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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Kurum
ları ile Ese.nîendirme (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek 
Döner Sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanun gereğince 

İşletme, tdare ve Muhasebe İşlerine dair Yönetmelik 

G İ R İ Ş 
I — Tarif 

Madde i — Aşağıda maddelerde geçen Kurum kelimesinden 209 
sayılı kanuna tabi mütedavîl sermayeli işletmeler ve kanun kelimesinden 
de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu iş ile ilgili Teşkilât ve Va
zifeleri hakkındaki 209 sayılı Kanun kastedilmiştir. 

II — Genel hükümler 
Madde 2 — Snğlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı ve sosyal 

gayelerle kurulan kurumlara 209 sayılı kanunla tahsis edilen döner ser
maye işleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

Madde 3 — Döner sermaye tahsis edilecek kurumlarla her bîrine 
Yerilecek sermayenin miktarı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tesbit vs lüzumuna göre artırılır veya eksiltilir. Yapılan her değişiklik 
Maliye Bakanlığına bildirilir. 

Madde 4 — Kanunun 4 üncü maddesi gereğince merkezde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Genel Müdürlüğüne bağlı olarak. kurulmuş olan Döner 
Sermaye Müdürlüğü teşkilâtına ait kadrolar ilişik 1 numaralı cetvelde, 
kurumlarda istihdam edilecek personele ait kadrolar da 2 ve 8 numaralı 
cetvellerde gösterilmiştir. 

I. B Ö L Ü M 
İşletme 

BİRİNCİ FASIL 

Kurumların döner sermaye kaynaklan : 
Madde 5 <— Kurumların sermaye kaynakları aşağıda gösterilmiş

tir : 

a) Devlet yardımları, 
b) Her türlü bağışlar, 
c) Kurumların kârları, 
Madde 6 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Döner Sermaye 

Merkez Müdürlüğünün masrafları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tensip edilecek merkezdeki kurumlardan birisinin döner sermayesinden 
ödenir. 

ÎKtNCÎ FASIL, 

Döner sermayenin sarf yerleri : 

Madde 7 — Döner sermayeden yapılacak sarflar şunlardır .* 
a) Döner sermaye hizmeti için her türlü istihlâk maddeleriyle 

tıbbi, cerrahi alet, malzeme ve teçhizat bedelleri, 
b) Döner sermaye hizmetlerinin istilzam ettireceği mefruşat re 

demirbaş bedelleri, 
c) Döner sermaye hizmeti için lüzumlu her türlü tamirat, tadilât, 

inşaat, tıbbi ve fennî tesisat masrafları, 
ç) Döner sermayeye ait gayrimenkul kiraları, nakliye, sigorta ve 

benzeri masrafları, 
d) Döner sermaye hizmetleri için ayrılan eşya ve binaların tamir 

ve bu hizmetle ilgili malzeme tamiri ve imalât atelyeleri tesise matuf 
her türlü masrafları, 

e) Döner sermaye hismeti ile ilgili ambulans ve cenaze arabaları 
bedelleri, 

f) Döner sermaye müesseselerinin işletilmesinde hizmetin hususi
yeti bakımından ilgili Kurum tarafından lüzum görülerek Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından müsaade alınması şartiyle canlı hayvan bes
lenmesi, zirai mahsuller yetiştirilmesi ve bunların mahsullerinden fayda
lanılması için yapılması gereken masrafları, 

g) 209 sayılı kanunun 5, 6 ve 11 inci maddeleri gereğine© bilûmum 
tıbbi, idari ve teknik personel ile daimî işçi ve muvakkat hizmetlilerin 
ücretleri, bunlarla ilgili diğer masraflar ve döner sermaye hizmetinde 
olmayan müesses© personelinden döner sermaye hizmetlerinde çalıştırı
lacak olanlara verilecek fazla mesai ücretleri fazla mesai yapan vazi
felilerin ücretleri, 

h) Döner sermaye işleri dolayısiyle yapılacak bilcümle muk*veie, 
muhabera, vergi, rüsum, hare, komüsyon ve sair masraflar. 
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II. B M L Ü M 

idare 
BÎRÎNCÎ FASIL 

Teşkilât 

A — Kurumun idaresi 
Madde 8 — Her Kurumun idaresi müdür veya bir baştabibe tevdi 

olunur. 
Madde 9 — Kurumun Müdür veya Baştabibi Kurumunu mevzuat 

dairesinde ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emir ve talimatına 
uygun olarak ve işletme menfaatlerini koruyacak şekilde idare eder. 

Müdür ve Baştabip Kurumun birinci derecede imza salâhiyetini haiz 
en büyük âmiri ve ita âmiridir. Müdür Baştabip idari işlerde re'sen ve malî 
muamelelerde aşağıdaki hükümlere göre Mesul Muhasip ve tahakkuk 
memurlariyle müştereken sorumludur. Ayniyat ve ambar işlerinde bu 
sorumluluk ayniyat muhasibi ile müşterektir. Ayniyat muhasibi bulun
mayan işletmelerde Müdür veya Baştabip, ayniyat işlerinden, ayniyat 
ve ambar memurlariyle müştereken mesuldür. Müdür veya Baştabip 
muhaberatı icra ve mukaveleleri akteder. 

Kurum Baştabip tarafından temsil olunur. Müdür veya Baştabibin 
yokluğunda ita amirliğini muavini veya müdür veya Baştabibin tevkil 
edeceği bir vekil yapar. Baştabibe vekâlet edenin bu salâhiyetini kullan-' 
masından doğacak mesuliyet doğrudan doğruya vekiline aittir. Âmir^ 
italik, muhasiplik ve tahakkuk memurluğunun ayrı kimseler tarafından 
deruhte ve ifa olunması şarttır. 

İşe alma ve işten çıkarma yetkisi ; 
Madde 10 — Döner sermaye bütçelerinden ücret alan bilûmum per

sonelin ve hizmetlilerin tâyin ve tavzifleri kanunun 5, 6 ve 11 inci mad
delerine göre yapılır. Buna göre tıp meslekleri mensubu ile eczacı, kim
yager ve veterinerlerin tâyinleri ya re'sen veya müessese âmirinin tek
lifi ve vilâyetin inhası üzerine Başkanlıkça yapılır. Bunların dışında ka
lan diğer bütün personelin tâyini müessese âmirinin teklifi ve vilâyet 
sağlık müdürünün inhası üzerine vilâyetçe yapılır. Muhasiplerin tâyin' 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğmm teklifi üzerine Maliye Bakanlı
ğınca yapılır. Müessese âmirleri işin icabına göre ayrıca çalıştıracağı 
daimî işçi ve geçici hizmet'ilerin sayı ve ücretini tesbit ederek mahallin 
en büyük sıhhi âmirinin muvafrkatını almak suretiyle istihdam edile
bilirler. Kanunun 11 inci maddesi gereğince mesai saatleri dışında çalış
mak mecburiyetinde bulunanlara, bu çalışmanın mahiyet ve müddeti 
gözönande »•tutulmak şartiyle her çalışına için 209 sayıl i kanunun 8 inci 
maddesinde adı geçen 3 kişilik komisyon tarafından takdir edilecek bir 
ücret verilebilir. Şu kadar ki; bu ücretin bir saatlik mesaiye isabet 
eden miktarı çalışmayı yapan personelin asıl aylık istihkakının bir saate 
düşen miktarım geçemez. 

Bütün bu personelin işten çıkarılmaları izin ve istirahat hususları 
ücretli personelin tabi olduğu umumi hükümler dâhilinde ve tâyindeki 
usule göre yapılır. 

B — Mes'ul muhasip 
Madde 11 — Döner sermayenin hesap işleri Kurum Mesul Muha

sibi tarafından yürütülür. Muhasebe muamelelerinin düzenle yürütülme
sinden, alacakların takipsiz bırakılmamasmdsn, tahsisat tecavüzlerinden, 
tesbit edilen kadar ve ücret fevkinde istihdamdan, tahakkuk evrakına 
mütaallik7 noksanlardan veya hatalı ödemelerden, malî muamelelerin 
mevzuata aykırı ifasından aylık cetveleri ve yıllık bilanço, kâr ve zarar 
amortisman hesaplarının vaktinde tanzim ve Bakanlığa tevdi edilme
sinden ve vezne işlerindeki aksaklık ve yolsuzluklardan, varidat ve mas
raflara ait bilûmum evrakı müsbite ve makbuzların muhafazasından 
re'sen ve diğer malî muamelelerde, Kurum Müdürü veya Baştabip ile 
ilgisine göre Kurum Müdürü ve Başhekimi tarafından görevlendirilen 
tahakkuk memuru ile müştereken mesuldür. 

Mesul muhasibin kanun ve nizama muvafakat, tertibe mutabakat 
hakında vâki olacak itirazı üzerine Kurum Müdür veya Baştabibi tara
fından yazılı olarak mesuliyet deruhte edildiği takdirde mesul muhasip 
tediyeye mecburdur. Bu takdirde mesuliyeti deruhte evrakı, tediye ev
rakına bağlanır. 

Ancak itirazı tahakkuk evrakının noksan olmasına; istihkak sahi
binin hüviyetine, kadro fevkinde istihdama, tahsisat harici sarfiyata 
mütedair ise Müdür veya Baştabip bu salâhiyeti kullanamaz. Mesul mu

hasibin hastalığı veya mezuniyeti halinde bu vazife mesul muhasibin 
teklif ve Kurum Müdür veya Baştabibinin tasvibiyîe muhasip yardımcı
sına veya diğer bir memura muvakkaten tevdi olunur. Bu memuru va
zifeyi ifa ettiği müddetçe mesul muhasip hakkındaki hükümlere tabi

dir. 
Muhasip, vezne tadat ve kontrol ve muhasip mutemetleri hesapla

rını tetkik bakımından Devlet Muhasebesi Muamelât Talimatnamesinin 
buna mütedair hükümlerine göre hareket etmek mecburiyetindedir. 

C — Muhasip yardımcısı 
Madde 12 — îş hacmi büyük olan kurumlarda döner sermaye mu

hasibine ayrıca bir yardımcı muhasip verilebilir. Vazifesi muhasibe yar
dım etmek vê  göstereceği işleri yapmaktır. 

D — Veznedar ve muhasip mutemetleri 
Madde 13 — Kurumun nakdi gelir ve bilûmum tahsilatı kefalete 

tabi bir veznedar veya muhasip mutemedi tarafından yapılır. Bu me
murlar tahsil ve vaz'ulyet bulundukları para ve kıymetleri de Kurumun 
göstereceği kasalarda muhafaza etmek mecburiyetinde olup zuhur ede
cek her türlü noksanlardan mesuldürler. 

E — Ayniyat muhasibi 
Madde 14 — Kurumun ayniyat ve ambar işlerini Devlet Ayniyat 

Talimatnamesi hükümleri dairesinde yürütmek üzere her işletmede bir 
ayniyat muhasibi bulunur veya Müdür veya Baştabibin uygun göreceği 
bir memur bu işle vazifelendirilir. Ayniyat muhasibi, ayniyat ve ambar 
işlerinde ayniyat ve ambar memurlariyle müştereken mesuldür. 

F — Ambar ve depo memurları 
Madde 15 — Kurumun ambar ve depo memurları Kefalet Kanu

nuna göre kefalete tabi ve muamelelerinden dolayı Devlet Ayniyat 
Yönetmeliği hükümleri dâhilinde ayniyat muhasipliğini yapan kimseye 
karşı mesuldürler. 

Veznedar, ambar memuru veya depo memuru gibi nakit ve ayniyata; 
vazıulyed olan memurlar arasında halef selef arasındaki devir ve tes
lim işleriyle yıl sonu vezne, ambar ve depo tadatları Kurum Müdür veya 
Baştabibi tarafından seçilecek asgari 3 kişilik bir heyet muvacehesinde 
yapılır. Bu tadatların neticeleri tanzim edilecek sayım tutanak ve cet-
veleriyle tevsik olunur. 

Veznedar, ambar ve depo memurlarının hastalık veya mezuniyetleri 
halinde bu vazife muhasebe memurlarından veya Kurumun diğer me
murlarından kefaletli birisine verilir. Memur bu vazifeyi gördüğü müd
detçe ambar ve ayniyat memurları hakkındaki hükümîere tabidir. 

Kurum Müdür veya Baştabibi ile taallukuna göre muhasip veya 
ayniyat muhasibi vezne ve ambardaki mevcutları gayri muayyen zaman
larda tadat ve kontrol eder ve keyfiyeti ilgili kayıtlara meşruhat ver
mek suretiyle tevsik eder. 

ÎKÎNCt FASIL 
Sair hükümler 

A •— Nakdin muhafazası 
Madde 16 — Kurumun paraları Merkez Bankası olan yerlerde bu 

Bankada olmayan yerlerde millî bankalardan birisinde Kurum muha
sipliği adına açılacak cari bir hesapta muhafaza edilir. Millî bankada 
bulunmadığı takdirde Devlet Muamelât Yönetmeliği hükümleri gere
ğince muhasiple müşterek muhafaza altına alınarak kasalarda muhafaza 
edilir. 

Kurum kasasında lüzum ve ihtiyaca göre 5.000 liraya kadar para 
bulundurulabilir. Ancak hizmetlilerin ücretleri ile işçi gündeliklerinin 
tediyesi sırasında Kurum kasasında bunlara yetecek miktarda para bu
lundurulması caizdir. 

B — Satınalmalar, avans ve kredi usulü 
Madde 17 — Her kurumda döner sermayenin gerektirdiği ve ka

nunun 3 üncü maddesinde sayılan ve bedelleri 30.000 liraya kadar olan 
alım-satım, tamirat, tadilât ve inşaat işleri Kurum Müdür veya Başta
bibi ile Mesul Muhasip ve Kurum Müdür veya Baştabibindin tâyin ede-
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ceği diğer bir" memur tarafından 209 sayılı kanun ve bu Yönetmelik hü
kümlerine göre icra edilir. 

30.000 lirayı mütecaviz işler alâkalı kurumun göstereceği lüzum 
üzerine merkezde ve taşrada kanunun 8 inci maddesinde derpiş edilen 
heyetler marifetiyle icra edilir. 

Madde 18 — 17 nci maddede zikredilen komisyonlar tarafından icra 
edilecek akm-satım, tamirat, tadilât, inşaat işlerinin şekli bakımından : 

-a) Teklif isteme 
b) Kapalı zarf 
c) Açık artırma veya eksiltme 
d) Pazarlık 
e) Emanet 
f) Kıymet takdir 
Usullerinden hangisi ile yapılacağına komisyon esbabı mucibesini 

kararda sarahaten göstermek suretiyle, peşinen karara bağlar. Bu ka
rarda ilân yapılıp yapılmıyacağı, yapılacaksa kaç defa ve hangi vası
talarla . yapılacağı hussuları da açıklanır. 

Madde 19 — Mukaveleye bağlanan taahhüt işlerinde işin mahi
yetine göre mukavelelerinde sarih hüküm konulmak suretiyle mütaah-
hitlere muvakele bedelinin âzami 1/3 nispetinde teminat mukabilinde 
avans verilebilir. 

Madde 20 — Tahakkuk ve İta emirleri muamelelerinin ikmaline 
mütehammil olmayan müteferrik veya müstacel masraflar için âmiri 
ita tarafından tâyin olunacak mutemede 5000 liraya kadar avans ve
rilebilir. Her kurumda ancak bir mutemet bulunur. Bu avanslardan mu-
temetlerce yapılacak sarfiyattan her kalem eşyanın tutan 300 lirayı 
geçmeyen kısmı için evrakı müsbitesi bağlanmak suretfyle liste tanzim 
edilir. Liste mutemet ve daire âmiri tarafından imzalanır. Komisyonca 
da tasdik edildikten sonra mahsup edilmek üzere muhasipliğe tevdi 
olunur. 

