakası Telefon Başmüdürlüğünden :
BÜYÜK RÖMORKÖR, KÜÇÜK RÖMORKÖR, S A N D A L VE TENEZZÜH
M O T O R U KİRALANACAKTIR
Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak Sarayburnu-Salacak arasında çalıştırılmak üzere 2
adet Römorkör, 1 adet Sandal ve 1 adet Tenezzüh motoru 15 gün süreyle kapalı teklif mektu
bu almak suretiyle kiralanacaktır.
Şartnamesi Ahmediye Meydanı Toptaşı Cad. No: 1 Üsküdar adresindeki Başmüdürlü
ğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir.
İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını engeç 1/6/1988 Çarşamba günü
saat 12.00'ye kadar Malzeme Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur.
6364
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Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çelik Fab
rikaları Müessesesi Müdürlüğünden:
29 K A L E M MUHTELİF K A B L O SATIN A L I N A C A K T I R .
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — İskenderun'da Müessesemiz Tedarik İkmal Müdürlüğünden,
2 — Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No : 80 Kurtuluş/ANKARA adresindeki Genel Mü
dürlüğümüzden,
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 88-08/795-529 no.Iu dosyayla
ilgilidir, meşruatlı kapalı teklif mektuplarının geçici teminatları ile birlikte engeç, 26/5/1988
günü, saat 14.30'a kadar Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur.
6004 / 1-1
1

3 K A L E M S A C SATINALINACAKTIR. (20.500 KG)
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — İskenderun'da Müessesemiz Tedarik İkmal Müdürlüğünden,
2 — Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No : 80 Kurtuluş/ANKARA adresindeki Genel Mü
dürlüğümüzden,
tstekliler şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 88-46 no'Iu dosyayla ilgilidir. Meş
ruatlı kapalı teklif mektuplarının geçici teminatları ile birlikte engeç 26/5/1988 Perşembe gü
nü, saat 14.30'a kadar Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir
ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurma
ları ilân olunur.
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Et ve Balık Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden :
6.500 K G . BASKILI N A Y L O N TORBA (20x34 cm, 22x36 cm) S A T I N A L I N A C A K T I R .
1 — Şartnamemiz esasları dahilinde, yukarıda cins ve miktarı belirtilen malzeme kapa
lı teklifle satın alınacaktır.
2 — Son teklif verme günü 2/6/1988 günü saat 12.00'ye kadardır. Komisyon aynı gün
saat 14.00'de toplanacaktır.
3 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
4 — Muhammen bedel 24.050.000,— T L . geçici teminat 721.500,— T L . dır.
5 — İhale ile ilgili şartnameler E.B.K. Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Mü
dürlüğü Ticaret Şefliğinden bedelsiz temin edilebilir.
6 — Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
6325 / 1-1
T E K İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
GÜVENLİK V E H I R D A V A T MALZEMESİ SATINALINACAKTIR.
1 — 35 Kalem Güvenlik ve Hırdavat malzemesi satınalınacaktır.
2 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir.
Şartnameler;
T E K Içdem G . M . K : Bulvarı No : 51/5 Maltepe/ANKARA adresine yatırılacak, K D V
hariç 15.000,—TL. mukabilinde Opera, Meydanı Akgül tşhanı No : 3/4 U l u s / A N K A R A ad
resindeki 407 nolu odadan dilekçe karşılığı alınabilir. T E L :310 46 15/87
3 — Teklifler en geç 24/5/1988 saat 12.00'ye kadar G . M . K . Bulvarı No : 51/1 Malte
p e / A N K A R A adresindeki Muhaberat ÎTervsi'ne ve. leceklir.
4 — Kurumumuz 2886 say:ıi Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta
veya dilediğine kısmen veya tamamen, vermekte serbesttir.
6363 / 1-1
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Çeşitli İlânlar
Diyarbakır Askerlik Dairesi Başkanlığından :
Türkiye'deki ikamet adresinde bulunmayan ve yurt dışında oldukları saptanan ve fa
kat yurt dışı adresleri de belli olmayan ve bu güne kadar Askerlik görevlerini yapmayan aşağı
da kimlikleri yazılı yükümlüler;
403 sayılı Yasanın 25. madde (ç,d ve e) fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren üç ay
içinde Türkiye'ye gelerek Askerlik görevlerini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etme
dikleri takdirde, haklarında aynı yasanın hükümlerine göre "Türk Vatandaşlığını Kayıpetme"
işlemine tabi tutulacakları ilanen tebliğ olunur.
S.
No Doğumu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1966
1963
1966
1966
1958
1960.
1946
1959
1947
1950
1965
1966
1947
1966
1966
1965
1965
1967
1966
1963
1965
1967
1967
1955
1966
1954
1961
1966
1959
1963
1963
1959
1947
1966
1948
1947
1954

