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Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan «Suriye Uyrukluların Mallarının 
Tesbiti ve Bu Mallara el Konulması Hakkında Yönetmelik» in yürür
lüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 8/9/1966 tarihli ve 440.946/DV.-
2/395 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 1/10/1966 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 
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Suriye Uyrukluların Mallarının Tesbiti ve bu Mallara 
Elkonulması hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — Suriye uyruklu bütün özel ve tüzel kişilerin, Türkiye'de 
bulunan taşınmaz ve taşınır - zati ve ev eşyası hariç malları ile bütün 
hak ve menfaatlerine 28/5/1927 gün ve 1062 sayılı Kanun hükümleri 
gereğince Hazinece elkonulmuştur. 

Madde 2 — Tapu idareleri bu gibi taşınmaz malların ilce itibariyle 
birer cetvelini çıkararak, üç ay içinde mahallin en büyük malmemuruna 
verir. 

Madde 3 — ö z e l idareler, tapuda kayıtlı olsun veya olmasın vergi 
tahrir ve yoklamalarında Suriye uyruklu kimseler adına kayıtlı bütün 
taşınmaz malların bir cetvelini çıkararak üç ay içinde mahallin en bü
yük malmemuruna verir. 

Madde 4 — Mal daireleri, özel idareden gönderilen cetvel ile tapu 
dairelerinden gönderilen cetveli karşılaştırarak tapuda kayıtlı olmadığı 
anlaşılan taşınmaz mallara elkoyar. 

Madde 5 — Gümrük idareleri ile pasavan vermeye yetkili merciler 
Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler tarafından kendilerine tevdi edilen 

beyannamelerin taşınır ve taşınmaz mallarla haR ve alacaklara ilişkin 
kısımlarının birer örneğini üç ay içinde mahallin en büyük malmemu
runa bildirirler. 

Madde 6 — Her köyün ihtiyar heyeti ile her kasaba ve şehrin ma
halle muhtarları kendi bölgelerinde Suriye uyruklu özel ve tüzel kişi
lere ait malların bir cetvelini bir ay içerisinde mahallin en büyük mal
memuruna vermeye mecburdur. Köy ve mahallelerde Suriye uyruklula
rına ait taşınmaz mallar olmasa dahi, bulunmadığının maldairelerine bil
dirilmesi gerekir. 

Madde 7 — Türk Parasını Koruma Mevzuatına göre, bloke edil
miş paralar ve varsa sair menkul kıymetler Hazine adına özel bir he
sapta toplanarak, bu muamelenin yapıldığı ilgili bankalar tarafından 
derhal mahallin en büyük mal memuruna bildirilir. 

Madde 8 —> Türkiye'de bulunan bütün millî ve yabancı bankala
rın şubeleri, bloke paralar dışında, Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler 
tarafından kendilerine her ne nam ile olursa olsun yatırılmış paraların 
ve menkul kıymetlerin miktarını en çok bir ay içinde mahallin en büyük 
mal memuruna bildirmeğe ve bu paraları Hazine adına Özel bir hesapta 
muhafazaya mecburdurlar. 

Kiralanmış olan kasalar için de aynı işlem yapılır. 
Madde 9 — Bütün mahkemeler Suriye uyruklu özel ve tüzel kişi

ler tarafından Türk vatandaşları aleyhine açılan veya Türk vatandaş
ları tarafından Suriye uyruklu kimseler aleyhine açılmış bulunan, taşınır 
ve taşınmaz mallar, hak ve menfaatlarla ilgili her çeşit dâvaların bir 
listesini çıkararak mahallin en büyük mal memuruna bildirir. Bu bildi
riden sonra Hazine usul hükümlerine göre müdahil olarak bu dâvalara 
katılır. 

Madde 10 — Belediyeler, trafik şubeleri, teknik ziraat müdürlük
leri, ziraat odaları ve benzeri teşekküller, Suriye uyruklu Özel ve Tüzel 
kişiler adına kayıtlı her çeşit kara ve deniz taşıma araçları ile tarım 
alanında kullanılan her çeşit makinelerin ve makinesiz benzeri araçların 
bir listesini bir ay içinde tanzim ederek mahallin en büyük mal memu
runa vermeğe mecburdur. 

Madde 11 — Maliye Bakanlığı Millî Emlâk servisleri Hazinece el 
konulan Suriye uyruklu kimselere ait mallar için (Suriye uyruklu özel 
ve tüzel kişilerden Hazinece el konulan mallar) adıyla yardımcı bir def
ter tutar. 

Heı il, ilçeler itibarivle tutulmuş olan yardımcı deftere intikal eden 
taşınır ve taşınmaz mallarla her çeşit hak ve menfaatleri, her ayın ilk 
haftası içinde Maliye Bakanlığına -Millî Emlâk Genel Müdürlüğü- -bil
dirir. 

Madde 12 _ Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait olup ta kiraya 
verilmiş olan taşınmaz malların kiracılarından kira bedellerini peşin ola-
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rak ödememiş olanlarla, ödedikleri kiranın vâdeleri bitmiş olanlar, mii-
taakip kira bedellerini o yerin mal dairesine yatırmaya mecburdurlar. 

Madde 13 — Türkiye'de taşınır ve taşınmaz mallan ve her çeşit hak 
ve menfaatleri bulunan Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler Resmi Gaze-
te'de yapılacak bir ilân ile mal beyanına davet edilirler. Bu ilân tarihin
den itibaren en geç üç ay içinde bir makbuz karşılığında, mahallin en bü
yük mülkiye âmirine bir beyanname verdikleri ve bu beyannamede yazılı 
mal, hak ve menfaatlere Hazinece el konulduğu anlaşıldığı takdirde, ken
dilerine bu malların alındığını bildiren bir belge verilir. 