Sarfedilen meblâğa ait evrakı müsbite mutemet tarafından avan
sın alındığı tarihten itibaren 45 gün zarfında muhasebeye ibraz edilir 
Hesap kapatılır. İcabında ibraz olunacak sarf evrakı muhteviyatı kâ-

J dar yeniden avans verilebilir. Şu kadarki yıl sonunda mutemetler al
dıkları avanslardan bakiye kalan meb'âğı henüz mahsubunu yaptır
madığı sarfiyatın evrakı müsbitesiyle birlikte muhasebeye tevdi et
meğe ve avans hesabını kapatmağa ve mesul muhasip de bu hesabı 
takibe mecburdur. Kurum Müdür veya Baştabibi veya mesul muhasip 
lüzum gördükleri takdirde mutemedin yedindeki avansın hesabını her 
zaman isteyebilirler ve derhal mahsubunun yapılmasını emredebilirler 
Mutemet bu emri hemen yerine getirmekle mükelleftir. 

A — Amortisman 
Madde 21 — Mütedavil sermayeden mubayaa edilmiş sabit kıy

metler, demirbaş ve mefruşat, âlet ve edevat ve teçhizat için her yıl 
Gelir Vergisi Kanununun tâyin ettiği nispetler dahilinde amortisman 
payı tefrik edilir. Amortisman cetvelinde zikredilmeyen sıhhi malze
menin amortisman nispeti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Ma
liye Bakanlığınca müştereken testoit edilir. 

B — Sigorta 
Madde 22 — Döner sermaye kıymetlerinden lüzum görülenlerin 

sigorta ettirilmesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tasvibi ile 
yapılır. 

E — Dâva ve icra işleri 
Madde 23 — Kurumlara mütaallik dâva ve icra işlerinde ve hu

kuki ihtilâfların sulh yolu ile hallinde ve mukavele tadillerinde mer'i 
mevzuatın umumi hükümleri gereğince mahallî Hazine avukatları ma
rifetiyle muamele yapılır. 

F — Kurum mahsul ve mamulleriyle bunların 
siparişi ve satışına ait hükümler 

Madde 24 — Kurumlarda mevcut iş atölyelerinde imal edilen ma
mullerle işletme neticesi husule gelen mahsullerde Kurum Müdür veya 
Baştabipliğince bilhesap tesbit edilecek maliyet kıymeti üzerine mamulün 
veya mahsulün cinsine ve piyasa durumuna göre Kurumun teklifi ve 
Sağlık Bakanlığının tasvibiyle en çok % 25 e kadar bir kâr ilâve edile
rek satılır ve bunların geliri irad kaydedilir. 

Madde 25 — Genel bütçeye dâhil daire ve müesseselerle katma ve 
Özel bütçeli idareler ve belediyeler ve mahallî -idareler ve bunlara bağlı 
sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri, 
özel kanun ve kararnamelerle kurulan banka ve sigorta teşekküllerinden, 
Kurum ile siparişi yapan daire, idare ve müessese arasında siparişin ev
safı ve ödeme şekil ve müddetleri ve sair hususatı ihtiva edecek yazılı 
teklifler üzerine sipariş kabul edilir. 

Madde 26 — Hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapılacak sipa-
• rişler, doğrudan doğruya Kurum Müdürlüğüne bir yazı ile yapılır. Ve 
siparişin tahminî tutarının işin hususiyetine göre 1/3 den aşağı olmamak 
şartiyle peşin, mütebaki kısmı da mamulün tesliminde alınır. Malın kı
sım kısım teslimi halinde yalnız teslimi yapılan kısmın bedeli, kati tes
limde tamamı tahsil edilir. 

Madde 27 — Muhafazalarında faide melhuz olmayan mamul veya 
g-ayrimamul her türlü kıymetlerin satışları için Kurum Müdür veya 
Baştabibi, mesul muhasip ve müessesenin teknik elemanından ibaret bir 
heyet teşkil edilerek kıymet takdiri yapılır. Takdir edilen bu kıymetler 
Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki Heyetçe tasvip olun
duktan sonra salahiyetli satış heyetlerince satışa arzolunur. Ve satış be
delleri irad kaydolunur. 

Madde 28 — Tamamen içtimai hizmet ifa eden Kurumun hizmet 
imkânlarını artırmak ihtiyaçtan fazla mamul ve mahsullerin serbest pi
yasaya ve ihale yoliyle resmî müesseselere intikâl ettirmek maksadiyle 
satışı teşvik ve gelir miktarını yükseltmek veya müesseseyi tanıtmak 
bakımından gerekli propagandayı yapmak üzere Kurum Müdür veya 
Baştabibi 18 inci maddedeki heyetlerce karara bağlanmak suretiyle teş
hir ve satış yerleri açmağa, broşürler basıtrmağa, gazeteye ilân verme
ğe, mamul ve mahsullerden lüzum görülecek yerlere bedelsiz numuneler 
vermeğe veya göndermeğe Kurum Müdür veya Taştabibi yetkilidir. An
cak bedelsiz verilecek numuneler için Bakanlığın tasvibi şarttır. 

G —- Yardımlar 
Madde 29 — Döner sermaye işlerinde çalışan bilûmum personelin 

vazife icabı yemek zamanlarını müesseselerde geçirmekte olanların iaşe-
1 eriyle, yine vazife icabı müessesede kalmak" zaruretinde bulunanların 
ibateleri müesseselerce temin olunur. 

Madde 30 — Hizmetleri devamlı bir surette cereyan eden müesse
selerdeki döner sermaye personelinden vazifeleri icabı müessesede kal
maları ge, ekenlerden her an hizmeti kabul edenlere müessesenin duru
mu müsait olduğu ve personelin ikametleri için müstakil lojmanları bu
lunduğu takdirde Müessese Müdür veya Baştabibin teklif ve Sağlık Ba
kanlığının tasvibi ile bu lojmanlarda aileleriyle birlikte 18 inci maddede*-
'<i heyetlerce takdir edilecek kira ile ikametlerine müsaade edilebilir. 

Madde 31 — Hastanelerde, lâboratuvarîarda. arazi ve atölyelerde -
ve buna mümasil işyerlerinde çalışan personele vazifeleri icabı yeteri ka
dar iş elbisesi veya iş tulumu ile çizme vej'a ayakkabı parasız olarak ve
rilebilir. 

Madde 32 — Döner sermaye işlerinde çalışan personelin hastalıkla
rı halinde müessese tabibine muayeneleri ücretsiz olarak yaptırılır. Ayrı
ca müesese tarafından ayaktan tedavilerine lüzum, görülenlere üç günlü
ğe kadar ilâcı verilebilir. 

Madde 33 — Döner sermayeli kurumlar belediye hudutları dışında 
bulunduğu veya gündelik muayyen tarifelerle işleyen Devlete veya bele
diyelere ait taşıt güzergâhından uzak olduğu veya nakil vasıtalarının za
manında işbaşında bulunmalarını temin edecek yeterlikte olmadığı hal
lerde; 237 sayılı Taşıt Kanununun 7 nci maddesine göre hareket edilir. 

m. BÖLÜM 

Bütçe ve bilâm 

1. FASIL 

Bütçe 

Hasırlanması: 

Madde 34 — Döner sermaye bütçeli njalî yıl itibariyle Kurum Mü
dür veya Baştabibi ile Muhasebecisi tarafından müştereken hazırlanarak 

ı Sağlık ve Sosyal Yardım Baaknlığmın tetkik ve tasvibine iktiran ettik-
1 ten sonra yürürlüğe girer. 
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Her knrum bütçesini esbabı mucibesi ile birlikte hazırlayarak mali 
yıl w başından asgari 8 ay evvel Bakanlığın tetkik ve tasvibine avzeder. 
Bakanlık Kurum bütçelerini tetkik ve icabında Kurumla muhabere su-
ı*tiyle gerekli tadilâtı yaptıktan sonra tasvip «#eı%k malt yılım ba*l«-
Bsasusa ftggarl İS gta, İmla Kuruma iade eder, 

B 
Muhteviyat*; 
Madde §€ Bütçelinin taasimînde ücretle:-, işletme re idare ms-s-

raflariyle yatırımlar ayrı ayrı bölümlerde gösterilir. Ve kurumların yıl
lık i§ programı ve 209 sayılı kanunun verdiği yetkiye müsteniden v* bu 
Talimatnamenin 4 üncü maddesiyle tesbit olunan kadrolardan Bakan-
btega Kurum* tahsis olunanların eetvelleri bütçeye bağlanır. 

M%tç*4m sarf ve münakale: 
Madde 38 — Bütçe ile alman tahsisat dışında sarfiyat yapılması 

veya kadrolar fevkında veya dışında istihdam caiz değildir. Bütçede bö
lümden bölüme yapılacak münakaleler Kurum Müdür veya Baştabibinin 
teklifi re Sağlık re Sosyal Yardım Bakanlığının tasvibi ile olup, maaş 
veya ücret tertibinden diğer tertiplere münakale yapılamaz. Fasılların 
maddeleri arasında yapılacak münakale isa Kurum muhasebecisinin tek
lifi Müdür veya Baştabibinin tasvibi ile yapılabilir. Ancak bu münakale 
«erinü muoi^ sebepleriyle birlikte Bakanlığa bildirilir. 

H. F A S ı L 

9ilÂn çeler 

A 
Bilanço ve hesap yüı: 
Madde 37 — Döner sermaye ile çalışan Kurumların hesap yılı malî 

yıldır. Her yılın irad ve masraflarına ait tanzim edilecek bilançosu ev
rakı müsbitelerle beraber o yılın hitamından itibaren 1 ay zarfında Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığında mevcut Merkez Müdürlüğüne gönde
rilir. Bu suretle döner sermaye ile yapılacak işlerden mütevellit gelir ve 
giderler için 200 sayılı kanunun 7 nci maddesi gereğince Merkez Müdür
lüğünce tevhiden bir umumi bilanço tanzim edilerek malî yılın hitamm-
Aan itibaren 4 ay içerisinde Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına tevdi olu
nur. Bu bilançolar Sayıştayea ve Maliye Bakanlığınca muvakkaten tâyin 
edilecek mütehassıs murakıplar tarafından kayıtlara ve evrakı müsbi-
tay» tatbik edilmek suretiyle tetkik edilir, neticeye göre düzenlenecek 
jnape-riar bilanço re evrakı müsbiteieriyle birlikte Sayıştay Başkanlığına 
tevdi olunur. Bilince ve eklerinin mahallinde dörder nüsna e kurak tan-
s&mt mecburidir. 

Madde 38 — Kurumların muhasebe kayıt ve defterleri, bu Tali
matnameye ek olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Maliye 
Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yeni muhasebe plân ve 
talimatnamesi tatbik mevkiine konuluncaya kadar tatbik edilmekte olan 
195 »ayılı talimatname «asalarına göre yürütülür. 

B 
JbMtre plâm: 
Madde 39 — İşbu Talimatnamenin 4 üncü maddesiyle ilişik cet

velde tesbit edilen kadroların döner sermayeli Kurumlar arasında tak
sim, ve tevziini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yapar. Bu kadrolara 
Sayla edilecek elemanların her türlü istihkakı ve giderleri döner serma
yeden »denir» 

c 
Harcırahlar ve zaruri masraflar : 
Madde 40 — Diner sermaye bütçesinden ücret alanların harcırah

ları. Harcırah Kanunu hükümlerine göre bütçedeki tahsisattan ödenir. 
209 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince, işin icap ettirdiği mütehas
sıs tabip vesair elemanların müessesede bulunmaması halinde, münferit 
re acil vakalara münhasıf olmak üzere müessese amirleri hariçten lü-
spsımlu elemanları celbededirler. Bu elemanlara hizmetlerinin önemi ve 
şahsına sürelerine gere Bakanlıkça tesbit edilecek tarife dairesinde ücret 
rorilebilir. Baruri yol masrafları da ayrıca ödenir. Veya müessesede va-
jlfeU olup da döner sermaye işleriyle tavzif edilmemiş olan personelden 
hizmet icabı döaer sermaye işleri için. başka bir yere gönderilenlerin har-

cırah'arı Harcırah Kanunu ahkâmına göre döner sermayeden tediye 
olunur. 

IV. B Ö L Ü M 
E şenlendirme 
FASIL: ı 

Rehabilitasyon 

Teşkilât: 
Madde 41 — Esenlendirme (Rehabilitasyon) merkezi, döner ser

maye ile çalışan bir Kurumla bi rarada bulunuyorsa, Kurum Müdür veya 
Baştabibi aynı zamanda rehabilitasyon merkezi âmiridir. Ancak rehabi
litasyon merkezi çok büyük ve teknik hususiyetleri haiz bir müessese 
ise Müdür veya Baştabibe yardımcı olarak bu Talimatname ile tesbit 
edilen kadrolardan bir Müdür veya Baştabip muavini kadrosu Bakan
lıkça verilebilir. 

Madde 42 — Rehabilitasyon merkezi döner sermayeli bîr Kurumla 
bir arada ise teknik teşkilât hariç, idari teşkilât döner sermaye Kuru
munun idari teşkilâtı tarafından idare edilir. Ancak işleri çok ve teknik 
hususiyetleri bulunan rehabilitasyon merkezlerinden bunlara yardımcı
lar verilebilir. 

Madde 43 — Rehabilitasyon merkezinin teknik teşkilâtı şöyledir. 

m) Öğretmen veya atslye şefi; 
Eğer rehabilitasyon merkezinde pratikten başka nazari derslerde 

yapılıyorsa, bu dersleri vermek üzere her atelyede bir öğretmen bulunur, 
Eğer rehabilitasyon merkezi yalnız umumi çalışma yapıyor ve pra

tik olarak sanatkâr yetiştiriyorsa atelyenin başında bir sanatkâr atelye 
şefi bulunur. 

Eğer rehabilitasyon merkezindeki bölümlerde talebe adedi öğretmen 
veya atelye şefinin bunların öğretimine yetişmiyeceği kadar fazla öğret- . 
men veya atelye şeflerine yardımcılar verilebilir. v 

b) Mesleki müşavir : 
Rehabilitasyon merkezlerinde, bilhassa hastanelerle müşterek çalı

şan rehabilitasyon merkezlerinde hasta henüz rehabilitasyon merkezine 
gitmeden, bunlarla temas edip mesleki kabiliyetlerini re onları meslek 
öğretmeğe teşvik eden aynı zamanda rehabilite edilen personel ile de 
temaslarını temadi ettirecek onların mesleki kabiliyetlerine göre branş 
değiştirmelerini temin eden elemanlardır. 

e) Doktor: 
Rehabilitasyon müessesesinin durumuna göre müessesede çalışan 

personelin muntazam tıbbi kontrollerini yapmak re mesleki müşavir ile 
istişare ederek hastaların bedeni kabiliyetlerine göre iş branşlarına ay
rılmalarında re günlük çalışma sürelerini tâyin etmek üzere rehabilitas
yon merkezlerine bu Talimatname ile tesbit edilen kadrolardan bir 
doktor verilebilir* 

FASIL? n 
Eğitim 

Madde 44 — öğretmen veya atelye şefi bütün atelye işlerinden ve 
tsiebelerinin yetiştirilmesinden birinci derecede mesuldürler. 

Talebeleri yetiştirmek için Kurum Müdür veya Baştabibinin tasri-
biyle tekevvün edecek bir çalışma programı hazırlar ve talebeyi bu 
programa göre çalıştırırlar. Onlara sanatlarının bütün teknik hususiyet
lerini tefeiTuatiyle öğretmeğe mecburdurlar. 

Madde 45 — Kursa tabi tutulacakların çalışma süreleri ve günlük 
mesai programlan mevcut iş bölümlerine göre öğretmen veya atelye şefi 
rehabilitasyon hekimi ve Kurum Müdüründen müteşekkil bir heyet tara
fından tâyin olunur. 

Madde 46 — Atelye şefi, sanatında kabiliyet göstermiyen öğrenci
lere mesleki müşavir ve doktorla istişare ederek, meslek değiştirme* 
üzere İdareye teklifte bulunur. Ve İdarenin tasvibiyle meslek değiştirile
bilir. 

Madde 4T — Atelye şefinin teklifi re idarenin tasvlbiylo talebete 
* rîn kurs müddeti uzatılabilir. 
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Madde 48 — Muvaffak olmuş öğrencil**-*» kurs veya tedris müdde
tinin hitamında idarece bir sertifika verilir. 