ilçesi Köy
Adı ve Soyadı
Abdi Aytan
Süleyman Yüsun
Ziver Yalcın
Haco Yüsün
Yusuf Uçar
Hasan Uçar
Haa Akdağ
Hüseyin Diri
Tahir El
Avas Aydoğmuş
Aziz Aksu
Sabri Denürtaş
Zahdo Akçan
İsa Göler
Süleyman Dan
lndrawuz Akdeniz
Habip Onoktuğ
Gorgis Altay
Sait Demir
Güven Tunç
İbrahim Diri
Musa Akgül
Yakup Tunç
Şemun Taştekin
Süleyman Göktaş
lliyo Dere
Aho Baysoy
Ayhan Göktaş
Aziz Nergiz
Murat özturk
İsa Bakır
Maravgi Yiğit
Beşir Celikyurt
İskender Yiğit
Nezir Kal
Felemez Bal
İbrahim Bigün

Baba Adı
Aziz

Süveyş
Osman
Had
Mahmut
Çelebi
Hasan
Yusuf
Mehmet
Yusuf
lshak
Maravgi
Şükro
Melki
İsa
Sallo
Gevriye
Süleyman
Musa
İsa
Melki
Semun
Marağe
tsteyfo
Yaku
Musa
Musa
Hanni
Şemun
Semun
Yusuf
Hapsuna
İbrahim
Hassunü
Şeyhmus
Yusuf
İsa

ve Mahallesi
Nusaybin-Kaleli Ky.
Nuseybin-Kaleü Ky.
Nusaybin-Kaleli Ky.
Nusaybin-Kaleli Ky.
Nusaybin-Kuyular Ky.
Nusaybin-Kuyular Ky.
Nusaybin-Yolbüen Ky.
Nusaybin-Yolbilen Ky.
Nusaybin-A karsu Ky.
Nusaybtn-Akarsu Ky.
Nusaybin-Odabaşt Ky.
Nusaybin-Odabaşı Ky.
Nusaybin-Odabaşı Ky.
Nusaybin-Odabaşı Ky.
Nusaybin-Üçköy Ky.
Nusaybin-Üçköy Ky.
Nusaybin-Üçköy Ky.
Nusaybin-Üçköy Ky.
Nusaybin-Taşköy Ky.
Nusaybin-Taşköy Ky.
Nusaybin T aş köy Ky.
Nusaybin-Taşköy Ky.
Nusaybin-Taşköy Ky.
Nusaybin-Üçyol Ky.
Nusaybin-Üçyol Ky.
Nusaybin-Üçyol Ky.
Nusaybin-Ücyol Ky.
Nusaybin-Üçyol Ky.
Nusaybin-Dağiçi Ky.
Nusaybin-Dağiçi Ky.
Nusaybin-Dağiçi Ky.
Nusaybin-Eskihisar Ky.
Nusaybin-Eskihisar Ky.
Nusaybin-Eskibisar Ky.
Nusaybin-Akagıl Ky
Nusaybin-Güvenli Ky.
Nusaybtn-SQryanikaddim
Mh.