Bu belgeyi mallara el konduktan sonra mal dairesi hazırlar ve belge 
mahallin en büyük mal memuru tarafından imzalanır. 

ıSuriye uyruklu özel ve tüzel kişiler Türkiye'de ikamet etmemekte 
ve umumi vekilleri de bulunmamakta ise, bu müracaatlarım Türk elçili
ğine veya konsolosluklanna da yapabilirler. 

Türk elçiliğine veya konsolosluklarına verilen beyannameler Dışiş
leri Bakanlığı kanalı ile ve bekletilmeksizin derhal Maliye Bakanlığına 
- Millî Emlâk Genel Müdürlüğü - gönderilir. 

Madde 14 — 3658 sayılı kanun gereğince, hiyar hakkını Suriye Hü
kümeti lehine kullanmış olan Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler-in her 
türlü, hak ve menfaatleri hakkında da yukanki maddelerde yazılı hüküm
ler uygulanır. 

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümleri gereğince el konulacak mal, 
hak ve menfaatlerin idare, tahsis, tasfiyesi ve Suriye'nin aldığı tedbirler 
dolayısiyle zarar gören Türk vatandaşlannın tesbiti ve bu zararlarının 
nasıl karşılanacağı ilgili Bakanlıklarca müştereken ayrıca tesbit olunur 

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Karar Sayısı: 6/7124 

Devlet Malzeme Ofisi Kurulması hakkında 6400 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesinin (A) fıkrasının 4, 5 ve 6 neı bendlerinde yazılı büro 
mefruşatı, aydınlatma ve teshin malzemesi ve temizlik malzemesinden 
aydınlatma, teshin ve temizlik malzemesi dışmdaki büro mefruşatının 
Devlet Malzeme Ofisince sağlanması; Maliye Bakanlığının 16/9/1966 
tarihli ve 111102-14/15880 sayılı yazısı üzerine, sözü geçen Kanunun 
geçici 4 üncü maddesi gereğince Bakanlar Kurulunca 4/10/1966 tari
hinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI V-
/. Ş. ATASAGUN 

Başbakan Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. DEMlREL C. BİLGEHAN R. SEZGİN K- OCAK 

Devlet Bakan: Adalet Bakanı Millî Sa- Bakanı IçUHan Balkanı 
A. F. ALIŞAN H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN 

Dışişleri Bakanı V- Maliye Bakanı V. Millî Eğit. Bakarfl BayındrrİTjk Bakanı 
F. SOKAN C BlLCEHAN 0. DENGİZ E. ERDİNÇ 

Ticaret Bakam Saeve Sos.Y. Bakam Güm- ve Tek- Bakanı Tanım Bakanı 
S- T. MÜFTÜOĞLU E. SOMUNOĞLU 1. TEKİN B. DAĞDAŞ 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. ÖZTÜRK A. N. ERDEM M- TURGUT /. DERlNER 

Turizm ve Tanıtma Bakam imar ve tskân Bakam Köy isteri Bakanı 
N. KÜRŞAT H. MENTEŞOĞLÜ S. 0. AVCI 

•mm • — 

Y Ö N E T M E L I K L E R 
İçişleri Bakanlığından : 

T72 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 27 nci 
maddesinin uygulanması ile ilgili Yönetmelik 

Madde 1 —- 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 27 nci 
maddesi bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır. 

Madde 2 — İl özel idareleri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar uya
rınca, «Bekçi Paralarını Takdir ve Tevzi Komisyonları» tarafından mükel
lefler adına takdir ve tevzi edilen ve kanundaki usule göre tahakkuk ettiri
len bekçi paralarını almağa yetkilidir. 

Madde 3 — Beldelerde kurulu Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilâtının 
kadroları ile gelir ve giderleri il özel idare bütçelerine bağlı bir bütçe ile 
tesbit - edilir. 

Bütçe tatbikatı, gelirlerin tahsili, muhasebe ile ilgili her türlü işlem
ler, usulüne göre bu idarelerce yürütülür. 

Teşkilâtın gelir ve giderleri ek bütçenin ait olduğu tertiplerinde gös
terilir. Bu ek bütçeler özel idare bütçesinin tabi olduğu usul ve formüle 
göre tanzim olunur. 

Madde 4 — Bekçi Teşkilâtının, kanunda yazılı bekçilik hizmetleri 
dışındaki büroya müteallik hizmetleri, Bekçi Teşkilâtının meslekî amir
likleri ve bağlı bulundukları il özel idare müdürlükleri üe ilce özel idare 
memurluklarmca aşağıdaki esaslar içinde yürütülür. 

A) Bekçi Teşkilâtının meslekî amirliğince yürütülecek büroya ilişikin 
hizmetleri : 

a - Bekçi Teşkilâtına ait kadrolarla teşkilâtın ihtiyaçlarının tesbit ve 
teklifi, 

b - Bekçilerin tâyin, terfi, mükâfatlandırma, cezalandırma ve diğer 
her türlü özlük haklarına ilişkin işlemler, 

c - Bekçi paralarının tahakkukuna esas olacak mesken ve işyerlerini 
gösteren listelerin hazırlanıp mahallin mülkiye amirliğine verilmesine 
ilişkin işlemler, 

d - «Bekçi Paralarını Takdir ve Tevzi Komisyonu» tarafından hazır
lanacak takdir ve tevzi listelerinin asılması ve indirilmesi ile ilgili işlemler. 