Madde 49 — Kurs hitamında fazla başarı gösteren 3 öğrenciye 
başarı dereceleriyle mütenasip, döner sermayeden mubayaa edilecek 
birer hatıra verilebilir. 

Madde 50 — Rehabilitasyon müesseselerinde kursa tabi personel
den müstahsil hale gelmiş olanlara öğrencilikleri esnasında dahi atelye 
şefinin teklifi ve rehabilitasyon ve döner sermaye müdür veya Baştabi
binin tasvibiyle imal ©dilen maddenin değeri ile mütenasip muayyen, bir 
işçi ücreti verilebilir. 

Madde 51 — Rehabilitasyon merkezinde çalışan öğrenci personel
den disipline aykırı harekat edenler* yazılı savunması alınarak suçun 
derecesine göre idarece ihtardan ihraca kadar cezalar verilebilir. Ancak 
ihraç, kararları Sağlık Bakanlığının tasvibiyle tekemmül eder. 

FASIL : Ut 
Müteferrik hükümler 

Madde 52 — Rehabilitasyon merkezi öğrencileri eğer bir Sağlık 
müessesesine bağlı ise müessese talimatnamesine uyularak iaşe edilirler. 
Eğer merkez müstakil ise hastaneler talimatnamesi hükümlerine gör® 
iaşeye tabi tutulurlar. 

Madde 53 — Rehabilitasyon merkezinde rehabilite edilen öğrenci
lere Kurum Müdür veya Baştabipliğince tesbit edilecek iş elbiseleri, ça
maşır ve ayakkabı verilir. 

Bunların miadı iş durumuna göre Kurum Müdür veya Baştabipli
ğince tâyin olunur. 

Madde 54 — Rehabilitasyon merkezinde çalışan yatılı öğrenciler 
devamlı surette rehabilitasyon merkezinde kalmağa mecburdurlar. Res
mî tatil günlerinde gündüz saatleriyle mukayyet olmak şartiyle mezun
durlar. Rehabilitasyon merkezinin bulunduğu şehir veya kasabada ev
leri bulunan öğrencilere tatil gününe mahsus olmak üzere ve 2 geceden 
fasla olmamak kaydiyle gece izinli kalmalarına Müdür veya Baştabip
likçe müsaade edilebilir. 

Eunua haricinde öğrencilere meşruh mazeretlerine binaen atelye 
şefi ve doktorun muvafakati ve İdarenin tasvibiyle 15 güne kadar izin 
verilebilir. 

Madde 55 — Rehabilitasyon merkezinde rehabilite edilen öğrenci
lerin tıbbi kontrolleri ve icap edenlerin kısa süreli tedavileri ücretsiz 
olarak müessese tarafından yapılır. 

B — Barem eUft : 

Meriyeti 
Madde 56 — 209 sayılı kanunun 13 üncü maddesine istinaden hazır

lanmış olan işbu Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle tesbit edilen kadrolar 
9/1/1961 tarihinden itibaren diğer hükümleri ise Yönetmeliğin Resmî 
Gazetc'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Geçici madde 1 — Dördüncü maddede yazılı (I) ve (II) sayılı cet
vellere dâhil memur ve hizmetli kadrolarından ilişik (III) sayılı cetvelde 
gösterilenler mevkuf tutulmuştur. Zamanla kullanılmasına ihtiyaç duyu
lanlar Maliye Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle Sağlık Bakanlı
ğınca fiili kadroya alınır. 

Madde 57 — Bu Yönetmelik hükümlerinin tatbik ve takibi Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına aittir. 

Cetvel No : i 
Merkez Döner Sermaye Müdürlüğü Kadro Cetveli 

Barem içi : 

a. Meraurâyetin 

4 Müdür 
6 Müdür Yard'me 
5 Mesul Muhasip 
9 Memur 
0 Mut«s«et 

D . 

6 
6 
7 
9 

13 

Memuriyetin aev'i 

Memur 
Memur 
Memur 
Daktilo 
Odacı 

Aded Ücref 

8 700 

2 em 
% 40» 

Cetvel No : f I 
ı • 

A — Bwrm% içi 

Tamir Atölyesi Kadre Cetveii 

€ 
3 
9 

& 
10 

1 

2 

9 
10 
•11 
12 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Muhasip 
Mutemet 
Memur 
Memur 

3 — Barem 4tet ; 

Teknisiyen 

s-
> 

Memur 

» 
Daktilo 
Hizmetli 

s» 

1. 100 
$&§ 

«•0 
§6« 
ı§3 

î 250 
1 10i 

800 
ao® 
5 0 0 
450 
4 0 0 
800. 
250 

S — Sağlık müesseseleri ve relıabtiüasyon kadro çtâmm 

A •— Munusam vazife tavmbnatt : 
Memuriyetin aev'i A«te4 

Baştabip 
» 

> 

IS 
80 
8« 
W 

m 

«Of 
« m 
400 
100 

Berem İçi 

D . 

4 

5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
8 

9 

10 
11 
-4 

5 
6 
7 
5 
8 
7 
8 
5 
6 
7 
8 

Meıauriyetiıı n/ev'; A ied Ücret 
Kurum Müdürü 

Mesul Muhasip 

V m m â m 

» 

Tabip 

> 
Ecza 
> 

Kimyager 

6 
5 
S 
5 

10 
20 
so
te 
ıo 
3» 
S0 
$% m 
ıo 
10 
30 
ÜJ 
10 
10 
10 
s 
a 
ı 

1 350 
1 100 
Ö50 
«K> 

1 100 
900 
soo 
7©0 
Y0Ö 
«60 
WK> 
m> 

1 250 
I 106 

ıCO 
1 100 
m 

mu 
700 

1 1 0 * 
• * » 

880 

Resmi Gazete 

1 
1 
I 
1 
1 

i 
2 

2 

2 

8 

3 

Ecza 

Tabip 

1 
1 
1 

s 

1 250 
950 

ı ıoe 
€00 

M -

Aded ttarat Revi 
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13 Memuriyetin nevi A rifô Uere 

4 Veteriner 2 1 250 
5 » 2 1 100 
d 2 950 
7 » 2 800 
8 » 2 700 

,6 öğretmen 10 950 
7 10 800 
8 10 700 
9 10 600 

10' 20 500 

4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
5 
6 
7 

, 8 
4 
5 
6 
7 
9 

10 
8 
9 

10 
11 

' — Barem dışı : 

Hemşire 

Teknisiyen 

Memur 

Laborant 

Atelye Şefi 

Atelye Şef Yardımcısı 

Daktilo 
» 

Müstahdem 

5-
6 
6 
9 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Cetvel No : IH 

i — Tamir atelyesi kadro cetveli 

A — Barem, içi : 

Müdür 
> Yardımcısı 

Muhasip 
Mutemet 
Memur 
Memur 

B — Barem dışı : 

Teknisiyen 

Memur 

20 
20 
20 
40 
10 
10 
20 
20 
25 
25 
25 
50 
50 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
50 

100 
100 
200 

Daktilo 
Hizmetli 

800 
700 
600 
500 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
400 
350 
450 

x 400 
350 
300 

1 lOf 
950 
950 
600 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
6C0 
500 
450 
400 
300 
250 
200 

2 — Sağlık müesseseleri ve rehabilitasyon 

A — Munzam vazife tazminatı : 

D. Memuriyetin nev'i Aded ücret 

Baştabip 14 800 
» 27 600 

25 400 
30 300 
22 200 

B — Barem içi : 

4 Kurum Müdürü 5 1 250 
5 1 1 100 
4 Tabip 7 1 250 
5 > 10 1 100 
6 > 10 950 
7 > 10 800 
5 Eczacı 7 1 100 
6 7 950 
7 10 800 
8 10 700 
5 Kimyager 5 1 100 
6 5 950 
7 5 800 
8 5 700 
4 Veteriner 2 1 250 
5 » 2 1 100 
6 * 2 950 
7 » 2 800 
8 2 700 
6 öğretmen 8 950 
7 6 800 
8 6 700 
9 10 600 

10 20 500 

C — Barem dışı : 

4 Hemşire 15 800 
5 20 700 
6 > 20 600 
7 40 500 
4 Teknisiyen 15 800 
5 15 700 
6 Memur 15 600 
7 5 500 
8 15 450 
9 50 400 

10 59 350 
5 Laborant 5 700 
6 5 600 

7 7 '500 

8 20 450 

4 ' Atelye Şefi 6 800 

5 6 700 
6 » » Yardımcısı 6 600 
7 » » » 6 500 

9- Daktilo 20 400 

10 » 20 350 
8 Müstahdem 40 450 

9 90 400 

10 90 350 

11 200 300 
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Îmar ve tskân Bakanlığından : 

Âfet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar hakkında Yönetmelik 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Yönetmeliğin dayandığı kanuni hükümler 

Madde 1 — 7269 sayılı kanunun 2 ncî maddesine göre tesbit edi
len, âfetlere maruz kalabilecek bölgelerde, yeniden yapılacak veya de
ğiştirilecek veya büyütülecek veya esaslı tamir görecek resmî ve hususi 
bütün yapıların tabi olacağı şartlar, 7269 sayılı kanunun 3 üncü mad
desine istinaden, bu Yönetmelikte tâyin edilmiştir. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümlerini, 7269 sayılı kanunun 3 
üncü maddesine göre, belediye teşkilâtı olan yerlerde belediyeler ve be
lediye teşkilâtı olmayan yerlerde ihtiyar meclisleri tatbik etmekle gö
revlidirler. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılacak 
yapılar, 7269 sayılı kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre yıktırılır. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Üzerine yapı yapılacak veya yapümıyacak arazi ve yapılarda 
kullanılacak malzeme ve İşçilik 

Madde 4 — Üzerine yapı yapılmayacak arazi : 

7269 sayılı kanunun 2 nci maddesine göre tesbit edilen bölgelere 
dâhil şehir, kasaba ve köylerde bina ve mesken inşaası fen heyetlerince 
tehlikeli görülen yerlerde yapı yapılması, 7269 sayılı kanunun 14 üncü 
maddesine göre yasaktır. 

Madde 5 — Zemin emniyet gerilmesinin tâyini : 

Üzerinde temel yapılacak zeminin emniyet gerilmesi belli usullerle 
tesbit edilir. 

Teknik bakımdan özelliği olan yapı temellerinin yatay tesirlere 
göre tahkik edilmesi lâzımdır. 

Madde 6 — Yapılar; gerek malzeme, gerek işçilik bakımlarından 
Türk Standartlarına, «Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Umumi F e n n i 
Şartnamesi» ne ve fen ve sanat kaidelerine uygun olarak inşa edilecektir 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sütün binalarda yangına karşı alınacak tedbirler 

Madde 7 — 

a) Yanaşık nizamda yapılacak yapıların taşıyıcı aksamında ahşap 
ve benzeri kolıy yanabilecek malzeme kullanılamaz. 

h\ Çatının inşa edileceği döşemenm üzerinde yapılacak bar-Bİard^ 

en kalınlığı en az bir tuğla olacaktır îş verleri ile merkez tpshin o5»-
ypriorde bu kalmhk en az bir bucuk tuğla yapılacaktır. Bacaların 
ahşap ile teması olmayacak ve ahşaptan en az mesafesi 5 cm olacaktır 
Bacaların dışları sıva nacaktır. Babalarda normal tuğla veya beton blok
lar gibi yanmaz malzeme kullanılabilir. 

Baca yüksekliği mahyadan sonra 50 cm olacaktır Baca içlerim 
sac soba boruları veya künkler konulması, etrafının bundan sonra örül
mesi sayam tavsiyedir. Aksi halde baca içleri sıvanacaktır. 

ĉ  Çelik İskeleti! yapılarda yangına karşı gerekli tedbirler alına
caktır. 

d) Ahşap karkas yapılar bitişik nizamda yapılamaz. Bu binalar 
.Arsa hududundan en az 5.00 m. mesafede bulunacaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

8u baskınına maruz olan bölgelerde yapılacak yapılar 

Su baskınına maruz olan bölgelerde yapılan yapılar yukanki bölüm 
ve maddelerdeki şartlara uymakla beraber ayrıca 8 inci maddenin a ve 
b bendlerindeki şartlara da uymalıdır. 

Madde 8 — 
a) Yapıların su ile temas edecek kısımlarında sudan müteessir ola 

bilecek malzeme kullanılamaz. 
b) Sey^âba maruz yerlerde yapılması zaruri binalarda temel veya 

bodrum dış duvarları kârgir olacak, yapının kaphyacağı sahanın çev
resindeki en yüksek tabii zemin seviyesinden veya tesviye edilmiş ze
min seviyesinden yüksekliği de âzami su seviyesine göre tâyin edilecektir. 

c) Seylâba maruz bölgelerde yapılacak kârgir duvarların en yük
sek su seviyesi altında kalan kısımları 250 dozlu çimento harcı ile ya
pılır. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Deprem bölgelerinde yapılacak yapılar 

Bu yapılar 2 ve 3 üncü bölüm ve maddelerdeki şartlara uymakla 
beraber bundan sonraki bölüm ve maddelerdeki şartlara da uymalıdır. 

GENEL HÜKÜMLER : Deprem bölgelerinde yapılacak yapılar 
mümkün mertebe hafif mîzeme ile ve ağırlık merkezleri yere yakın ola
cak şekilde inşa edilmelidir. 

Madde 9 — Deprem -bölgelerinde yapılacak yapıların taşıyıcı ak
samında font ve benzeri gevrek malzeme ve büyük budaklı kereste kul
lanılamayacağı gibi lentolar da yekpare taş, font ve benzeri gevrek 
malzemeden veya kârgir, tuğla vesaireden mamul kemer şeklinde inşa 
edilemez. 

Madde 10 — Yapı temelleri : 

Bir yapı blokonun temelleri birbirlerine iyice bağlı bir sistem teş
kil etmelidir. Yapıların yüksekliklerine uygun şe!:ilde temellerin derin
leştirilmesi gereklidir. 

Temeller betonarme sömeller veya kazık üzerine oturan münferit 
orunlar şeklinde olduğu takdirde bağlantı hatılları statik hesabın neti
cesine göre teçhiz edilecek, ancak bu bağlantı hatılları en az 30X30 cm. 
kesitinde olacak ve bunların asgari teçhizatı birbirlerine 6 mm. çapında 
ptriyelerle en az 25 cm. de bir bağlanacak 16 mm. çapında dört tane 
demir çubuktan ibaret olacaktır. Zeminm kaya veya sert kil olması ha-
Mnde 4 <J, 16 mm. demir yerine 4 ^ 14 mm. lik boyuna demirler kullanı-
'abilir. 

Madde 11 — Temel veya bodrum duvarları : 

Yapı temel ve bodrum dış duvarları kârgir olacak, vamnın kapla-
vacağı sahanın çevresindeki en yüksek tabii zemin seviyesinin veya 
tpsvjye edürniş zemin seviyesinin en az 30 cm. üstüne çıkacak şekilde 
;nşa edilecektir. 

Bahçe duvarlarının kârgir hic bir kısmı trotuvar seviyesinden 1 00 
m den daha yüksek yapılmayacaktır. Asgari kalınlık 50 cm. olacaktır. 

Madde 12 — Betonarme, çelik veva ahşap karkas olmayan yapıla-
<"vn kapı ve pencere gibi duvar boşlukları : 

Betonarme veya çelik karkas o'mavan yanların duvarlarındaki pen
cere veya kapı gibi boşluklar aşağıdaki şartlara uygun olacaktır. 

a) B'rinci derece deprem bölgelerindeki cephe duvarlarında, kpnar 
-tppopre veya kapı boş'uğu ile duvar köşesi ararında en az 1.50 m uzun-
'iî£nnda b{v dolu duvar parçası bırakılacaktır Ancak yapı yfik<5aklfği 
7 m den veya yapı cephesinin uzunluğu 6 00 m. den az olması halinde 
hu mesafe, kerpiçten gayri binalarda. 1.00 m. ye indirebilecektir. 