Hane Cilt
Sahife No
8 64/1 21
5 64/1 15
2 64/1 4
5 64/1 16
1 44/1 2
1 44/1 1
28 21/1 18
25 21/1 16
10 23/1 27
1 24/1 2
125 68/1 83
135 68/1 99
69 68/1 27
131 68/1 93
44 76/1 86
14 76/1 21
23 76/1 35
28 76/1 50
49 71/1 14
7 71/1 18
37 71/1 43
49 71/1 57
7 71/1 19
2 77/1 8
3 77/1 15
6 77/1 22
14 77/1 42
2 77/1 15
1 55/1 2
9 55/1 40
6 55/1 32
1 58/^2
5 58/1 13
1 58/2 2
26 9/1 23
13/17 38/1 36
38 2/2 8
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S.
No Doğumu
38
39
40
41
42
43

¥
45
46

1966
1966
1963
1966
1966
1967
1966
1950
1966

Adı ve Soyadı
Aslan Erdinç
Aydın Dürsün
Bersani Tarhan
Mehmet Zeki Ay
Yavuz Oba
Emin Sahan
Sabri Kahraman
Hasan Akaslan
Yahkup Gümüş

Baba Adı
Gevro
îlyas
Şeyhmus
M . Şerif
Miri
Hasan
Tüma
Halef
Melki

8 Mayıs 1988 -- Sayı : 19808
İlçesi Köy
ve Mahallesi

Hane Cilt
Sahife No

Nusaybin-Girmeli Ky. 12 50/3 30
Nusaybin-Kantar Ky. 8 65/2 9
Nusaybin-Heybeli Ky. 28 39/1 48
Nusaybin-Sayar Ky.
69 70/2 2
Nusaybin-Baminim Ky.
19 69/3 2
Nusaybin-Değirmencik Ky. 11 56/3 4
Nusaybin-Balaban Ky. 26 52/3 2
Nusaybin-Doğanlı Ky. 41 31/1 95
Nusaybin-Güzelsu Ky. 103 76/3 23
6324 / 1-1

Türkiye'deki ikamet adresinde bulunmayan ve yurt dışında olduktan saptanan ve fa
kat yurt dışı adresleri de belli olmayan ve bu güne kadar Askerlik görevlerini yapmayan aşağı
da kimlikleri yazılı yükümlüler;
403 sayılı Yasanın 25. madde (ç,d ve e) fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren üç ay
içinde Türkiye'ye gelerek Askerlik görevlerini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etme
dikleri takdirde, haklarında aynı yasanın hükümlerine göre "Türk Vatandaşlığını Kayıpetme"
işlemine tabi tutulacakları ilanen tebliğ olunur.
S.
No Doğumu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1933
1929
1930
1930
1930
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1931
1931
1931
1931
1931
1930
1930
1931
1930
1931
1931
1932
1932
1929

Adı ve Soyadı
Kamil önen
Hüseyin Yıldırım
Şükrü özgüç
Hüseyin İlhan
Hasan Doğan
Süleyman öncel
Adullah İlhan
Mehmet Doğan
İbrahim Doğan
Osman Bulut
Hüseyin Bulut
Mehmet Temel
Halil öncül
Tevfik Öncül
Hüseyin öncü
Hasan öncel
Ferhan Turgay
Ahmet Ceylan
Yusuf Budak
İsmail Bakır
Mehmet A l i Çelik
Musa Altundal
Mehmet Turgay
Şeyhmus Tekin
Mehmet öncül

Baba Adi
Mehmet
Nuri
Abdulhalim
Mehmet
Mehmet
Bisar
Bisar
Ali
Mehmet
Mehmet
Ismail
Seyhmus
Osman
Ali
Halil
Bisar
Ahmet
Mehmet
Mehmet
Mehmet
Yusuf
Abdurrahman
Ahmet
Ahmet
Ali