B) Bekçi Teşkilâtının özel idare müdür ve memurluklarmca yürü
tülecek büroya ilişkin hizmetleri: 

a •"• «Bekçi Paralarını Takdir ve Tevzi Komisyonu» tarafından takdir 
ve tevzi olunacak bekçi paralanna karşı yapılacak itirazlara ilişkin işlemler, 

b - Tahakkuk cetvellerinin defterlerine işlenmesi ve tahsilata veril
mesine ait işlemler, 

c - Bekçi paralarının tahsilâtına ait muamele ve bilcümle tahakkuk 
ve yürütme işleri ve bu konuya ait defter ve dosyaların tertip ve tanzimi, 

d - Bekçilere ait maaş, tazminat, mükâfat gibi ödeme işlemlerinin 
gerektirdiği muameleler ve Bekçi Teşkilâtına ait her türlü alım ve satım 
ile ilgili işlemler. 

Madde 5 — Bekçi Teşkilâtı hizmetleri ile ilgili her türlü harcamaların 
tahakkuk memuru, bekçilerin il ve ilce merkezlerindeki en büyük meslekî 
âmiridir. 

Madde 6 — Ü içindeki beldelerin bekçi kadroları ile bu teşkilâtın her 
türlü ihtiyaçlarına ait teklifler, beldelerin bağlı bulunduğu ilce kaymakam
lığınca birleştirilerek bir liste halinde bağlı bulunduğu valiliğe gerekçesi 
ile birlikte gönderilir. 

Merkez üceye bağlı beldelere ait mezkûr teklifler yine beldeler üze
rinden Bekçi Teşkilâtı meslekî amirliklerince hazırlanıp i l emniyet müdür
lüğüne gönderilir. 

Bu teklifler, emniyet müdürlüğünce, ilçelere göre ve her belde bağlı 
bulunduğu ilçede gösterilmek suretiyle bir cetvel halinde düzenlenir. 
(Örnek 1) Bu cetvel, il genel meclisince incelenmek üzere mucip sebep
leriyle birlikte emniyet müdürlüğünce valilik makamına verilir ve valilikçe 
de il genel meclisine sevkedilir. 

Madde 7 — Bu Kanunun (772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Ka
nunu) öngördüğü Bekçi Teşkilâtı giderleri şunlardır : 

a) Bekçi Teşkilâtı mensuplarının ücretleri, 
b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun gerektirdiği ödenekler, 
c) Teşkilât mensuplarına 772 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci 

fıkrasına göre verilecek ikramiyeler, 
d) Bekçi Teşkilâtı mensuplarının araç, gereç, malzeme ve teçhizat

ları ile kiyafet masrafları, 
e) 772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre verilecek fazla mesai 

ücretleri, 
i) 772 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmüne 

göre verilecek ücretler, 
g) 772 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre verilecek tazmi-

ratîar, 
h) Bekçi Teşkilâtının borçlan üe alım ve giderleri. 
Madde 8 — İl özel idarelerince; her beldeye ait Bekçi Teşkilâtı 

giderlerini karşılamak üzere, belde hudutları içindeki mesken, ticarethane 



17 EKÎM 1966 (Resmî Gazete) Sahil«• • 3 

ve işyerlerinin; a) Kiracılarından, b) Kira münasebeti yoksa şagillerin-
den, c) a ve b işaretli fıkralarda öngörülen haller dışında maliklerinden 
(Baş olanlar dâhil), bu yerlerin emsali rayiç kiraları, mükellefin malî 
güçü, Bekçi Teşkilâtının ihtiyacı ve mahallî özellikler nazara alınmak 
suretiyle, ayda meskenler için 10 lirayı, işyerleriyle ticarethaneler için 
ayda 300 lirayı geçmemek üzere bekçi ücreti alınabilir. 

Madde 9 — Bekçi Teşkilâtı masraflarım karşılamak üzere beldelerde 
teşkil edilmiş olan «Bekçi Paralarını Takdir ve Tevzi Komisyonları» tara
fından yapılacak tevziatta; dikkatle gözönünde bulundurulacak, birbirini 
tamamlayan ve aynı önemi haiz hususlar şunlardır : 

1 — Mükellefin malî gücü, malî durumu, (Mükellefin menkul ve 
gayrimenkul malları, varlıkları), 

2 — Mükellefin; a) İkamet ettiği meskenin (Bina veya bina bölü
münün), b) Meskenden başka bir maksatla kullandığı müessese ticaret
hane, işyeri ve benzerlerinin yapı tarzı, kullanma şekli ve mevki bakı
mından aynı değerde bulunan binaların rayiç kiraları (Mukaveleli veya 
mukavelesiz tesbit edümiş olsun), 

3 — Bekçi Teşkilâtı kadroları ile bu teşkilâtın her türlü ihtiyaçlarına 
ait teklifler, 

4 — Mahallin özellikleri. 
Madde 10 — 4 Temmuz 1931 gün ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanu

nunun 3 üncü maddesinde belirtilen daimî muafiyete tabi binaların malik 
veya şagüleri ile .Takdir ve Tevzi Komisyonlarınca, fakirlik hali tevsiken 
tesbit edilenlerden bekçi parası alınmaz. 

Madde 11 — Bekçi Teşkilâtının meslekî âmirleri; her yıl en geç 
Eylül ayının birinci günü bekçi ücretlerin tevziine esas olacak (Örnek 2) 
numaralı cetveli beş nüsha olarak, bu cetvelin yalnız (A) bölümünü dol
durup tasdik ettikten sonra, mahallin en büyük mülkiye âmirlerine verirler. 