Îkinci derece deprem bölgelerinde kenar penepre veya k^pı boşluğu 
ile duvar köşesi arasında en az 1.00 m. uzunluğunda bir dolu duvar par
çası b-rakılır. 

Yapı yüksekliği 7.50 m. den veya yapı cephesinin uzımmğu 6 00 m. 
len az olması halinde bu mesafe, kerpiçten gayri binalarda 0.80 m. ye 
indirilebilir. 

Ancak bu büyüklükte dolu kısımlar bırakılması mimari bakımdan 
•mahrıızh] olan 1 inci ve 2 nci derece deprem bökelerinde köşelerde en 
*.z 20X20 ebadında tercihan betonarme veya ahşaptan d'kmeler ve 1ki 
•stikamette ufki bağlantılar ve payandalar tertibi halinde dolu kısım 
0 70 m. ye indirilebilir. 

b) îç taşıyıcı duvarlarda bırakılacak boşlukların kenarı ile duva-
n n kösesi arasmda en az o duvarın kalınlığı kadar bir dolu duvar par
çası bırakılacaktır. 

c) Kerpiçten gayri binaların pencere veya kapıları arasmda ka
lan duvar kısımlarının uzunluğu, iki taraftaki bcşluşlardan büyüğünün 
uzunluğunun 1/4 ünd̂ n az olmamak şartı ile boşluk kenar dişleri hariç 
üç tuğla duvar kalınlığından daha az olamaz Kerpiç yapılarda bu uzun
luk 1.50 m. den az olmıyacaktır. Ancak 20X20 ebadında ahşap dikme, 
hatıl ve payandalarla takviye yapılırsa 1.00 m. yapılabilir. 

d) Her bir cephedeki boşluk alanlarının toplamı cephe aİ3mnın 
% 40 mdan fazla olmıyacaktır. 

Madde 13 — Pencere ve kam lentölan : 

Pencere ve kapı lentolarmm duvarlara dayanan kısımlarının uzun
luğu, 30 cm. den az olmamak üzere lento açıklığının % 20 sinden az ol-
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mıyacaktır. Lentolar mütemadi bir hatılla bağlı değilse üstlerindeki dö
şeme hatılı ile birleştirilmeleri lâzımdır 

Madde 14 — Taşıyım kemerler: 

Deprem bölgelerinde kârgir kemerler ve kubbeler yapılamaz, 

Madde 15 — Taşıyıcı döşemeler : 
Taşıyıcı döşemelerin duvarlara oturdukları yerlerde mütemadi ha

tıllar bulunacak ve döşemeler bu hatıllara bağlı olacaktır. 
Taşıyıcı döşemeler taşıyıcı duvarlara kirişler vasıtası ile oturduğu 

takdirde, döşemeler bu kirişlere, kirişler de mütemadi hatıllara bağlı 
olacaktır. 

Kaplama aksamıma taşıyıcı elemanlara inşaat usullerine göre 
ankrajı yapılacaktır. 

Döşemesi betonarme olmayan döşeme kirişleri, açıklıkları boyunca 
birbirlerine, en az İki metrede bir bağlanmalıdırlar. Bu kirişlerin taşıyıcı 
duvarlar üzerine oturan kısımları 23 cm. den az olmayacaktır. Bitişik 
odaların kirişleri, oturdukları duvar üzerinde birbirlerine iyice bağlan
malıdır. 

Profil demirlerinden döşeme kirişleri, taşıyıcı duvarlara ya prof ;i 
demiri veya betonarme hatıllar vasıtasiyle oturacaktır. 

Madde 16 — Yapıların konsol şeklindeki kısımları : 
Betonarme veya çelik karkas plmayan yapılarda, konsol şeklindeki; 
a) Merdivenler 1.10 m. den, 
b) Balkonlar, kornişler, çatı veya kapı saçakları, 1.10 in. den fazla 

açıklıkta inşa edilemez. Buradaki açıklık tabirinden maksat, sözü geç an 
yapı kısımlarının konsol şeklindeki serbest açıklıklarıdır. 

Bir döşeme veya kirişin devamı şeklinde olmayan konsol merdiven
ler veya kapı saçakları gibi çıkıntılar bunları taşıyan duvarlara gömülü 
olmalı ve bir kirişe tedahül ettirilmelidir. 

Betonarme veya çelik karkas yapıların konsol şeklinde yapılması 
gerekli kısımlarının açıklıkları, bu Yönetmelik bakımından tahdit edil
memiştir. Bunlar 30 uncu maddeye göre yapılacak statik hesapların ve
receği ebada göre inşa edilir. 

Madde 17 — Bölme ve dolgu duvarlatt : 
Bölme duvarları, kesiştikleri duvarlara bağlantılı yapılmalıdır. 
Bölme ve dolgu duvarları., tuğladan ve 11 cm. kalınlıkta yapıldığı 

takdirde metre küpünde en az 250 kilogram çimento ihtiva eden harçla 
örülmeleri ve yüksekliklerinin de 3.00 m. den fazla olmaması lâzımdır. 

Betonarme veya çelik karkas yapıların dolgu duvarları tuğladan 
yapıldığı takdirde, bir tuğla kalınlığındaki dolgu duvarları 3.00 m. den 
fazla yükseklikte olamaz. Duvarların daha yüksek yapılması gerekirse 
ya ara hatılı kullanılır veya duvar kalınlaştırılır. 

Karkas inşaatta dolgu duvarları ile karkas elemanları birbirine 
bağlantılı ve kaynayacak şekilde yapılacaktır. 

Madde 18 — Çatı ve teraslar : 
Çatı makaslan, deprem tesirine bir bütün oıarak dayanacak şe

klîde tertiplenmen ve yapının bünyesine tesbit edilmelidir. Ancak karkas 
olmayan binaların çatı makasları, rüzgâr veya deprem tesirleri dışında, 
taşıyıcı duvarlara yatay bir kuvvet nakletmiyecek şekilde yapılmalı ve 
bunu »ağlamak için de gerekli gergi veya alt başlıklarla teçhiz edilme
lidir. 

Madde 19 — Çatı döşemesi üzerindeki inşaat: 
Çatının inşa edileceği döşemenin üzerinde ancak aşağıda yazılı in

şaata müsaade edilir. 
a) Madenî veya ahşap teras korkuluklan, bölmeleri kârgir olmı-

yan hafif malzemeden yapılmış çatı katları, çatı pencereleri, merdiven 
hücreleri, su depolan. 

Çatı katı sahası, bina sahasının 1/3 ünü aştığı takdirde sözü geçen 
döşeme üzerinde yapılan inşaat binanın bir katı sayılır. 

b) Bacalar. 
Umumi hükümlere uyduktan başka deprem bölgelerinde çatı taban 

döşemesi seviyesinden 1.50 metre veya daha fazla yükseliyorsa bacama 
devrilmesine mâni olacak tedbirler alınacaktır. 

Ana duvarlar baca dolayısiyle zayıfIatılmıyacaktır. 
e) Deprem tesirine dayanmak bakımından gerekli ebad verilmek 

şartı ile ve çatı kenstrüksiyonuna bağlantılı olarak yapılacak kalkan 
duvarları» 
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ALTINCI B Ö L Ü M 
Binalar hakkında özel hükümler 

Madde 20 -— Betonarme veya çelik karkas yapılar : 
Betonarme veya çelik karkas yapılarda deprem bakımından kat 

yükseklik ve adedi tahdit edilmemiştir. 

Madde 21 — Yığma kârgir yapılar : 
Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla 

veya boşlukîu, boşluksuz beton briket gibi malzeme ve döşeme, m ar-
diveD ve tavanları, beton veya betonarme olan yapılara yığma kârgir 
adı verilir. 

Bu çeşitteki yapılar : 
Zemin kat taşıyıcı duvar lan moloj kârgir olduğu takdirde, varsa, 

bodrum katından başka iki kattan, 
Zemin katı ile üstündeki katların taşıyıcı duvarları kesme taş, tuğla 

veya boşluklu, boşluksuz beton briketten yapıldığı takdirde varsa, bod
rum katından başka üç kattan, fazla olamaz. 

Moloz taş duvarlarda âzami 1.50 m. aralıkta hatıllar yapılacaktır. 
Bu binaların yapılmasında gözetilecek diğer hususlar aşağıda be

lirtilmiştir. 
a) Temelin inşa edileceği zeminin üzerine, en az 5 cm. kalınlıkta 

V3 100 kilogram çimento dozajlı bir tesviye betonu dökülecektir. Temel 
duvarları, zemini yerli kaya olan yerlerde bu tesviye betonu üzerine, ze
mini yerli kaya olmayan yerlerde de tesviye betonu üzerine yapılacak 
betonarme hatıllara oturtulacaktır. 

Bodrumdan gayri iki katlı binaların betonarme hatıllan asgari 20 
cm. yükseklikte ve 6 ^ 10 mm. boyuna teçhizatı, 20 cm. de bir etriyc 
demirini ihtiva edecek ve üç katlı binalarda boyuna teçhizat en az 6 ^ 
12 mm. olacaktır. 

b) Bina temelleri, ya en az 200 kilogram çimento dozajlı betondan 
veya metre küpünde en az 150 kilogram çimento bulunan takviyeli kireç 
harcı ile örülmüş moloz taşından olacaktır. Bu duvarlar, varsa bodrum 
duvarlarından en az 10 cm. daha kalın olacaktır. Bodrumu bulunmayan 
binalarda, temel duvarları en az aşağıdaki (e) ve (f) fıkralarında belir
tilen cetvellerde yazılı bodrum duvar kalınlığında olacaktır. 

c) Tavan ve merdiven döşemeleri de dâhil olmak üzere, her bir 
döşemenin taşıyıcı duvarlara oturduğu yerlerde betonarme döşeme ile 
birlikte en az 20 cm. yükseklikte ve duvarın veya varsa takviye ayağı
nın kendi kalınlığında olacak betonarme hatıllar yapılacaktır. Bu hatıl
ların en az teçhizatı, Yapı İşleri Umumi B'enni Şartnamesine göre ola
caktır. 

d) Bodrum katlannm taşıyıcı duvarları beton, briket veya moloz 
taşı olarak yapılır. Beton duvarlarda çimento dozajı 200 kilogram, mo
loz taşından yapılan duvarlarda metre küpünde en az 150 • kilogram çi
mento bulunan takviyeli kireç harcı veya 200 dozlu çimento harcı kul
lanılacaktır. 

e) Bilûmum binalarda : Zemin kat taşıyıcı duvarian moloz taşın
dan, 'katların yükseklikleri en çok 3.00 m., taşıyıcı duvarların kesişme 
mesafesi en çok 6.50 m. ve bodrum katının üstündeki katların taşıyıcı 
duvarları bire üç nisbetli kireç harcı ile örülmesi halinde taşıyıcı duvar-
ların kalınlıkları aşağıdaki cetvelde gösterilenlerden az olmıyacaktır. 
Binalar bodrum katından başka İki katlı olarak yapıldığı takdirde birinci 
katlarının, yalnız keame taş, tuğla veya beton briketten inşa edilmeleri 
lâzımdır. 

Binanın kat 
adedi K a t l a r 

Zemin 

Duvar kalınlıklan cm. 

50 
Bodrum 
Birinci 
Zemin 
Bodrum 

60 

23 
50 
60 

f) Bilûmum binalarda katlann yükseklikleri en çok üçer metre, 
taşıyıcı duvarların kesişme mesafesi en çok 5.00 m. ve bodrum katıma 
üstündeki katların taşıyıcı duvarları Dire üç nisbetli kireç harcı ile örül
müş kesme taş, tuğla veya dolu ve boşluklu briket olması halinde taşı
yıcı duvarların kalınlıkları aşağıdaki cetvelde |fösterilenlerdew az olma
yacaktır 

1 

2 
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Taşıyıcı duv&rUrın kesişme mesafesi en çok 8.50 m. oian duvarlarda 
150 K g . çimento ile takviyel i harç kullanılır. 

g') (i) ve (e) fikra)arında yazılı binaların, diğer vasıfları değin
memekle beraber, taşıyıcı duvarlarının kesişme mesafesi 6 .50 m. don 
fazia cîması halinde y a bu duvarlarda en çok 5 .00 metrede bir takviye 
uyakları yıpıiacUc veyy, bu duvarların kalınlıkları 1/2 tuğla kadar artırı-
l a c i k ' i r . Axıcak ba takdirde de duvarların kesişme mesafesi 1 5 metreden 
faz la olmayacaktır. 

h) (e) ve (f) fıkralarında yazılı binalarm kat yükseklikleri S.00 
m. ûen fazla olamaz. 

Madde 22 — Yarım kârgir yapılar : 
Taşıyıcı duvar lar ı moloz taş, kesme taş, tuğla veya boş, doiu beton 

bıiket ve bölme duvarları ile döşeme ve tavanları ahşap veya benzerleri 
malâemcdcm olan j apılara yarım kârgir adı veri l i r . 

B u çeşitte inşa edilecek binalarm bodrum katından başka iki kat
tan fazla olması caiz değildir. B u binaların inşaatında gözetilecek husus
lar aşağıda belirtilmiştir. 

a) 21. maddenin (a) fıkrasında belirtilen şekilde olacaktır. . 
b) 21. maddenin (b) fıkrasında belirtilen şekilde olacaktır. 
c) 21. maddenin (c) fıkrasında belirtilen şekilde olacaktır. 
d) B u binaların merdivenleri betonarme olarak yapıldığı takdir

de bunların duvarlardaki mesnetleri 21. maddenin (c) fıkrasına uygun 
olacaktır. 

e) Bodrum kat duvar lan 21. maddenin (d) fıkrasındaki hükme 
uygun olacaktır. Ancak kireç harcı kullanılması caizdir. 

f) Bilûmum binalarda zemin kat taşıyıcı duvarları moloz taşın
dan, katların yükseklikleri en çok üçer metre, taşıyıcı duvarların kesiş
me mesafesi en çok 5 .00 m. olması ve katların taşıyıcı duvarları bire üç 
xıisbetli kireç harcı ile örülmesi halinde taşıyıcı duvarların kalınlıkları 
aşağıdaki cetvelde gösterilenlerden az olmayacaktır. BinsJar bodrum k a 
tından başka iki katlı olarak yapıldığı takdirde b i r inc i katlarının, yal-
r-ız kesme taş, tuğla veya dolu, boşluklu beton briketten inşa edilmeleri 
lâzımdır. 

\ 

?) Bilûmum binalarda, katların yükseklikleri en çok üçer metre, 
taşıyıcı duvarların kesişme mesafesi en çok 5.00 m. ve katların taşıyıcı 
duvarları bire üç nisbetli kireç harcı ile örülmüş kesme taş, tuğla veya 
briket olması halinde taşıyıcı duvarların kalınlıkları aşağıdaki cetvelde 

h) (f) ve (g) fıkralarında yazılı binalarm. diğer vcsıılan değin
memekle berlber, taşıyıcı duvarlarının kesişme mesafesi 5.00 m den 
fasla olması halinde * ya bu duvarlarda en çok 5.00 metrede bir takviye 
ayakları yapılacak veya bu duvarların kalınlıkları 1/2 tuğla artırılacak
tır: Ancak bu takdirde de duvarların kesişme mesafesi 15 metreden faz
la olmayacaktır. Takviye ayaklan 23x35 cm. den az olamaz. 

i) >(f) ve (g) fıkralarında yazılı binaların kat yükseklikleri S.50 
m. den fazla olamaz. 3.00 m. den fazla yükseklikteki duvarların kalın
lıkları yarım tuğla kadar artırılır veya duvarın ortasına bir ara hatılı 
yapılır. 

Madde 28 — Ahşap karkas yapilmr : 
Bu yapılar ahşap taşıyıcı iskeleti! olarak vücuda getirilir. Bunla

rın temel duvarları ve varsa bodrumlarının taşıyıcı duvarları kârgirden 
yapılır. Bu yapıların duvar yüzleri, karkas üzerine ahşap veya oluklu 
sac veya benzeri malzeme kaplamak veya karkası çıta vesair malzeme 
ile kapladıktan veya karkas aralarını hareli olarak tuğla, kerpiç veya sair 
yanmaz malzeme ile örttükten sonra hasıl olan satıhları sıvamak sure
tiyle vücuda getirilir. 