İlçesi Köy
ve Mahallesi

Hane Cilt
Sahife No

ömerli-Kocakuyu Ky. 30 26/1 94
Ömerli-Göllü Ky.
118 15/3 15
Ömerli-Göllü Ky.
55 15/2 3
Ömerli-Göllü Ky.
115 15/3 9
Ömerli-Göllü Ky.
19 15/1 30
Ömerli-Göllü Ky.
39 15/1 66
Ömerli-Göllü Ky.
115 15/3 9
Ömerli-Göllü Ky.
19 15/1 30
Ömerli-Göllü Ky.
19 15/1 30
Ömerli-Göllü Ky.
11 15/1 12
Ömerli-Göllü Ky.
11 15/1 12
Ömerli-Göllü Ky.
94 15/2 83
Ömerli-Göllü Ky.
49 15/1 84
Ömerli-Göllü Ky.
49 15/1 84
Ömerli-Göllü Ky.
48 15/1 80
Ömerli-Göllü Ky.
39 15/1 66
Ömerli-Duygutu Ky.
18 13/1 35
Ömerli-Kocakuyu Ky. 216 26/7 66
Ömerli-Kocakuyu Ky. 206/26/7 41
Ömerli-Sulakdare Ky. 4 35/1 10
Ömerli-Kovanlı Ky.
13 28/1 29
Ömerli-Taşgedik Ky.
65 37/3 65
Ömerli-Duygutu Ky.
18 13/1 35
Ömerli-Sutakdere Ky. 25 35/1 55
Ömerli-Göllü Ky.
49 15/1 84
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Diyarbakır Askerlik Dairesi Başkanlığından :
Türkiye'deki ikamet adresinde bulunmayan ve yurt dışında oldukları saptanan ve fa
kat .yurt dışı adresleri de belli olamayan ve bu güne kadar Askerlik görevlerini yapmayan aşa
ğıda kimlikleri yazılı yükümlüler;
403 sayılı Yasanın 25. madde (ç,d ve e) fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren üç ay
içinde Türkiye'ye gelerek Askerlik görevlerini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etme
dikleri takdirde, haklarında aynı yasanın hükümlerine göre "Türk Vatandaşlığım Kayıpetme"
işlemine tabi tutulacakları ilanen tebliğ olunur.
S.
No Doğumu
~T 1956
2
1952
1959
3
1962
4
1938
5
1950
6
1955
7
1957
8
1962
9
1959
10
1960
11
1966
12

Adı ve Soyadı
Mübarek Yurtçu
İbrahim Halil özak
Behzat Yalçın
Enver Hans Akan
Subhi Özkardeşler
Jan Müneyyirci
Mahmut Duran
Mustafa öğretmen
Abdurrahman Kocaman
Mehmet Noyan
Mustafa Bayram
A l i Karadağ

Baba Adı
Abdülkadir
Mehmet
Mahmut
M uslum Korkut
Cercis
Yusuf
Mehmet
Mehmet
Bekir
Ali
Yusuf
Mehmet

İlçesi Köy
ve Mahallesi
Birecik-Hocaserif M h .
Birecik-Meydan Mh.
Birecik-Meydan M h .
Birecik-Meydan M h .
Merdin-Şar.Mah.
Mardin-Eminettin Mh.
Halfeti-Günece Ky.
Halfeti-Y.Göklü Ky.
Halfeti-Kayalar Ky.
Halfeti-Karaotlak K y .
Halfeti-Y.Göklü Ky.
Viranşehir-Gölbaşı Mh.

Hane Cilt
Sahife No
165 6 116
339 25/1 124
68 4/2 62
105 4/3 64
258 9/6 4
127 3/4 3
29 10/1 59
89 37/4 «
10 25/1 52
36 23/2 3
56 37/2 88
163 1/2 77