Bu cetvellerde; mesken ve işyerlerinin, ilce, semt, mahalle ve sokak 
adı üe, 

A bölümünde; sıra No, cadde ve sokak, binamn dlşkapı ve daire 
numaraları, binanın kullanma tarzı, mükellefin adı ve soyadı, 

B bölümünde; bekçi parasının yıllık ve aylık tutarı ve itiraz netice
lerinin işleneceği düşünceler hanesi, 

bulunur. 
Madde 12 — Bu cetveller daktilo, sabit veya mürekkepli kalemle 

doldurulur. 
Cetvellerin sıra numaraları her mahalle için bir numaradan başlar ve 

teselsül eder. 
Bu esaslara göre düzenlenen cetvellerin altı bekçi teşküâtmın meslekî 

âmiri tarafından tasdik ve imza edüir. 
Meslekî amirlikçe mahallin mülkiye âmirine tevdi olunan bu cetveller, 

o belde için teşkü olunacak «Bekçi Paralarını Takdir ve Tevzi Komisyon
ları» na, bir hafta içinde ve her halde 8 EylûVden evvel verilir. 

Madde 13 — Özel idare memurları her sene bina yoklama neticelerini 
mahallin kolluk âmirine bildirmekle görevlidirler. 

Madde 14 — Mahallî mülkiye âmiri, «Bekçi Paralarım Takdir ve 
Tevzi Komisyonları» nın adedini; a) Beldenin büyüklüğü, b) Mesken, 
ticarethane, işyerlerinin durumları, c) Komisyonların görevlerini âzami 
bir ay içinde bitirebümesi, hususlarını gözönünde tutarak tesbit eder. 

Komisyonların teşkiline ilişkin işlemler 8 Eylûl'e kadar tamamlanır. 
Madde 15 — «Bekçi Paralarını Takdir ve Tevzi Komisyonları»; il 

merkez ilçelerinde vali, diğer ilçelerde kaymakamlar tarafından özel idare 
memurları arasından tâyin edüecek bir memurun başkanlığında, belediye 
meclisinden bir üye, bulunan yerlerde ticaret, sanayi odalarından veya 
esnaf teşekküllerinden bir üye ve mahallesi muhtarının iştiraki üe kurulur. 

Esnaf derneklerinden mezkûr komisyona üye alınması icabeden hal
lerde bu dernekler birden fazla ise kayıtlı üye adedi en fazla olan derneğin 
seçeceği üye komisyona iştirak ettirilir. 

Belediye meclisi ve ticaret, sanayi odası kendi üyeleri arasından bu 
maksatla bir y û süre için komisyon sayısı kadar asil ve yedek üye seçerler. 

Ticaret, sanayi veya esnaf teşekküllerinden seçüecek üyenin seçimi, 
bu teşekküllerin meclislerince yapılır. 

Mahalle muhtarı bulunmadığı takdirde mahallî mülkiye amirliğince 
ihtiyar heyetinden seçüecek bir üye komisyona katılır. 

Komisyonların teşkili, başkan ve üyelerin Kanunun 32 nci maddesine 
göre idare heyetleri huzurunda yeminlerinin icra ettirilmesi ve Kanunun 

gösterdiği süre içinde göreve başlamaları mahallî mülkiye amirliğince takip 
ve intaç olunur. 

Madde 16 — Komisyonlar, üye tam sayısının huzuru üe toplanır. 
Kararlar, salt çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulun
duğu taraf çoğunlukta sayılır. Kararlar açık oyla alınır. 

Madde 17 — Komisyonlar, takdir ve tevziatı; 772 sayılı Kanunun 27 
ve 30 uncu maddeleriyle bu Yönetmelik esasları dahilinde meslekî amir
likten gelen Örnek 2 No. lu (4) nüsha cetvelin B bölümünü doldurarak 
tesbit ederler. 

Her mükellefin sahip bulunduğu mesken ve işyerlerine göre takdir 
olunacak bekçi paraları, cetvelde mükellefin adı hizasma aylık vte yıllık 
miktarları belirtilmek suretiyle yazılır. Ve cetvelin altı komisyon başkan ve 
üyeleri tarafından imzalanır. 

«Bekçi Paralarını Takdir ve Tevzi Komisyonları» nca ikmal olunan 
cetveller, en geç Kasım ayı sonuna kadar mahallin mülkiye amirliğine 
verilir. 

Madde 18 — Bu cetveller, 1 Kasım günü mahallî mülkiye âmirleri 
tarafından ve ilgili mahalle muhtarları aracılığı üe mükelleflerin görecek
leri şekilde 15 gün müddetle asılarak ilân edüir. 

İlân keyfiyeti ve yerleri, belediye hoparlörleri ve diğer mûtad vasıta
larla mükellefe duyurulur. 

Bu cetvellerin askıya çıkarılması v«*indirilmesi ayrı ayrı zabıt varaka
ları üe tesbit olunur. Bu zabıtlar mahalle muhtarı, ihtiyar heyetinden bir 
üye ve halktan bir kişi tarafından imza edilir. 

Madde 19 — Cetvellerin korunması mahallî zabıta üe mahalle muh-
tarlıklarınca sağlanır. 

Madde 20 — «Bekçi Paralarını Takdir ve Tevzi Komisyonları» nın 
yazı işleri, Komisyonun tensip edeceği başkan veya üyelerden biri tarafın
dan yürütülür. 

Komisyonlar; saklanması gerekli evrak ve dosyaları, çalışmaların biti
minde bağîı bulunduğu mülkiye amirliğine tevdi ederler. 

Madde 21 — 772 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına 
göre bekçi paralarına yapılacak itirazlarda özel idarelerin diğer vergilerin
deki usul ve esaslar uygulanır. 