Bu çeşitte inşa edilecek binaların bodrum katından başka iki kat
tan fazla oiması caiz değildir. îki katlı binaların zemin katlarını kârgir
den yapmak da mümkündür. Bu takdirde, binanın zemin katı ile bodrum 
ve temeli yarım kârgir yapıların tâbi olacağı hususlar, binanın birinci 
katı ise bu maddedeki hükümler nazara alınarak inşa edilir. 

- Bu binaların yapılmasında gözetilecek hususlar aşağıda belirtil
miştir. 

a) Bina temelleri, bodrum kat taşıyıcı duvarlarından en az 10 om. 
daha kaim olmak üzere ve bire üç nisbetli kireç harcı ile örülmüş moloz 
taşından olacaktır. Bodrumu olmayan binalarda, temel duvarları en az 
50 cm. kalınlıkta olacaktır. Ancak, bodrumları olmamakla beraber, ze
min katları kârgir olan binalarda bu kalınlık en az 60 cm. olacaktır. 

b) Bodrum katlarının yüksekliği en çok 2.50 m. olaeaktır. Bod
rum katlarının taşıyıcı duvarları moloz taşından olacak ve bu duvarlar 
bire üç nisbetli kireç harcı ile örülecektir. Ara bölme taşıyıcı duvarları 
tuğladan yapılabilir. 

e) Ahşap iskeletlerin kârgir duvarlara oturdukları yerlerde duvar 
tesviye edilecek ve mütemadi ahşap taban kirişleri bulunacaktır. Bu ta
ban kirişleri katranlanmış vt ek yerlerinde birbirlerine bağlanmış ola
caktır. 

d) Binaların iskeletleri en çok 1.50 m. de bir konacak direklerden, 
bu direklerin altına konacak taban ve üstlerine konacak başlık kirişle
rinden, direkler ile taban ve başlık kirişlerinin vücuda getirdikleri göz
leri üçgenlere ayıran diyagonallerden ve bu üçgenleri daha küçük gCz-
l»re bölen tâli kirişlerden ibaret olacaktır. 

•) Taşıyıcının kenar gözlerinde iki istikamette çaprazlama diya
gonaller yapılacaktır. Bağlantı noktaları takviyeli olmalıdır. Diyagonal
lerin taban kirişleri ile teşkil ettikleri açılar, 45 ilâ 00 derece arasında 
olacaktır. 

f) Bodrum katının üstündeki katların yüksekliği en çok 3.00 m. 
olan binalardaki direk, başlık ve taban kirişleri, tek katlı binalarda, en 
az 10x10 cm. ve iki katlı binaların zemin katlarında da en az 12X12 
cm. kesitinde olacaktır. Diyagonaller ile tâli kirişler ise, tek katlı bina
larda en az 5x10 cm. ve iki katlı binalarm zemin katlarında da en az 
6x12 cm. kesitinde olacaktır. 

g) Ahşap binaların enine duvarları, boyuna duvarları en çok 4.50 
metrede bir kesmelidir. Binanın taksimatı bakımından bu şarta uyması 
sağlanamıyan duvarlar varsa, boyuna duvarın taşıyıcı direkleri, en çok 
4.50 m. de bir, makaslara çapraz kirişler vasıtasiyle iyice bağlanmalıdır. 

h) Pencereler ile kapılar, kenar diyagonallerin tavana kadar de
vam etmelerine mâni olmayacak şekilde tertiplenecektir. 

Madde 24 — Kerpiç yapılar : 

Kerpiç yapılmasında kullanılacak toprağın iyi vasıflı ve az mik
tarda mil ihtiva eden killi toprak olması lâzımdır. Bu topraktan yapıla
cak çamura, çamurun hususiyetine göre lüzumu kadar saman katıla
caktır. 

Kerpiç yapıların inşaatmda gözetilecek hususlar aşağıda bslirtü* 
mistir : 

a) Kerpiçlerle karplg duvarlarım gtrek yapılma, gerekse örülme-. 
Itri sırasında yağmurdan korunmaları lisanadır. Kyşm. Am havalarda ke*~ 
î*iç veya, kerglg duvar s^fdamtu!. 

{Ifrmâ iham) 
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b) Kerpiç binaların, varsa bodrumdan başka, yaîmz bir katlı ola
rak inşası caizdir. Zemin kat yüksekliği, en çok 2.80 m. otecaktır. Bod 
rum katların yüksekliği 2.50 m. den fazla olmayacaktır. 

c) Bina temelleri ve — varsa — bodrum duvarları bire üç nisbet-
li kireç harcı ile örülmüş moloz taşından yapılacaktır. Bodrumlu bina 
larda temel duvarları en az 60 cm., bodrum duvarları da en az 50 cm 
kalınlıkta olacaktır. Bodrumsuz binalarda temel ve su basman duvarı 
en az 50 cm. kalınlıkta olacaktır. 

d) Temel veya varsa bodrum duvarları üzerine 150 dozajında 15 
cm. kalınlığında beton hatıl konacak veya 5X10 cm. ebadında ikişer ah
şap kirişten teşkil edilmiş mütemadi hatıllar konacaktır. Katranlanmış 
olması lâzım gelen bu ahşap hatılların araları temel veya varsa bodrum 
duvarları üzerine inşa edilecek duvarın kalınlığına göre ayarlanacak ve 
bu ahşap hatıllar 5X5 cm. kesitli ahşap bağlantılarla en az iki metredp 
birbirine iyice bağlanacaktır. Bu taban hatıllarının aralan taş kırıntıları 
ile doldurulacaktır. 

e) Kerpiçten yapılacak duvarlar, tuğla duvarlarda olduğu gib; 
ufkî tabakalar halinde ve şakulî derzleri aynı hizaya gelmiyecek şekil
de örülecektir. Derz kalınlıkları 2 cm. den fazla olmayacaktır. 

Kesişen duvarların birbirine dik istikametlerde ve iyice bağlantılı 
olmaları lâzımdır. 

f) Kerpiç duvarlar, taban hatılından başka, biri duvarın üst se
viyesinde, diğeri zemin kat döşemesi seviyesinden en çok 2 10 m. yük
seklikte olmak üzere kapı ve pencere üst seviyelerini mütemadi olarak 
bağlayan iki ahşap hatıl ile takviye edilecektir. Bu hatılların her biri, 
duvarın iç ve dış yüzleri istikametinde konacak ve 5x5 cm. kesitinde 
ahşap bağlantılar vasıtasiyle en az iki metrede birbirlerine iyice bağla
nacak olan 5X10 cm. kesitinde iki ahşap kirişten teşkil edilecektir. An
cak kat yüksekliği 2.50 m. yi geçmeyen binalarda ara hatılı konmaması 
caizdir. 

Kesişen duvarların ahşap hatılları, birleştikleri noktalarda birbir
lerine iyice bağlanacaktır. 

g) Duvarlarda bırakılacak pencere boşluklarının genişliği 100 m 
den ve yükseklikleri 1.50 m. den, kapı boşluklarının genişliği 1.00 m. den 
ve yükseklikleri 2.10 m. den fazla olmayacaktır. Ancak, binaların kap̂  
ve pencere genişlikleri 1.00 m. den fazla olmak gerektiği takd'rde, 
nişliğinin her iki kenarına 10X10 cm. kesitinde ikişer ahşap dikme ko
nacak ve bunlar gerek pencere veya kapı üstündeki ahşap lento veya 
hatıla, gerekse taban hatılına iyice bağlanacaktır. 

Meskenler ile sair binaların pencere kasaları ara hatılına vc vars" 
kenar dikmelere, kapıların kasaları ise ara ve taban hatılma ve varsa 
kenar dikmelere iyice bağlanacaktır. 

h) Taşıyıcı kerpiç duvarlar, en az 40 cm. kalınlıkta ve bölme du
varları da en az 25 cm. kalınlıkta olacaktır. 

ı) Kerpiç binaların çatıları, dış duvarları en az 50 cm. aşarak şe
kilde saçaklı olarak yapılmalıdır. Çatı ve tavan kirişleri, duvarlar üze
rinde oturdukları yerlerde duvar üst hatıllarına iyice bağlanmalıdırlar. 

Binaların toprak damla örtülmesi isteniid'ği takdirde, dam kirls'r-
rinln en az 50 cm. çıkıntılı olması, tavan kirişlerini de duvarların üst 
hatıllarına iyice bağlantılı yapmakla beraber taşıyıcı duvarların en a? 
50 cm. kalınlıkta olması ve toprak örtüsünün de 15 cm. den fazla ka
lınlıkta olmaması lâzımdır. 

j) Bina taşıyıcı duvarlarının kesişme mesafesi 4.00 m. den fazla 
olmamalıdır. Binanın taksimatı bakımından bu şarta uyması sağlanama
yan duvarlarda en çok 4 00 m. de bir takvive ayakları yapılacaktır. Bu 
takviye ayaklan duvarlarla birlikte örülecektir. 

k) Yapılan duvarları dış tesirlerden korumak için bunların görü
nen yüzlerini sıvamak lâzımdır Sıvayı, kerpicin yapılmasında kullanılan 
cinsteki malzeme ile yapmak caizdir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Onarma 

Madde 25 — Genel esaslar : 

Âfete maruz kalarak hasara uğramış yapılar, ileride olabilecek ta
bii âfetlere karşı koyabilecek bir tarzda ve bu Yönetmeliğin evvelki bö
lümlerinde yazılı esaslara mümkün olduğu kadar uygun bir şekilde de
ğiştirilmeli ve gene aynı esaslara göre onarılmalıdır. 

Madde 26 — Çeşitli inşaat : 

Hasara uğramış yapıların umumi vasıflannın ve her kısmının ayrı 
ayrı incelenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır. 

a) Çatlamış olan veya ebadı az olan temeller tamir ve takviye edi
lir. Buna imkân olmadığı takdirde bu temeller kullanılamaz. 

b) Üst katlarda mevcut kemerler yıktırılır. Ancak bodrum ka
tında sağlam duvarlar üzerine oturan ve çatlamamış bulunan kemerler 
müsaade ile kullanılabilir. 

c) Düşeyliğini kaybetmiş veyahut malzemesi ve işçiliği bozuk ve 
zedelenmiş duvarlar yıktırılır. 

d) Evsafı iyi olan zedelenmiş duvarlar sağlam kısımlara kuvvet-
'i irtibatlarla kenetlenerek tamir edilebilir. 

e) Konsol merdivenler, duvar veya kirişlere istinat eden merdi
ven şeklinde tadil edilmelidir. 

f) Çatılar yatay itki vermeyecek şekilde tadil edilmelidir. 

Madde 27 — Betonarme veya çelik karkas yapılar 

iskeletleri istifade edilmiyecek bir şekilde zedelenmiş olan yapılar 
vıktmlır. iskeletin bazı parçaları zedelenmiş ise bu kısımlar iskelete ri-
jit bir şekilde bağlanmak şartiyle değiştirilebilir. 

Madde 28 — Anıt mahiyetinde arkeolojik, tarihî veya mimarî kıy
meti bulunan binalar : 

Bu gibi yapıların onarılmaları, hazırlanan projeye ve şartlara göre 
yapılacaktır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Proje ve hesap esasları 

Madde 29 — Yapılarda deprem tesirleri neticesinde~hasıl olabilecek 
burulmalan mümkün olduğu kadar azaltmak maksadı ile, mimarî ve in
şaat projelerinin düzenlenmesinde, esas taşıyıcı kısımların yapının ek
senlerine nazaran simetrik olmasına önem verilmelidir. Burada kastedi
len simetri, sadece şekil bakımından olmayıp kitle ve rijitlikler bakımın
dan da olmalıdır. 

Yapı yatay kesitleri, mümkün olduğu kadar basit ve tercihan ka-
palı bir dikdörtgen veya kare şeklinde olmalıdır. 

Değişik zamanlarda veya aynı zamanda, fakat değişik yapı sis-
• emleriyl ' î veya değişik vasıflı zeminler üzerinde birbirlerine kısmen ve-
va tamamen bitişik olarak yapılan dikdörtgen şeklindeki binalar veya 
v*ay kesitleri L U E H veya T şeklinde olan yapılar biribîrlerinden, en 
i? 3 cm. aralıkta, dilatasyon derzleri vasıtasiyle uygun ebadda dikdört-
>rn bloklara ayrılmalıdırlar. 

F>r kattaki taşıyıcı duvarlar ile varsa bunların takviye ayaklan 
bir elttaki katın benzer duvar veya aj'akları üzerine getirilmelidir. 

Madde 30 — Yapıların statik hesap esasları : 

Yapılar normal düşey tesirlerden başka yatay deprem tesirlerine 
sföre de tahkik edilirler. 

Ye tay deprem tesirinin, yapının birbirine dik iki ekseni doğrultu
sunda tes'r ettiği, fakat her iki doğrultuda aynı zamanda tesir etmediği 
kabul edilecektir. 

Yapının herhangi bir parçasının : 

H = C, f G + n.P) formülü ile hesaplanarak yatay deprem kuvve
tinin tesirlerine mukavemet etmesi lâzımdır. Bu formülde : 

A) C deprem kat sayısıdır. 

C = Co. n x n 2 
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n 1 çarpanı 

Yapı tipleri 

ZEMİN CİNSİ ÇELİK B. A. 
I 0.6 0.8 

II 0.8 0.9 
III 1.0 1.0 

J 
Zemin cinsleri : 

î) Sert ve yekpare kayalık zeminler. 
II) Kum, çakıl, sert kumlu kil gibi sağlam ve sıkışık zeminler 

Çatlaklı ve kolayca tabakalara ayrılan kayalar. 
III) Yukarıdaki sağlam zeminler haricindeki daha az sağ

lam bilûmum zeminler. 

Yersarsıntısı bölgeleri n 2 çarpanı 

1. derece 1.0 

2. derece 0.6 

B) n hareketli yük emsali : 

a) Sinema, tiyatro, otel, kahvehane, fabrika gibi umumi toplantı 
ve işyeri olarak kullanılacak yapılarda : n = 1 

b) Diğer yapılarda : n = 1/2. 
C) G, parçaya, kendi sıkleti dâhil, tesir eden ölü yüklerin topla

mıdır. 
P, parçaya tesir eden hareketli yüklerin toplamıdır. 
D) Yapının depreme karşı hesabında ya tam rüzgârın yarı şid

detinde bir kuvvetin aynı zamanda yapıya tesir ettiği kabul edilecek ve
ya deprem kuvveti yerine tam rüzgâr şiddetindeki bir kuvvetin tesiri na
zarı itibara alınacaktır. Nihai hesap bu iki yükieme tarzından hangisi 
daha gayrimüsait tesriler doğurmuşsa ona göre yapılacaktır. 

Malzeme emniyet gerilmeleri deprem hesabında % 50 artırılır. 
E) Konsolların hesabmda hareketli yükler yüzde elli nispetinde 

artırılır. 
F) istinat duvarları hesabında toprağın tabii meyil açısı, birin

ci derece bölgelerde 6 derece, ikinci derece bölgelerde 3 derece azaltılır. 
G) Depreme göre hesaplanan binaların temel genişlikleri, zemin 

">1<3- temel taşıyıcılarından herhangi biri arasında çekme kuvveti doğma
yacak şekilde tâyin ve tesbit edilir. 

Madde 31 — Proje tasdiki belediyeler tarafından yapılmakta olan 
binalardan kat adedi 6 dan fazla olanların projeleri imar ve İskân Ba
kanlığınca tasdik olunur. 

Bayındırlık Bakanlığının tetkik ve tasdiki ile görevli olduğu bina
lara ait projeler bu hükmün dışındadır. 