6322/4-1
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden :
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık teklif ve pazarlık usulü ile yapdan taşı
nır ve taşınmaz mal satışlarına iştirak eden aşağıda isim ve adresleri belirtilen şahısların, 2886
sayılı Kanunun 83 ncü maddesinde yazılı yasak fiil ve davranışlarda bulunduklarından Ba
kanlık Makamının 30/3/1988 tarihli onayı ile, 2886 sayılı Kanunun 84 ncü maddesi gereğince
1 yıl süreyle ihalelere katılmasının yasaklanmasına ve uygulamanın Resmî Gazete'de yayımla
nacak ilân tarihinden başlamasına karar verilmiştir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 ncü maddesi gereğince ilân olunur.
30/3/1988 TARİHLİ B A K A N L I K M A K A M I K A R A R I GEREĞİNCE
2886 SAYILI D E V L E T İHALE K A N U N U N U N 84. MADDESİ
U Y A R I N C A 1 YIL SÜREYLE İHALELERE KATILMASI
YASAKLI BULUNANLAR
Doğum Yeri
Baba
ve Tarihi
Adı Soyadı
Adresi
Adı
Kâzım
Kuzguncuk Yenigün Sokak
t—Celal Arslan
Tunceli-1930
No : 11/4 Üsküdar /İSTANBUL
2—Cevdet özcan
Niğde-Bor-1951
Cafer
1.Açıkgöz Sok. Eğitim Mah.
No : 21 Kadıköy/ISTANBUL
3— Muharrem Şimşir
Kayseri-tncesu-1950
İbrahim İbrahim Çavuş Mah. Vezir Cad.
No : 24 D : 18 FatüV İSTAN BUL
4—Yüksel Altuntaş
Zonguldak-1956
Behiç
Bahçelievler Mah. Bursalı
Tahirbey Sok. Zafer Apt.No: 8/1
Bahcelievler/İSTANBUL
5—Mahmut Kara kaya Çorum-1935
İbrahim Gülistan Sokak Gülistan Apt.
No: 3/15 Caddebostan/ÎST.
6 — Ahmet Daşdemir Niğde-Bor-1957
Süleyman Arpaemini Mahallesi Tatlıpınar
Cad. No: 58 D: 5 Faüh/İST
7—Mustafa Bıçak
Denizli-Çal-1963
Ahmet Yeşilbağ Yıldıztepe Mah. 39.
Sok. No: 6 Bakırköy/İST.
6326/ 1-1

RESMİ G A Z E T E

Sayfa : 96

8 Mayıs 1988 — Sayı: 19808

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden :
Bayındırlık Bakanlığınca tespit ve tanzim edilen aşağıda isimleri belirtilen 198S
Yılı Yapı İşleri Birim Fiyat ve Tarif Cetvelleri 9 Mart 1988 tarihinden itibaren satışa
sunulmuştur.
İlgililerin Bilgilerine Sunulur.
4.500,— T L .
1. Sıhhi Tesisat Birim Fiat ve Tarifleri
4.500,— T L .
2. Kalorifer Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
3.500,- T L .
3. Müşterek Tesisat Birim Fiat ve Tarifleri
2.000,— T L .
4. Havalandırma ve Klima Birim Fiat ve Tarifleri
2.000,— T L .
5. Otomatik Kontrol Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
1.750,—TL.
6. Bıulör Tesitası Birim Fiat ve Tarifleri
1.750,— T L .
7. Mutfak Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
1.750.— T L .
8. Çamaşırhane Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
2.000,— T L .
9. Soğutma Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
1.750,— T L .
10. Hastahar.e Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
4.500,— T L .
13. Kuvvetli Akım İç Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
1.500,—TL.
14. Zayıf Akım iç Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
15. Telefon Sentraîlart Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
750,— T L .
3.000,— T L .
16. Asansör ve Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
17. Dizel Elektrojen Grupları Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
750,— T L .
750,— T L .
18. Yıldırımdan Korunma Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
4.500,— T L .
20. Rayiç Cetveli
4.000,— T L .
21. Birim Fiat Tarifleri Eki Fiat Listesi
2.000,— T L .
24. Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi (1987 Baskısı)
1.500,— T L .
Kapalı Zarf Usulü ve Eksiltme Şartnamesi
1.500,—TL.
Sözleşme Tasarısı
4.000,— T L .
Ihak Evrakları Takımı
İlgililere duyurulur.

Resmî Gazete Fihristi
Yürütme ye idare Bölümü :
Sayfa

Milletlerarası Andlaşma
88/12793 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler F A O Arasında İmzalanan Proje
Arılaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

1

Atama Kararı
88/12612 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliğine Yapılan Atamalara
Dair Karar

8

Yönetmelik
88/12177 Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair
Yönetmelik

8

Tebliğler
— Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait İki Tebliğ

55

Yargı Bölümü
— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 3 Adet Karar
— İlânlar

73
83
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