Takdir ve tevzi edilen bekçi paralarına karşı mükellef, tahakkuk cet
vellerinin askıdan indirildiği tarihten itibaren bir ay içinde, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 381 inci maddesinde belirtilen usul ve şartlarla, 
bina ve arazi vergileri itirazlarını incelemeye yetkili komisyonlar nezdinde 
itirazda bulunabilirler. 

Madde 22 — Vergi Usul Kanununun 380 inci maddesine göre, mükel
lefler tarafından, bulunduğu takdirde mahallî itiraz komisyonu başkan
lığına, bulunmadığı takdirde, vali ve kaymakamlara verilecek iki nüsha 
itiraz dilekçesinin bir nüshası, en çok beş gün içinde, komisyon başkan
lığına; karşı taraf olarak, özel idare müdürlüğü veya memurluğuna imza 
mukabüinde tebliğ olunur. 

Madde 23 — Özel idare müdürlüğü veya memurluğunca bu dilek*-
çeler, geliş tarihine göre, sıra numarası verilerek ait olduğu deftere işlenir. 
Gerekli incelemeler yapılarak Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesine 
tevfikan üç nüshalı cevap ve savunma tanzim olunur. Bunlardan bir nüs
hası dosyasında muhafaza edüir, iki nüshası gereği yapılmak üzere İtiraz 
Komisyonuna gönderüir. 

Madde 24 — İtirazların incelenmesi sonunda Komisyonca verilen 
kararlar, Vergi Usul Kanununun 390 mcı maddesi gereğince taraflara Ko
misyonca tebliğ edilir. (Taraflardan biri mükellef diğeri özel idare müdüı-
lüğü veya memurluğudur.) 

İtiraz Komisyonu kararını tebellüğ eden özel idare müdürlüğü veya 
memurluğu, kararı yeterli bulmadığı takdirde, tebellüğ tarihinden itibaren 
15 gün içinde Vergi Usul Kanununun 393 üncü maddesine istinaden ve 
aynı Kanunun 392 nci maddesi gözönünde tutulmak şartiyle temyiz yoluna 
gidebilir. 

Temyiz düekçeleri özel idare müdürlüğü veya memurluğunca defterine 
kaydolunarak takip edilir. Temyiz Komisyonunca verilecek kararlar mükel
lefe imza mukabilinde tebliğ edüir. 

Madde 25 — İtiraz süresinin bitiminde, özel idare müdürlüğü veya 
memurluğunca tahakkuk cetvelleri üzerinde inceleme yapılır. İtirazda 
bulunmuş mükelleflerin adlan hizasına itiraza uğramış bekçi paralan mik
tarı kaydedilir. 

Madde 26 — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 27 nci 
maddesi gereğince düzenlenen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Madde 27 — Bu Yönetmeliği İçişleri Bakam yürütür. 
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İmar ve İskân Bakanlığından : 

Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

AMAÇ VE KAPSAM : 

Madde 1 — Bu Yönetmelik 20/7/1986 tarih ve 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun 36 ııcı madesi gereğince hazırlanmıştır. 

Madde 2 — Gecekondu Kanununun 8, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 31, 32 ve 
33 üncü maddeleriyle ilgili hususlar hakkında hu Yönetmelik esasları uy
gulanır. Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar 775 sayılı kanun esas
larına uygun olarak Bakanlıkça alınacak olurlar veya alâkalı kuruluşlarla 
müştereken hazırlanacak protokollerle tesbit edilir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yardımlar ile ilgili idari ve malî esaslar 

BELEDİYELERE YAPILACAK YARDIMLAR : 
Madde 3 — Belediyeler tarafından Gecekondu Kanununun 13 üncü 

maddesi gereğince yapılacak hizmetlerin daha iyi yapılmasını sağlamak 
maksadiyie İmar ve İskân Bakanlığı emrinde kanunun 14 üncü madde
sine dayanılarak teşkil edilen fon'dan aşağıdaki esaslar dahilinde yardım 
yapılır. 

a - Belediyeler, her yılın engeç Haziran ayı basma kadar, bir yıl 
sonraya ait yatırım proje ve programlarını, bu program içinde belediye 
bütçelerinden ve kanunun 12 nci maddesine göre teşkil edilen fon'dan 
karşılayacakları miktar yanında Bakanlık fonundan talep ettikleri mik
tarı ve hangi iş için talep ettiklerini belirtmek suretiyle İmar ve İskân 
Bakanlığına tevdi ederler, belediyeler her proje için talep edecekleri yar
dımların cins, süre, şekil ve şartlarını da bu programlarında belirtirler. 

b - Bakanlık bu talepleri toplar ve kendi fonunun imkânları nispe
tinde belediyelere tahsis edeceği yardım miktarını tâyin ve malî yıl ba
şını takip eden bir ay içinde tebliğ eder. 

c - Bakanlık belediyelere yapacağı yardımı 4 taksitte belediye fon
larına aktarır. 

d - Belediyeler her taksitin harcandığına dair belgeleri Bakanlığa 
ibraz ve onaylattırmadıkça mütaakıp taksit a'ktarılmaz. 

e - Bakanlık malî yi»» 6 nci ayı sonuna kadar 2 nci taksidi alama
yan belediyelerin yardım • tahsislerini bir sonraki yıl gözönüne almak 
kaydı ile iptal ve talebi tamamen karşılanmamış olupta yatırımlarım za
manında yapan belediyelere aktarmak yetkisine haizdir. 

ŞAHISLARA YAPILACAK YARDIMLAR : 
Madde 4 — Gecekondu Kanununa göre şahıslara yapılacak yardım

lar : 
a - Arsa tahsisi, 
b - Gecekondu fonundan kredi tahsisi, 
c - Aynî yardım, 
d - Teknik yardım ve diğer kolaylıklar 
e - Konut yardımıdır. 