Bu Yönetmelik 31 Mayıs 1961 tarihinden itbiaren yürürlüğe gir
miştir. 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından : 

Karar No : 138 
Senato üyesi seçimlerinde basılı karma listelerin kullanılmasını? 

kanuna uygun olup olmadığında tereddüt edildiği anlaşıldığından konu 
incelendi, gereği konuşuldu : 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimlerine ait 304 sayılı kanunun 
12 nci maddesinde, milletvekili seçimine ilişkin 306 sayılı kanundakinden 
farklı olarak, basılmış oy pusulaları üzerinde seçmen tarafından değ'şik 
lik yapılmasının kabul edilmiş ve yine seçmen tarafından karma listeler 
yapılabileceği esasının benimsenmiş bulunmasına, Seçimlerin Temel Hü 
kümlerine İlişkin 298 sayılı Kanunun muteber olmayan zarf ve oy pusu 
lalarını bildiren 103 üncü maddesinde basılı karma oy pusulalarının dah 
muteber olmayan pusulalar arasında sayılmış olmasına, 304 sayılı ka
nunda da bu türlü pusulaların muteber sayılmayacağını gösteren bir hük 
miin bulunmamasına ve bir pusulanın muteber sayılmaması için açık bir 
kanun hükmüne ihtiyaç olmasına göre Senato üyesi seçimlerinde basıl
mış her türlü karma oy pusulası kullanılmasının kanuna uygun bulun 
duğu anlaşılmaktadır. 

298 sayılı kanunun ilce seçim kurulu başkanlarının sandık kurulu 
başkanlarına teslim edecekleri şeyleri gösteren 68 inci maddesinin lf 
inci bendinde tek bağımsız adayın ad ve soyadını taşıyan oy pusulalar 
söz konusu edilmiş ise de genel mahiyette bulunan ve pusulaların mute
beri i k şartlarını göstermek üzere kanuna konulmuş olmayan böyle bir 
hükme dayanılarak, kanunların muteber bulunmayan pusulalara ilişkin 
açık hükümlerinde söz konusu edilmiş olmayan bir pusulanın dahi mu
teber bulunmadığı kabul edilemez. 

Sonuç : Senato üyesi seçimlerinde basılmış her türlü (Meselâ iki 
bağımsız adayın veya bir bağımsız ve bir kaç partili adayın ad ve soy
adlarını taşıyan) karma oy pusulalarının kullanılması halinde bu pusula
ların muteber sayılacaklarına ve bu kararın 298 sayılı kanunun 13 üncü 
maddesi gereğince Resmî Gazete'de yayınlanmasına 28/8/1961 de oybir
liğiyle karar verildi. 

Karar No : 140 
298 sayılı kanunun 29 uncu maddesi hükmünce seçmen kütüğüne 

yazılmış olan memur ve ailesi fertlerinin, görev yerinin değiştirilmesin
den dolayı kütüğe yazılı bulundukları yerden ayrılarak başka bir yere 

gitmeleri halinde 347 sayılı kanun uyarınca yapılan askı süresi içinde 
şerek ilce seçim kurulu başkanınca kendiliğinden gerek itiraz üzerine 
veni görevinin bulunduğu yer seçmen kütüklerine yazılıp yazılmayacak-
1 arında tereddüt edildiği bildirilerek ne yolda işlem yapılması lâzımgel-
diğinin açıklanması Kurulumuza gelen yazılardan anlaşılmaktadır. 

Konu incelendi, gereği konuşuldu: 

1 — 298 sayılı kanuna altı geçici madde eklenmesine ilişkin 347 
sayılı kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre düzenlenen 
sandık seçmen listeleri, 26 Ağustos 1961 gününden 9 Eylül 1961 günü 
•saat 17 ye kadar yeniden askıya çıkarılır listelerin askıya çıkarılmasın
dan kütüklerin kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin sandık ku
rullarına teslimine kadar olan işlemlerde 298 sayılı kanunun ilgili hüküm
leri uygulanır. 

298 sayılı kanunun 38 inci maddesinde, ilce seçim kurulu başkanının 
kütüklerin usulüne uygun ve eksiksiz hazırlanıp hazırlanmadığını denet-
'eyeceği, varsa eksikleri tamamlatacağı açıklanmıştır. Bu, aynı zamanda 
başkanın kanuna aykırılıkları düzelttireceği ve bu arada kütüğe yazıl
maması gerekenleri çıkartacağı anlamına da gelmektedir. Yine bu ka
nunun 39, 40 ve 41 inci maddelerinde seçmen kütüklerinin sandık seç
men listelerine ayrılacağı, bu listelerin halkın görüp okuyabileceği yer
lere asılacağı ve 46 nci maddede, askı süresi sona erdikten veya itiraz
lar üzerine verilen kararlar ve bu kararlara göre yapılan işlemler ta
mamlandıktan ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra kütüklerin ve 
seçmen listelerinin kesinleşeceği ve kesinleşen kütükler ve sandık seç-
mpn listeleri üzerinde hiç bir' değişiklik yapılmayacağı gösterilmiştir. 
Bu hükümlerin incelenmesinden elde edilen sonuç, sandık seçmen liste
lerinin asılmasından önce kütüklerde gerekli düzeltmelerin yapılabileceği 
ve fakat sandık seçmen listelerinin asılmasından sonra itirazlar üzerine 
verilen kararlar dışında listelerde hiç bir değişiklik yapılamıyacağıdır. 
Bu konu Kurulumuzun Resmî Gazete'nin 30 Haziran 1961 günlü sayısın
da yayınlanan 27/6/1961 gün ve 81 sayılı kararında da incelenmiştir. 347 
sayılı kanun hükmünce yapılan işlem bir kütük yoklamasını değil daha 
önce düzenlenen kütük ve sandık seçmen listelerine yazılmaları lâzım-
geldiği halde yazılmamış olanların süresi içinde itiraz haklarını kullana
rak seçmen kütüğüne ve sandık seçmen listelerine yazılmalarının ve kü
tüğe yazılmaması gerekenlerin yine itiraz üzerine kütükten çıkarılma
larının sağlanmasını hedef tutmaktadır Şu halde, itiraz üzerine verilecek 
kararlara göre yapılacak düzeltmeler dışında sandık seçmen listeleri ve 
kütükler üzerinde re'sen hiç bir düzeltme yapılamaz. 
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2 — 2yS sayın kanunun sandık seçmen haî eleıme yapılacak itııazm 
karara bağlanmasına ilişkin 124 üncü maddosi gereğince, iice seçim k u 
rulu başkanı üç gün içinde itirazı inceler ve iüşkin bulunduğu işlemle
rin, seçmen kütüklerinin ve sandık seçmen listelerinin düzenlenmesi ko
nusunda bu kanunun koyduğu usul ve esaslara uygun olup olmadığı 
yönünden bir karara bağlar. İlce seçim kurulu başkanı bu itirazları in
celemede, hâkim sıfatiyle hareket eder ve kararları kesindir. 

Yürürlükten kaldırılmış olan bundan Önceki Milletvekilleri Seçimi 
hakkındaki Kanunda kütüklere yapılan itirazların sulh hâkimleri tara
fından incelenip karara bağlanacağı esası kabul edilmiştir. 298 »ayılı 
kanunla bu yoldan dönülerek itirazların ilce seçim kurulu başkanınca 
İnceleneceği kabul edilmiş ise de, başkanın itirazları inceleyip karara 
bağlamasında hâkim sıfatiyle hareket edeceği açıklanmıştır. Bu hüküm
ler birlikte incelendiği takdirde, ilce secim kurulu başkanının, bu ko
nuda vereceği kararın seçim hâkimi aıf^iyle verilmiş bir karar olma
yıp bir genel yargı kararı olduğu meydana çıkmaktadır. 298 sayılı ka
nunun Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkilerini gösteren 11 üncü 
maddesinin 10 uncu bendinde, il seçim kurullarınca seçim işlerinin yürü
tülmesi hakkında sorulacak yönlerin cevaplandırılacağı ve gerek'.n ge
nelgelerin hazırlanacağı belirtilmiştir. Ne bu bentte ne da maddenin di
ğer bentlerinde ilce setim kurulu başkanının genel hâkim sıfatiyle ka
rara bağlayacağı itirazlar üzerine bir düşünce veya bilgi verileceği yollu 
bir hüküm yoktur. Her hukuk hâkimi gibi, ilce seçim kurulu başkanının 
kararlarını kanuni anlayışına göre vermesi gerekir. Aksi düşüncenin, 
yani her hangi bir makamın hâkimlerin yargı kararlarına etki yapabi
lecek düşünceler bildirebileceği yollu bir görüşün kabulü, mahkemelerin 
bağımsızlığı esasına açıkça aykırı düşer. Bütün bu yönleri gözönünde 
tutan Kurulumuz kendisini hâkimin sandık seçmen listelerine itiraz 
üzerine vereceği kararlara etki yapabilecek düşünce bildirmeye veya ka
rar vermeye yetkili görmemektedir. 

İlce seçim kurulu başkanı seçim hâkimi sıfatiyle karar verecek 
bir durumda olsaydı veya 347 sayılı kanunla kütüklerin ilk önce idari 
işlemle tamamlanması imkânı verilmiş olsaydı, o zurnan, Yüksek Se
çim Kurulu, bu konularda da danışma kararları vermeye ve soruları ce
vaplandırmaya yetkili bulunurdu. 

Sonuç : 1 — 847 sayılı kanuna göre asılan sandık seçmen listele
rinde itiraz üzerine verilecek kararlar dışında re'sen her hangi bir de
ğişiklik 'yapılamayacağına, 

2 — İlce seçim kurulu başkanının sandık seçmen listelerine karşı 
yapılan itirazlar üzerine hukuk hâkimi sıfatiyle vereceği kararlar üze
rinde etki yapabilecek bir düşünce bildirmeye veya karar vermeye Yük
sek Seçim Kurulunun yetkili bulunmadığına, bu kararın Resmi Gazete'de 

yayınlanmasına 2b/S/1981 gün unda 1 sayılı bentte oybirliğiyle. 2 sayüı 
bentte oyçokluğivle karar verildi. 

\ 
j 
\ K a r a r N o : 141 
S İl seçim kurulu başkanının geçici (Raporlu) olarak görevinden ay

rılması halinde bu görevin hangi hâkim tarafından yapılacağında tered-
1 dut edilmekte olduğu Kurulumuza gelen yazılardan anlaşılmaktadır. 
* Konu incelendi, gereği konuşuldu : 
\ 298 sayılı kanunun 15 İnci maddesi hükmünce, il seçim kurulu, 
| il merkezindeki en yüksek dereceli üç hâkimden kurulur. Bunlardan de-
| recesi en yüksek olanı kurulun başkanıdır; il seçim kurulu başkanlığı ile 
t asıl ve yedek üyeliklerini vo ilce seçim kurulu başkanlığını yapacak olan 
\ hâkimlerden biri, herhangi bir sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde, bu 
l görevi yapabilecek hâkim de bulunmazsa o yer in bağlı olduğu ağır ceza ' 
5 rcahkemesinm yargı çevresi içinde bulunan ve görevinden ayrılmasında 
| salonca görülmeyen bir hâkime bu yetki verilir. Aynı kanunun 18 inci 
| maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, il merkezlerinde kurulacak merkez 
| ilce secini kurullarına, il seçim kuruluna başkanlık edecek hâkimden 
j sonra gelen en yüksek dereceli hâkim, başkanlık eder. 
| B#u hükümlerin incelenmesinden anlaşılan mâna, il seçim kuruluna 

I başkanlık edecek hâkimin o ildeki en yüksek dereceli hâkim olduğu v® 
il seçim kurulu*'başkanmdan sonra gelen yüksek dereceli hâkimin de ilce 

I seçim kuru 'u başkanı olacağıdır. Şu halde, il seçim kurulu başkanının 
« herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, ilde, i l seçim kurulu 
: başkanından sonra yüksek dereceli hâkim olan ilce seçim kurulu başka

nının lı seçim kuruluna başkanlık etmesi, ilce seçim kurulu başkanlığı
nın da il seçim kurulunun derecesi ve kıdemi yüksek olan üyesi tarafın
dan yapılması, il seçim kurulunda bu sebeple meydana gelen eksik
liğin yedek üye alınarak tamamlanması gerekir. Kanunda, bu usulün 

i aa jak göı evden sürekli olarak ayrılma halinde uygulanacağını göste
ren bir hüküm bulunmadığından, görevinden geçici olarak ayrılan i l se-

j çim kurulu başkanının görevine başlamasına kadar devam etmek üzere 
geçici ayrılmalar hahndc de uygulanması zaruridir . Bu görüş, hem i l 
seçim kurulunun kuruluşunda kanunun hedef tuttuğu amaca, hem de 
ilce seçim kurulu başkanının seçimle ilgili işlem ve kararlarının kendi
sinden daha küçük dereceli ve kıdemsiz bir hâkimin başkanlık ettiği bir* 
kuıul .tarafından incelenmedi gibi bir sakıncaya meydan verilmemiş o l 
ması düşüncesine de uygun düşmektedir. 

Sonuç : İl seçim kurulu başkanının geçici olarak görevinden ayrıl
ması halinde, il seçim kuruluna, başkanın görevine dönmesine kadar, 
o ilin merkez iice seçim kurulu başkanının, merkez ilce seçim kuruluna 
Uıi il seçim kurulundaki kıdemli üyenin başkanlık etmesi ve i l seçim ku
rulundaki eksikliğin yedek üye alınarak tamamlanması gerektiğine, bu 
kararın Resmî Gazete*yayınlaiBunasına 22/8/1901 gününde oyçoklu
ğuyla karar varil*!. 

I L A N L A R 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ankara Ka&ta.nesi Baş tabipli- { 

ginden : 

Sim 
No. Cinsi 

Muhammen Geçici İhalenin tarih, gün saat 
Miktarı bedeli teminat ve şekli 

1 Francala 20OOC0 100.000.00 7.500,00 19/9/1931 Salı S. 10.50 da 
Kapalı zarf 

g Sİ kalem gıda — 284.14,5,00 21.3l0,S8 19/C/2961 Sah S. 10.-V5 da 
maddesi Kapalı zarf 

3 52 kalem sebze ve — 75.970,00 5.697,50 19/9/1961 Salı S. 11,00 de 
meyve Kapalı zarf 

1 —• İhale Ankara Hastanesi binasmda yapılacaktır. 
2 — Şartname ye miktar her gün mesai saati dahilinde hastane 

idaresinde görülebilir, 
»395/4-1 

Fıaarhisar Tereke Yargıçlığından 

»61/1 
Fınarhlsar'm Çayırdere Köyünde mukim ikea 11/6/ltfil tarihinde 

ve&t eden, N«eil»e Y&ren'im terekesine hakimli âîi»i*«e el fcmmiere.k d e f 

tere geçirilmiş olup adı geçenin mirasçıları belli olmadığından tereke 
üzerinde bir hak iddia edenlerin evrakı müsbitelariyle birlikte işbu ilân 
tarihinden itibaren 3 ay zarfında hâkimliğimize müracaat etmeleri, bu 
müddet zarfında müracaat edilmediği takdirde alâkalıların miras sebe
biyle istihkak dâvası, haklan mahfuz kalmak üzere mirasın hazineye 
intikal edeceği ilâm olunur. 

Gelibolu Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

961/114 
Davacı Kâniye Kavaklı vekili Akın Beşiroğîu tarafından dâvâlı 

Suad Aldağ vekili M. Ali Sv.ııer ve Mehmet kızı Leylâ aleyhine açıla» 
izalei şüyu dâvasının temyizen bozulma üzerine yapılan duruşmada : 

Dâvâlı Mehmet kızı Leylâ adres ve İkametgâhı meçhul olduğundan 
kendisine ilfinsn tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla 27/9/1961 
Çarşamba saat 9 da mahkemede bulunması davetiye laakamına kaim 
elnmk üzere üâ»ea tebli# olumu:-

Resmi GAzete 



2 E Y L Ü L 1961 M ı : 5009 
DSİ Genel Müdürlüğünden t 

1 - - Eksi l tmeye konulan iş i z m i r D3Î S nci Bölge Müdürlüğü 
mıntıkasında bulunan (Irgıllı Sulaması ikmâl inşaatı) olup muhammen 
keşif bedeli birlin fiyatları esası üzerinden (4.000.000.---) liradır. 