YARDIMLARIN GENEL ŞARTLARI : 

Madde 5 — Bu yardımlardan faydalanacak kimselerin : 
a - Yoksul veya dar gelirli olmaları, 
b - Kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi 

bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsa veya herhangi bir yerde 
bîr ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip bu
lunmaması şarttır. 

YOKSUL VEYA DAR GELİRLİ OLMAK : 

Madde 6 — Bir ailenin yoksul veya dar gelirli sayılabilmesi için top
lam aile gelirinin : 

a - İki kişilik aileler için aylık net gelirin 400,— TL. sınm, 
b - İkiden fazla nüfuslu aileler için, diğer aSe fertlerinin her biri 

İçin 100,— TL. ilâvesiile bulunacak miktarın, üstünde olmaması şarttır-

Yukarıda yer alan fıkralardaki aile fertleri değimi ile : Aile reisi, 
eşi, ergin olmayan çocukların ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 
kimselerin sayısı kastedilmektedir. 

Aile geliride bu kimselerin gelirlerinin toplamıdır. 

ARSALARIN DAĞITIMA HAZIR HALE GETİRİLMESİ : 

Madde 7 — Belediyeler, Gecekondu Kanununun 3. 4 ve 5 inci mad
delerine istinaden kanunun amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere 
uhdelerine geçen arsalardan kanunun 7 nci maddesine göre konut yapı
mına tahsis edilenlerini bu yönetmelik esaslarına uygun olarak parsel
lenmiş, yönetmeliğin 59 uncu maddesi gereğince yapılan, Bakanlık -ona
yından sonra tapu dairelerinde gerekli işlemleri yaptırarak tahsise hazır 
hale getirirler. Belediyeler dağıtıma tabi tutulacak bu arsalar üzerinde 
inşa edilecek konutların tip projelerini hazırlayarak maliyet bedellerini 
tesbit ve İmar ve iskân Bakanlığına tasdik ettirmekle ve yapılacak in
şaatın su ihtiyacını karşılayacak tesisat ve ana yollarını stablize olarak 
yapmakla görevlidir. 

Tapu daireleri, birinci fıkrada sözü edilen işlere ait belediyelerden 
kendilerine intikal edecek işlemleri öncelik ve kısa bir süre içinde 'biti
rirler. 

Belediyeler hazırladıkları bu arsaların mahallî ihtiyaç ve şartlara 
göre bir kısmını gecekondu yapımını önlemek maksadiyie yönetmeliğin 
9 uncu maddesinin c fıkrasının 2 nci bendinde bahsedilen konutsuz va
tandaşlara tahsis etmek üzere imar ve İskân Bakanlığının onayını almak 
şartiyle ayırır. 

KIYMETLİ ARSALARIN KİRAYA VERİLMESİ SATILMASI : 

Madde 8 — Gecekondu Kanununun 8 inci madesi gereğince satıl
ması veya kiraya verilmesi karar altına alman arsalar hakkında aşağı
daki esaslar uyguhur. 

Arsaların öncelikle kiraya verilmek yolu ile değerlendirilmesi esastır. 
a - Kiraya verilecek arsalar uzun ve kısa vadeli olarak kiraya ve

rilir. Kıra akitleri Borçlar Kanununun 255 inci maddesi gereğince tapu 
siciline kaydettirilir. 

1. Uzun vadeli olarak kiraya verilecek arsaalrın üzerine sabit te
sisler kurulmasına izin verilir ve bu tesislerin kira süresinin sonunda be
lediyeye kalacağı sözleşmelerde tasrih olunur. .Kira süresi en az 10, en 
çok 49 yıldır. 

2. Kısa vadeli olarak kiraya verilecek arsaların üzerinde yapılacak 
tesislerin hangi tarafa alt olacağı ve kira müddeti sözleşmelerinde belir
tilir. Kira süresi ençok 10 yıldır. 

3. Arsalar artırma ve eksiltme, ihale kanunu hükümleri dahilin
de beladiye encümenleri tarafından kiraya verilir. 

4. Kira anlaşmalarının diğer şartları hakkında umumi hükümler 
uygulanır. 

b - Kiralamanın mümkün olmadığının belediyelerce tevsik edildiği 
hallerde, satılmasına karar verilmiş olan arsalar, Arttırma Eksiltme ve 
ihale Kanunu hükümleri dahilinde belediye encümenleri tarafından satılır. 

c - Belediyelerce kira veya satıştan başka bir şekilde değerlendiril
mesi mümkün olan arsalarla önleme veya ıslah bölgelerinde olupta konut
tan gayrî tesisler için ayrılmış olan arsaların ne şekilde değerlendirile
ceği tesbit edilerek yapılacak hususi şartname imar ve İskân Bakanlı
ğınca onaylandıktan sonra uygulanır. 

ARSA TAHSİSİ ŞARTLARI : 

Madde 9 — Gecekondu Kanununun 7 nci maddesine göre önleme böl
gelerinde konut yapımına tahsis edilmiş olan arsalar, bu Yönetmeliğin 
5 inci maddesinde belirtilen şartlan haiz olanlar arasında aşağıdaki ön
celik sırasına göre : 

a - Gecekonduların ıslâh veya tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacaklara, 
kiracı veya ev sahibi olsun başka şart aranmaksızın 

1. Yıllık icra programına alınmış olanlara, 
2. İkinci ve daha sonraki yıllarda icra programlarına alınacak 

olanlara, 
tahsis olunur, 
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b - Islâh bölgesinde bulunan diğer yapı sahiplerinden yapısının tas
fiyesini isteyenlerle belediyelerce kabul edilen iskân bölgeleri dışmda kal
mış olan gecekondu sahiplerine talepleri halinde, verilen müddet içinde 
projesine göre nüve konutunu yapacağını ve konutunu yaptıktan sonra 
eski yapısını yıkacağını taahhüt edenlere arsa tahsis edilir. 

c. Konutsuz vatandaşlara : 

1. Tahsisin yapılacağı belediye sınırları içinde devamlı bir işe sahip 
olması halinde belediyece konutsuz vatandaşlar için ayrılmış ve Bakan
lıkça onanmış olan arsalardan öncelikle çok nüfuslu aile reislerine veril
mek suretiyle tahsis edilir. 

İLÂN: 

Madde 10 — Belediyeler tahsise hazır hale getirilmiş arsaların yerini, 
tahsis şartlarını ve müracaat süresini mahallî gazetelerle birer hafta 
ara ile üç defa ilân eder. Ayrıca, diğer vasıtalarla da mahalli örf ve adete 
göre halka duyurur. 

MÜRACAAT: 

Madde 11 •— Bu Yönetmeliğin 7 nci madesindeki tahsise hazırlan
mış olan arsalardan yararlanmak isteyenler yapılan ilânı mütaakıp be
lediyeye bir dilekçe ile ve örneğini belediyeden alacakları bildiriyi doldu
rarak müracaat ederler istekliler bu dilekçelerine şu belgeleri eklemeye 
mecburdurlar : 

a - Gecekonduların ıslâh ve tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacakların 
ekliyecekleri belgeler, 

1. Aile fertlerine ait nüfus kâğıtlarının Suretleri, 
2. Aile fertlerinin gelir durumunu bildiren varsa işyerlerinden, yoksa 

mahalle muhtarından alacağı bir belge, 
3 Kendisinin veya eşinin veya velayeti altında bulunan çocuğunun 

herhangi fair belediye sınırı içinde «v yapmaya müsait arsaya veya her
hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan 
payına sahip bulunmadığına dair belediyeden alarak dolduracağı beyan
name. 

4. Gecekondusunun yıkılacağına dair belediyenin ilgili servisinden 
alacağı bir belge (Bu belgede, gecekondusunun icra programı yılında veya 
daha sonraki yılarda yıkılacağı tasrih olunur.) 

b - Islâh bölgesinde bulunan yapı sahiplerinden yapısının tasfiyesini 
isteyenlerle belediyelerce kabul edilen iskân bölgeleri dışında kalmış olan 
gecekondu sahipleri a fıkrasının (1, 2 ve'3) bentlerinde yazdı belgelerden 
başka: 

1. Gecekondu Kanununun 27 nci madesinde beürtdlen müddet içinde 
konutunu yapacağını ve konutunu yaptıktan sonra eski yapısını yıkaca
ğım taahüt eden bir belge. 

c - Konutsuz vatandaşlar a fıkrasının 1, 2 ve 3 bentlerinde yazüı 
belgelere ilâveten. 

1. Devamlı bir işe sahip olduğunu gösteren işyerinden alınmış, muh
tarlıkça ve ayrıca ilgili resmî bir kuruluşça onaylanmış, işyeri yoksa 
muhtarlıktan alınmış ve ügiM resmî bir kuruluşça onaylanmış bir belge. 

2. istekli, emekli veya bunların dul veya yetimleri ise bu duru
munu belirten ilgili kurumlardan alınacak belge. 

Müddeti içinde yapılmayan müracaatlarla belgelerin tümünü ibraz 
etmeyenlerin istekleri dikkate alınmaz. 

Madde 12 — Yapüan müracaatlar Yönetmeliğin 9 uncu maddesin
de belirtilen öncelik sırasına göre tasnif edilir ve sıra numarası ile yazı
lır. Dağıtıma tabi tutulacak arsalar müracaatların tamamını karşılaya
bildiği takdirde en küçük numaralı adadan başlanmak suretiyle kurada 
çıkacak isimlere dağıtılır. 

Arsa sayısı müracaat adedinden az olduğu takdirde 10 uncu madde
de belirtilen öncelik sırasına göre önce a grupunun birinci bendindeki mü
racaatlar karşılanır, karşılanamadığı takdirde kura çekilir, a grupunun 
birinci bendindeki müracaatlar karşılandıktan sonra artan arsaların da
ğıtımında a grupunun ikinci bendi, sonra b grupundaki müracaatlar için 
aynı esas uygulanır. 

Konutsuz vatandaşlara tahsis edilmek üzere ayrılmış olan arsalar 
müracaatlara yetmiyor ise Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin 1 ve 2 nci 
fıkraları nazarı dikkate alınarak dağıtılır. Dağıtım sonuçlan listeler asıl
mak ve gazetede ilân edilmek suretiyle duyurulur. 

MÜŞTEREK MÜRACAATLARA ARSA TAHSİSİ : 
Madde 13 — imar plânlannda birden fazla daire yapılmak üzere ay

rılmış olan arsalara; arsa tahsis şartlarını haiz vatandaşların müşterek 

müracaatı halinde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulmak kayıt ve 
şartı ile öncelikle tahsis olunur. 

Ancak bu arsalara ait kat irtifakı tesisi ile arsa paylan ve bu arsa 
paylarına bağlanan bağımsız bölümlerin tefriki gibi işlemler önceden be
lediyelerce hazırlanır. 

ÖDEME: 

Madde 14 — Arsa tahsis edilen vatandaşlann adı ve soyadı, arsanın 
ada ve parsel numaraları ve Gecekondu Kanununun 26 nci maddesine 
göre tesbit edilen arsa bedeli belediyelerce bir mektup ile Türkiye Emlâk 
Kredi Mankasına da bildirilir. 