2 —- Eks i l tme 1S/9/1961 Çarşamba günü saat ılö) de A n k a r a 
Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak No: 42 de DSÎ Proje ve înşaat D a i 
resi Reisliği binası içinde toplanacak olan DSÎ Merkez Eks i l tme Ko
misyonu odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

S — Eksiltin© taaann ve ekleri (100,- ) ¥r& bedel Kiukabiliflde 
DBÎ Proje ve İnşaat D a i r d i Reisliğinden temim edilebilir. 

4 —- Eksiltmeye girmek İsteye» şahıs veya şirketlerin DSÎ Genel 
Müdürlüğüne (133.750,— ) lira geçici teminat vermeleri ve 5/9/1 »61 

' Salı akşamına kadar dilekçe ile DSÎ Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğine 
' müracaat ederek, ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır, işbu ta

rihten evvel eksiltme tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge veril
mez. İstekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarını 9/9/1961 Cumartesi 
sabahından itibaren Proje re înşaat Dairesi Reisliğin© müracaat ede
rek öğrenebilirler. 

Postada vâki gecikmeler re telgrafla yapılaeak mtime&atl&r ka
bul edilme*. 

5 — İsteklilerin idareden alarak dolduracakları, teknik personel 
beyannamesi, makina ve teçhizat beyannamesi v© taahhütleri a?tındaki 
işleri bildirir taahhüt beyannamesi ile Bayındırlık Bakanlığından veya 
DSÎ den alınmış müteahhitlik karnelerini, İştirak belgesi almak üsrere 
verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

0 •-- İsteklilerin iki aded buldozer, bîr aded kegi ayağı re çeki
cisi, iki aded betoniyer ve asgari S er tonluk S aded kamyonu te;nin 
edeceklerini tevsik eden belge İle bu makinaları mukavelenin imzası 
tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında çalışır vaziyette ve îş prog
ramına uygun olarak şantiyede hazır bulunduracaklarına, dair usulü 
veçhile tanzim edilmiş bir taahhütnameyi, iştirak belgesi almak üzere 
verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

7 — îsteklilerîn işyerini t«tkik ettiklerine dair DSÎ 2 nei Bölge 
Müdürlüğünden alınmış belgeyi dilekçelerine eklemeleri şarttır. 

S — İsteklilerin tekl i f mektuplarım 2 nei maddede yaralı saatler. 
, (15> dakika evveline 'kadar DSÎ Merkez Eksiltme Komisyonu Reis i i -
ğtne makbuz mukabilinde teslim etmeleri ş&rttör. 

Peafeada vâki gecikmeler kabul edilmez. 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Änkera &aM Lisesi Müdürlüğünden 

y«ria@ m m Hc yemUbd* 1 —> Okulumuz eski kalöröfer k e » m 
konulsMLSi ufik eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli (24.900.S9) 
S — Muvakkat teminat (1.800.99) liradır. 
4 — Bu gibi işlerin imalâtçısı elduğuna dair Eans-inkk MüâlrM-

ğündı-«ı alınacak v«terr,k balfferi tbr*ur. edilir 
5 — Bu iş® ait keşif ve şartname her gün ra®sai saatinde okulda 

görülebilir. 
S — İhale 11/9/1991 Pazartesi gnnü saat II ek lisede teplsjaaoak 

kcmisşre9 kusurunda yapılacaktır. 

JäUubol liümrttk Muhafaaa Mttdürlüğü KatmaJma KmeüMfmmnĞm. 

Plân, proje ve şartnamesi ««aslarnıa uygun iki aded motSr teknesi 
inşası işi kapalı zarf eksiltmesine konmuştur. Her iki teknenin keşif be
deli 204.722 lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 11.486 lira 13 kuruş
tur. Eksiltmesi 5/9/1961 Salı günü saat 15 de Galata Çinili Rıhtım H a n 
ikinci kattaki Komisyonda yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak için verile
cek kapah zarf içerisinde 1961 yılını taşıyan ticaret odası belgesi ile Ge-
rai Mühendisleri Odasından bu işi başarabilecek durumda olduğunu gös
terir belge bulunmadı şarttır. Kapalı mektubun aynı gün saat 14 e kadar 
Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada ol&eak gecikmeler, kabul «du
şağa. Kööttiayonda g ö r ü l m e mümkün ®iaa şartnamesi 19 lira, M taraş 
fcpdel .ısukataütade isteyenlere r«dUr. 

Mıkte.ı Mııîi, fiat & befel G. teminat IXal« 
Kilo K;:ru? Li* a lira günü, 

imüd 160 2 4 000 
mim 

1.800 
5.187 

&/S/196İ 15,f;<* 

A a f e » J. Babsgr mmm nâtimm Nm yutarote y«mu İM Wimn ptfe 
.'. ******* iteî«*?tn#*> H i j t a * =.Vtwn^}wd«)a ynite» mtff* 

eloailtmey« koşulmuştur. Sartn&r*3«si A n k a r a J . Satınalma Komhrjm&n-
da görülebilir. İsteklilerin kanuni beig-o re teminatlarım havi teklif me%~ 
tuplaran ihale saatine1 sn bir a a t «rrel Komiayoaa vsme!er f ilâ» oluna . 

»ffiSR i 4-4 

Ankara Aydmhk*%I«r Ortaokulu Satımdın* 
ğradaa : 

î&misyosra 

Okul. arsasına monte ve inşa edileook 2 ad*d barakan-«a 78.978,1* > 
T. L . keşif bedelli, 4.948,64 T. L . teminatlı işin ihalesi 2 4 8 0 sayılı kananı 
göre kapalı sarf usuliyle 5/8/1961 gün ve e&afc 15 d* Ay±./:ikr;V>- Orta
okulu Müdürlüğünde yapılacaktır. îhaleye girecekl*r Ankara En-yzrlrM-
Müdürlüğünden alacakları belgeyi kapalı zarfı, teminat makbuzumu iham 
ga&ündeş bir eaat M.m Komisyona varmeieri, pastada gecikme kabîri 
«dilme*.' 

Xefü? «teati, eksiltme şartaaınp»! hergttn Oktu MMirltğitnd© glui^' 

33İJ8 / 4-4 

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünde» : 

Adana'da 59.999,29 T. L. keşif bedelli Şeyh Zülfo Mescidi, Ulucaml, 
Gdnhanı kapısı ikmal onarımı kapalı zarfla eksiltme suretiyle 11 Eylül 
1961 Pazartesi saat 11,00 de Adana Vakıflar Dairesinde ihalesi yapılacak
tır. Tal ipl i ler in 4.249,96 T. L . lık geçici teminat ve 60.000 T. L. lık Va
kıflar Genel Müdürlüğünden 1960 yılı için Eski Kser yeterlik belgem 
veya Bayındırlık Bakanlığından alınmış D grupu mütaahhîtlik kaı*nesi, 
vey*. Y . Mühendis Mimar ve Mühendis, Mimarlar diplomalannm aslını 
veya suretini kimlik ve ikametgâh belgelerini hari 2490 sayıh kanunun 
S2-34 üncü maddelerine uygun tanzimli kapalı zarflarını ihale günü saat 
10,00 * kadar adı geçen dairedeki Komisyon Başkanlığına makbuz cau-
kabili vermeleri veya posta ile ulaştırmaları postada vukubulacak gecik
meden idare mesuliyet kabul etmiyeceği, buna ait keşif ve şartnameni;: 
Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğünde ve Adana'da Vakıflar Dair esinde 
görülebileceği ilân olunur. 

38*1 / 4-8 

Erzincan Asliye Hukuk yargıçlığından : 

Erzincan'ın Karadigin Köyü hudutları dahilînde Pizvan Adası na-
miyîe maruf mevkide davacı Salih kansı Zekiye Şenal'm ziliiyet ve ta
sarrufunda bulunan sarkan anaç hark, garben evvelce Hazine iken bi
lâhare muhtelif şahıslara dağıtılan arazi, şimalen evvelce karasu iken 
tebdiien su kanalı cenuben Fırat nehri ve kısman mera ile çevrili re 3,8 
parça gayrimenkulden ibaret bu sahada Devlet Su îşleri İdaresi tarafın
dan yapılan Fırat sağ sahil şeddesi sebebiyle yapılan istimîâkde, istim
lâk plânında 27 ilâ 41 parsel numaralariyle ceman 15 parselden ibaret 
gayrimenkulden 30622 metre karelik bir kısım istimlâk edilmiştir. 

Yukarıda hudutları sayılan saha içindeki 38 parça gayrimenkul de 
veyahut istimlâk parsel numaraları yazılan 15 aded gayrimenkuldu her 
hangi bir hak İddia eden varsa iş bu ilân tarihinden itibaren altı ay için
de umumi hükümler dahilinde dâva açtıklarını mahkememize tevsik et
meleri ve bu müddet içinde tevsik etmedikleri takdirde istimlâke uğra
yan on beş aded gayrimenkulun Zekiye Şenal zilliyetliğinim kabulü ü» 
istimlâk bedelinim zilnyetine #dene®«gt keyfiyeti ilân »lumur. 

3H47 /1-1 



Sahife: 5010 (Resmî Gazete) 2 EYLÜL 1961 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Yapı işleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Erz incan Vilâyetinde yaptırılacak Tek

nik Tarım Okulu inşaatı işidir. 
Keşif bedeli (10.804.956.91) liradır. 
2 — Eksi l tme 12/9/1961 Salı günü saat 16 da Yapı ve îmar İş

leri Eksi l tme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar işleri- Reisliğinde 

görülebilir. 
4 — Eksi ltmeye girebilmek için isteklilerin 1961 yılına ait ticaret 

odası belgesi ile usulü dairesinde (337.898,75) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. 

5 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
6 — İstekliler Bayındırlık Bakanlığı Eksiltmelerine İştirak T a l i 

matnamesi ve Eksi l tme Şartnamesinde yazılı esaslar dâhilinde Yapı ve 
îmar İşleri Reisliğine en geç 6/9/1961 günü akşamına kadar müracaat 
edeceklerdir. Telgrafla müracaat kabul cdilmea. 

7 — İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları tekli f mektuplariyle 
birl ikte zarf lara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmaları, eksiltme 
günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verme
leri lâzımdır. 

Postada vukuu iddia edilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

3255/4-4 

Yapı işleri ilânı 
1 — Eksi ltmeye konulan iş : Yüksek Teknik öğretmen Okulu sitesi 

içinde yaptırılacak çelik baraka inşaatı ve montaj işi. 
Keşif bedeli (684.965,67) liradır. 
2 — Eksi l tme 13/9/1961 Çarşamba günü saat 16 da Yapı ve İmar İş

leri Eksi l tme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde 

görülebilir. 
4 — Eksi ltmeye girebilmek için isteklilerin 1961 yılma ait ticaret 

odası belgesi ile usulü dairesinde (31.148,63) liralık muvakkat teminat 
yermeleri lâzımdır. 

5 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
6 — İstekliler Bayındırlık Bakanlığı Eksiltmelerine İştirak T a l i 

matnamesi ve Eks i l tms Şartnamesinde yazılı esaslar dâhilinde Yapı ve 
îmar İşleri Reisliğine en geç 8/9/1961 günü akşamına kadar müracaat 
edeceklerdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez. 

7 — İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektuplariyle 
birlikte zarflara koymaları ve zarfı usulüne cftrp kanatmaları eksiltmp 
günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verme
leri lâzımdır. 

Postada vukuu iddia edilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

8256/4-4 

Ref ik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Î 

M u h . Geçici 
C i n s i Miktarı bedeli teminâtı İhale şekil 

1 - Dana 250 Aded 62.500,— 4.375,— Kapalı zarf 
2 - Civc iv l i yumurta 25000 » 15 750,— 1.181,— » » 
3 - Sap-saman 150 Ton 24.750,— 1.856,— » » 

Yukarıda müfredatı yazılı ihtiyaçlar 2490 sayılı kanunun 32 ve 40 
ıncı maddeleri gereğince ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üzere eksiltmeye 
konulmuştur, ihale 15/9/1961 Cuma günü saat 15 de Ankara 'da Enstitüde 
toplanacak Komisyonca yapılacaktır. Kapalı zarfların aynı gün saat 14 
de kadar Komisyona verilmiş olması şarttır. 

istekl i ler in şartnamesini görmek ve teminat yatırmayı sağlamalı 
üzere Enstitü Büro Şefliğine müracaatları. 

8337/ 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli" 34.500,00, geçici teminatı 2.587,50 T L . olan 4 k a 
lemde muhtelif ebatta 75 ma mamul çam kerestesi 11 Eylül 1961 Pazar 
tesi 11 Eylül 1961 Pazartesi günü saat 15,00 de Merkezde Malzeme Şu
besinde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi aynı yerden 

!
temin edilir, istekl i ler in usulüne göre hazırlayacakları zarflarını ihale 
saatinden" bir saat önce aynı yerde Komisyona vermeleri, postadaki ge
cikmelerin kabul edilmeyeceği duyurulur. 

333.1 /4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Atelye 
Müdürlüğünden : 

AkköprU - A n k a r a 

Atelye çatı penceresi yaptırılacak 
83.750,00 T L , muhammen bedelli 1410 aded üçlü ve 54 aded b i r l i 

demirden mamul atelye çatı penceresi imal ettirilecektir. 
İhale 2490 sayılı kanun hükümleri dâhilinde kapalı zarf suretiyle 

8/9/1961 Cuma günü saat 15,30 da Atelye Müdürlüğü binasında yapıla
caktır. 

B u iğin muvakkat teminatı 6.087,50 T L : sidir. îdarî ve fenni şartna
meler bedelsiz olarak Atelye Müdürlüğü* ihale Komisyonu Başkanlığın
dan alınabilir, istekl i ler in teklif zarflarını ihale saatinden bir saat önce 
(saat 14,30 a kadar) İhale Komisyonuna vermeleri şarttır. Postada v u -
kubulacak .gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. 

8284 / 4-4 

Hurda" oto dış lâstiği satılacaktır. 

17632.50 T L . muhammen bedelli 569 aded muhtelif ebaddaki hurda 
oto dış lâstiği 2490 sayılı kanun gereğince açık artırma suretiyle yapı
lacaktır. 

Açık artırma 15/9/1961 Cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır. B u 
için .muvakkat teminatı (1322,44) T L . olup Genel Müdürlük veznesine 
yatırılacaktır. 

Hurda lâstiklere ait şartname ve ebad listesi bedelsiz olarak A t e l 
ye Müdürlüğünden temin olunabilir. 

Lâstikler hergün mesai saatleri dahilinde atelye sahasında görüle
b i l i r . 

3378 / 4-1 

Devlet H a v a Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksi ltmeye konulan iş : Esenboğa gümrük binası önünün be-
I tonlanması ve parmaklık kapı yapılması işi olup, keşif bedeli 40.323,35 

liradır. 
2 —»Eksiltme günü 4/9/1961 tarihine rastlayan Pazartesi günü 

saat 15,00 de Ankara 'da Kızılay inkılâp Sokak ' taki Genel Müdürlük 
binasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 —̂  Eks i l tme evrakı Genel Müdürlük Malzeme Dairesi R isliğin
de görülebilir. 

4 — Eksi l tmeye iştirak için : 

İ
a) istekli lerin 1961 yılına ait ticaret odası belgesiyle, usulü daire

sinde 3.0,25.— liralık muvakkat teminat vermpleri şarttır Muvakkat 
teminat Genel Müdürlük veznesine veya T. C. Merkez Bankasındaki 57 
sayüı hesaba yatırılarak mukabilinde makbuz alınacaktır, 

b) istekl i ler in en geç 31/8/1961 günü mesai saati sonuna kadar 
bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri (müracaatta Genel 
evrak kaydı muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez) ve dilek
çelerine en az bir defada 30.000.— liralık bu işin teknik öneminde bir 
mşaat işini yaptıklarına dair belgelerini bağlayarak, bu işin yeterlik 
belgelerini almaları, 

5 — istekl i ler in eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
'hazırlayacakları teklif mektubu, 1961 yılı ticarşt odası vesikası, yet r -
lik belgesi ve teminat mektubunu havi kapalı zarflarını eksiltme saatin
den bir saat evvel Komisyon Başkanına vermeleri lâzımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

6 — istekl i ler in gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, 
(özel veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

8180/4-4 



2 EYLÜL 1961 (Resmî Gazete) Sahife: 5ÖIİ 

ıls tuş* io. lu Satın Alma Kmsmyomı 
Başkanlığından 

80 ton karnıbahar a atın alınacaktır. Tahminî tutarı 80.CO0 lire. 
olup geçici teminatı 5.250 liradır. İhalesi 22/9/1961 günü saat 11 de ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 40 tonluk partiler halinde ayrı ayrı istek
lilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Le 
vazım Amirliğince görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir sac.i evve 
line kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

9340 / 4-1 

40 ton kök kereviz satm alınacaktır. Tahminî tutarı 40.000 lira olup 
geçici teminatı 3.000 liradır. İhalesi 20/9/1961 günü saat 11 de kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını Komi3yoıı Başkanlığına vermeleri. 

8341 / 4-1 

100 ton havuç satm almacaktır. Tahminî tutarı 60.000 lira olup 
geçici teminatı 4.250 liradır, ihalesi 20/9/1961 günü saat 11,30 da kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

3342 / 4-1 

M , 5 * J J« * ISo. i l i batın 
Başkanlığın 

Kapalı zarf usulü ile Balıkesir'de lojman binaları inşaatı yaptırıla-
:aktır. Keşif bedeli 1.230.186,90 lira olup geçici teminatı 50.655..61 liradır, 
thalesi 6/9/1961 Çarşamba günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. Â. 
ı*i,ıde görülebilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. Inş. Grp. Bşk. 
na müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Knmisvon Başkanlığın* 
vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle 
iHbul edilmez. 3157 / 4w» 

Kapalı zarf usulü ile Efkere'de depo ikmal inşaatı yaptırılacaktır. 
Kaşif bedeli 221.887,35 lira olup geçici teminatı 12.345,00 liradır, İhalesi 
S/9/1961 Cuma günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şart
nameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. Â. liginde görü-
e bilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üş gün evvel K. K. Inş. Emi. D. 
ne müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım ihale şa
simden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle ka
bul edilmez. 2153 / 4-4 

M . S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile 2400 kilo gri yağlı boya ve 1500 kilo tiner sa
tm almacaktır. Tamamının muhammen bedeli 28.350 lira olup geçici te
minatı 2.127 liradır. İhalesi 8 Eylül 1961 Cuma günü saat 11 de Komis 
vonria yapılacaktır Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesin 
ü*> hnmrİAVfl^nIrları teklif . s a r f l a r ı m lh*1«> aaar lndpn bir <uuıt *w*»l K o 
misyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada 
gecikmeler hiçbir surette kabul edilmez. Evsaf ve şartname Komisyon 
da ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında grülebilir. 

3132 / 4-4 

Kapalı zarf usulü ile 10.000 çift yün eldiven satm almacaktır. Ta
mamının muhammen bedeli : 70.000,— lira olup muvakkat teminatı 
(4.750,— ) liradır, ihalesi : 14 Eylül 1961 Perşembe günü saat 11,— de 
Komisyonda yapılacaktır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 31 inci mad
desi gereğince hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat 
evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 
Postada vâki gecikmeler hiçbir surette kabul edilmez. Evsaf şartname 
ve numuneleri, Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmın
da görülebilir. 

3245/4-3 

Kapalı zarf usulü ile Bandırma'da lojman binaları İnşaatı yaptın-
sumktır Keşif bedeli 1.230 186.90 Ura olup geçici teminatı 50 655.61 H-
-adır. İhalesi 7/9/1961 Perşembe günü saat 15,00 de Komisyonda yapıla
caktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve lat 
Lv. A . liginde görülebilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. Inş. Grp. Bşk. 
ma müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale sa
atinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Posta üe gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle ka
bul edilme». 

3159 / 4-4 

Kapalı sarf usulü ile İzmir'de lojman binaları inşaatı yaptırılacak
tır. Keşif bedeli 2.242.624,28 lira olup geçici teminatı 81.028̂ 73 liradır, 
thalesi 7/9/1961 Perşembe günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. A, 
[iğinde görülebilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. Inş. Grp. Bşk' 
na müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım ihale sa
atinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle ka
bul edilmez. 

3160/4-4 

Kapalı zarf usulü ile 9600 kilo lama demiri ve 3000 kilo köşebent 
demiri satın alınacaktır. Tamamının muhammen bedeli 21.930 lira olup 
geçici teminatı 1644 lira 75 kuruştur. İhalesi 19/9/1961 Salı günü saat 
11,— de komisyonda yapılacaktır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hü
kümleri gereğince hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme
leri şarttır. Postada vâki gecikmeler hiç bir surette kabul edilmez. Ev
saf ve şartnamesi komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kıs
mında görülebilir. 

3320 / * * 

İstanbul 2. Sulh Ceza Yargıçlığından : 

960/445 
Darp ve hakaretten maznun İbrahim Etem ve Emine kızı 1330 do

ğumlu, İzmir'in Pazaryeri Mahallesinden, Hatice Müzehher Saraçöz hak
kında yapılan açık duruşma sonunda : 

Müşteki Ali'ye hakaretten dolayı T. C. K. nunun 482/3, 59 uncu 
maddelere tevfikan 25 gün hapis, 208 lira 30 kuruş ağır para cezası il© 
tecziyesine, müşteki Tevfik'e hakaretten dolayı T. C. K. nunun 482/3, 



4S5/1, maddeleri gereğince 10 gün hapis ve $3 lira 30 kuıuş ağır para 
©ezası ile tecziyesine ve her iki cezası 71 ve 72 nci maddelere göre içti
ma ettirilerek neticeler bir ay beş gün hapsi ve 291 lira 60 kuruş ağır 
para cezası ile tecziyesine. 16 lira 33 kuruş harem ve 60 kuruş posta 
masrafının müştereken ve müteselsil.» tacsilina» temyizi kabil o'.m:ık 
üzere 27/4/1961 tarihinde maamuaun gıyabini-, karat verilmiş vs maznun 
ikametgâhı İle yazılı adreslerinde bulunmadığından 7201 &syıîı Tebligat 
Kanununun 28-31 inci raddesine tevfikan ilânen tebliğine karar veril
miş olduğundan ilân tarihinden on beş gün sonra i.»bu karar maznun 
Hatice Müaehher'e tebliğ edilmiş sayılacağı ilâ* olunur. 

8354-1 

§60/493 
24/10/1960 tarihinde kumar oynamaktan maznun Mehmet Ilagıp ve 

Vasfiye oğlu, 1320 Edirna doğumlu, Edirne'nin Molla Fahrettin Mahalle
sinden, Kasımpaşa M-ıtbaa arkası 22 numarada arabacı İsmail Çapkın 
lıakkmda yapılan açık duruşma sonunda : 

Maznunun T. C. K. nunun 568 inci maddesine tevfikan bir gün ha
pis ve 50 lira hafif para cezası ile tecziyesine, nezarette kaldığı bir gece
nin cezalarından icrayı mahsubuna, emanette kayıtlı 75 lira para, üç 
aded zar ve fincanın müsaderesine, 250 kuruş hare ve 60 kuruş posta 
masrafının müştereken ve müteselsilen maznundan tahsiline, temyizi ka
bil olmak üzere 9/3/1961 tarihinde maznunun gıyabında karar verilmiş 
ve maznun ikametgâh adresiyle yazılı adreslerinde bulunamadığından 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 2S-31 inci maddesine tevfikan ilânen teb
liğine karar verildiğinden işbu karar ilân tarihinden itibaren onbeş gün 
sonra maznun İsmail Çapkın'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

3354-2 

960/508 
3/11/1960 tarihinde müşteki İhsan Nacar'ı bıçakla yaralamaktan 

maznun Ömer ve Salime oğlu 1933 doğumlu, Artova Kazası Kabunlu 
Köyünden, Ahırkapı Sahil Gazinosunda garson Celâl Taş hakkında ya
pılan açık duruşma sonunda maznunun T. C. K. nunun 456/4, 457/1, 59 
uncu maddelere tevfikan iki ay altı gün müddetle hapis cezası ile teczi
yesine ve 36 nci madde gereğince bıçağın müsaderesine, 330 kuruş hare 
İle 60 kuruş posta masrafının maznundan tahsiline, temyizi kabil olmak 
üzere 23/11/1989 tarihinde maznunun gıyabında karar verilmiş ve maz
nun ikametgâhında ve yazılı adreslerinde bulunamadığından 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28-31 inci maddesine tevfikan kararın ilânen tebli
ğine karar verilmiş olduğundan ilân tarihinden itibaren onbeş gün sonra 
işbu karar maznun Celâl Taş'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilin olunur. 

8354-3 

Fatsa Asliye Hukuk Yargıçlığında» : 

958/789 
Perşembe Kazasının Kuyîuca KCvüneîen Yuyr oğlu Rahmi Soy-

türk tarafından Korgan Kazasının Kundan Köyünden Osman oğlu Şa
ban Baş aleyhine ikame olunan alacak dâvasının yapılan duruşması 
sonunda : 

Mahkememize kayıtlı mevzubahis 958/789 sayılı dâva 9/3/19'îl ta
rihinde 151 sayılı kararla 1000 liranın 72 lira mahkeme masrafı ile be
raber dâvâlıdan tahsil'ne karar verilmiş olup dâvâlıya yapılan tebligatta 
gösterilen adreste bulunmadığından ve adresid® bilinmediğinden ilânn 
tebliğinden İtibaren mumaileyh dâvâlının 15 gün içinde temyiz hakkı ol
duğu ilâm tebliği yeri® kaim olmak üzere ilân olunur, 

8870 

959/865 
Fatsa'nın Sakargeriş öyünden Fatma Gelmez tarafından aynı yer

den Hünkâr Gelmez aleyhine ikame olunan boşanma dâvasının yapılan 
açık duruşmasında : 

Dâvâlı adına çıkarılan davetiyelere verilen iv.eamhî'.tlarcH ır_uî-: -
tabın adresinin meçhul olduğu, Savcılık vasıtasiyle yapılan t a h k i k a t ne
ticesi keza semti meçhulde bulunduğu adresinin bilinemediği bildirilmiş 
olduğundan dâvâlının ilân sureti ile tebligat yapılmasına karar veril
miştir. 

Karar gereğine® divalı Hünkâr Gülmes'in duruşmanın muallâk bu
lunduğu 19/10/1961 Perşembe günü saat i da hazır bulunması veya 
kendisini bir vekille tentsil •t.tîrmeal davetiye yerin® kaim olmak üsere 
ilân olunur. 

336» 

t Elâzığ Ceaici Arazi Kadastro Yargıçlığından.: 

E. No : 961/237 
K. N o : 961/470 

Elâzığ'ın Hoğu Köyünden âlua-teia 32ı- tarafmdan ayn: fc>yd« UK^I 
edilmiş muhacir Ramazan, Şerif, Maksut , Zethane, Sait, İbrahim, K ,> 
zım, Hüseyin, Yusuf, Abdullah ve Ramazan aleyhlerine yaptığ' Itirs-i 
üzerine icra kılınan duruşma sonunda : 

Dâvâlıların 1150 p&rsel sayılı sala tarlayı li/S;i>. 47. 2 l ! â , ikil \ 4 
1/3 / İ9S2 tarihlerine» adi Kenetle davacıya sattıkları ve tesbit Kurasında 
adı geçenler namına tasbit edilmiş olup davacının talebi ürer ine durul
ma sırasında iddiası sabit g ö r ü l m ü ş olup 1150 parsel sayılı sulu t a r lanın 
tashihen davacı namına tesciline ve Tapulama Kanunun 54 üncü mad
desi mucibince hare alınmasına mahal olmad-ğına v* dâvâlıların adres
leri meçhul olduğundan Resmî Gazete İle ilânına temyizi kabi l olmak 
üzere -i jSI 1.961 tarihinde karar verildiği ilânen tebliğ olunur, 

3372 

E. N o : 961/236 
K. N o : 961/469 
Elâzığ'ın Koğu Köyünden A l i oğlu K a d i r Erbek tarafından aynı 

köyde iskân edilmiş muhacirlerden Raşit, Ramiz, Ferhat, Murat , İslâm 
Demir, Abdullah, Rasim, Kâzım, Recep Sümer, Badik K a l k a n , Rahman 
Odun, Şükrü ve Süleyman Elmas aleyhlerine yapmış olduğu itiraa üre
rine icra kılınan duruşma sonunda : 

Dâvâlılar 1149 parsel sayılı sulu tarlayı 3 5/3/1947, 15/8/1917 ve 
1/3/1952 tarihlerinde adi senetlerle davacıya saltıkları v<* tesbit sırasında 
adı geçenler namına tesbit edilmiş ve davacının talebi üzorine duruşma 
sırasında iddiası sr.bit görülmüş olduğundan 1149 parsel sayılı sulu tar
lanın ta«hihen davacı Kadir Erbek namına tesciline ve Tapulama K a n u 
nun 54 üncü maaddesi mucibince harç alınmasına mahal olmadığına ve 
dâvâlıların adreslerinin meçhul bulunduğundan Resmî Cazefce ile ilânına 
temyizi kabi l olmak üzere 4/8/1981 tarihinde karar verildiği ilânen teb
liğ olunur. 

3373 

Eskişehir Birinci Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

961/919 
Hadi Türkmenler: (Sibel Pavyonda mukim) 
Davacı Kefalet Kooperatifi vekili Avukat MIWR R&şer tarafından 

davacı Hadi Türkmenler aleyhin» açılan tahliye dâvasının yapılan du
ruşmasında 1 

Adresiniz meçhul olması sebebiyle adınıza çıkarılan davet iyen* n 
ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşmanın bırakıldığı 
8/9/1961 Cuma saat 9 da mahkemede hazır bulunmama lüzuma davetiye 
yerine kaim olmak üzer® ilân olunur. 

8374 

Kayseri İkinci Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Kozan'da Muazzez Yarımoğlu vekilleri Avukat Sac-it YsnmoğTu 
ve Mehmet Emin Has çalık tarafından Maliye Hazinesi ve Kaya eri Bele
diyesi keza Kayseri Yemce İsmail Mahallesinden Osman kızı Ayşe, 
Fatma, Hatice ve Osman karısı Hatice ve Hüseyin oğlu Ssttar aleyhine 
tapunun 189 ada 4 parselin istimlâkten evvelki mülkiyetinin kendilerine 
ait olduğunun iasbiti dâvasında : 

Dâvâlılardan Osman kızı Fatma, Hatice, Ayş© ve Osman karısı 
Hatice ve Hüseyin oÇlu Settar adlarına çıkarılan davetiyelerin bilâ teb-
l'ğ iade edilmiş olduğu ve adreslerinin ûn raeçhujiyetî hasebiyle istida, 
hülâsasının Resmî Gazete ile ve yine haklarında verilen gıyap" ka*arla
rının da Resmî Gazete ile ilânen tebliğ edilmiş olmasına ve duruşmaya 
gelmediklerinden gıyaplarında 17/7/1961 tarih ve 959/252 esas ve 961/485 
sayıl: karar ile davacının talebi kabul edilmiş ve 1B0 ada 4 parselin is-
timlâkden evvel malik ve sahibinin davacının murisi babası Mustafa 
Fehmi Koşan clduğu ve ölümü ile yegâne vârisi kendisin© kaldığı ve 
172 hissede 24 hissesinin Kozan Müftüsü oğlu Osman adına ibkasma 
karar verildiği ve ilâmın da Resmî Gazete ile dâvâlılara ilânen tebli
ğine ve bir ay zarfında kanuni yollara baş vurmadıkları takdirde bu 
hükmün kt*mleş<*oeğrüıin tebliği İlân olunur 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

     

  İÇİNDEKİLER 

 

Yönetmelikler                 Sayfa 
 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme  

(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı  

Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik     1 

 

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik      7 

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları 

 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Kararları         11 

 

İlanlar             12 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