Lehlerine arsa tahsis edilen şahıslar, tahsisin yapıldığına dair ilân 
tarihinden itibaren 6 ay içinde arsa bedelinin 1/10 unu Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasında belediyeler adına açılan fon hesabına yatırmak mecbu
riyetindedirler. Bu mecburiyetleri müddeti içinde yerine getirmiyenlere 
tescil işlemi yapılmaz ve yapılan tahsis de iptal olunur. 

Madde 15 — Kendilerine gecekondu ıslâh ve önleme 'bölgesinde arsa 
tahsis edilenlerden 6 aylık süre içinde arsa bedelinin 1/10 unu Bankadaki 
belediye fon hesabına yatırdığına dair banka makbuzunu ibraz edenlere 
belediyelerce arsa tahsis belgesi verilir. 

Tahsis sahipleri bu belgeleri alır almak derhal Bankaya başvurarak 
bakiye arsa bedelini borçlanmak üzere Bankanın tanzim edeceği sözleş
meyi imzalar. Tapu daireleri; lehme arsa tahsis edilen şahıs ve Banka ta
rafından ibraz edilen sözleşme ve tahsis belgesine istinaden belge ve söz
leşmede ada ve parsel numaraları belirtümiş olan arsayı lehdar adına 
tescü ve aynı anda mezkûr arsa üzerine sözleşmedeki meblâğ ve şartlar 
dairesinde birinci derece ve sırada olmak üzere Banka lehine ipotek tes
cilini yaparak tapu senedini ügili şahsa ve ipotek belgesini de Bankaya 
verir. Arsa sahipleri konut inşa kredisi almıyacak ise, tapu seneıhnin ta
rihinden itibaren en geç bir yıl içinde konudunu yapmağa başlamaları 
ve önceden tesbit edilen plâna göre nüve kısmını en geç 2 yıl içinde bi
tirmeleri şarttır. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiç bir 
hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın arsa bedeline mahsuben tahsil 
olunan meblâğ kendisine iade olunarak, geri alınır. Kendilerine arsa tah
sis edilen ve bedelinin 1/10 unu tediye eden şahıslar bakiye borçlarım 
yıllık veya aylık eşit taksitler halinde olmak üzere 9 yılda tediye eder. 
ilk taksit sözleşmenin imzası tarihinden itibaren bir yü sonra başlar. 

Madde 16 — Gecekondu Kanununun geçici 5 inci maddesine göre 
tapu almaya hak kazananlar hakkında da yukandaki 14 ve 15 madde 
hükümlerine göre işlem yapılır. 

KREDİ YARDIMI : 

Madde 17 — Namlanna arsa tahsis edüenler arasında konut inşaası 
İçin konut kredisi talep edecekler, bu taleplerini en geç tapu senetlerinin 
tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye Emlâk Kredi Bankasından faiz
siz bir özel yapı hesabı açdırmak ve bu hesapta almak istediği kredinin 
(Mukavele meblâğının) % 25 ini şartnamede beürtilen müddet içinde top
lamak mecburiyetindedirler. 

Açılacak özel yapı hesabının şartlan adı geçen Banka tarafından 
hazırlanarak imar ve iskân Bakanlığının tasvibi ile yürürlüğe konur. 

özel yapı hesabında mukavele meblâğlarmm % 25 ini toplamış ve 
arsa kredisinden borçlu iseler vâdesi gelmiş taksit borcu da bulunma
yanların adlarını, hesap numaralarını, mukavele meblâğlarını, aldıkları 
değerlendirme emsallerini gösterir listeler değerlendirme devrelerini ta-
kibeden ay içinde Bankaca tanzim edilerek imar ve iskân Bakanlığına 
gönderilir. 

Bakanlık; değerlendirme emsali yüksek olanlara, öncelik tanımak su
retiyle fonun imkânlarını, bölgenin hususiyetlerini ve sair hususlan na
zara alarak kredi tahsisim yapar ve arsa kredisinden borçlu olanlara ve 
olmıyanlara ayrı ayn olmak üzere her bir şahsa açılcak kredıi miktarını 
da tesbit ederek Bankaya bildirir ve keyfiyeti ayrıca ilân eder. 

Banka Bakanlığın bildireceği talimat üzerine açılacak Ikredi miktarı 
kadar bir meblâğı bildirmesi üzerine Bakanlığa ait fon hesabından başka 
bir hesaba aktarma yapar ve ilgililerin müracaatında kredilerini küşad 
ederek sözleşmedeki esaslar dairesinde tediyede bulunur. 

Madde 18 — Bakanlıkça lehlerine konut kredisi tahsis edUen hesap 
sahipleri ilânı mütaakıp hemen Bankaya başvurarak (konut kredilerini 
açtırarak 1 yıl içinde inşaata başlamalan ve kredi tahsis tarihinden it i
baren en geç 2 yıl içinde konutlarmı önceden tesbit edilen plâna göre inşa 
etmiş olmalan şarttır. Bu şarta uymayanlardan namlanna tahsis olunan 
arsalar, hiç bir hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın arsa bedeline mah
suben tahsil olunan para kendisine iade olunarak, geri almır. 
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Bankaya ipotekli olan arsalar, üzerine yapılacak bina ile birlikte ve« 
serbest dereceden istifade etmek kaydiyle ikinci derecede ipotek alınmak 
suretiyle kredi açılır ve gerekli formalitelerin ikmalinden sonra Banka 
özel hesabında biriktirmiş olduğu paranın tamamını borçluya tediye eder 
ve bunun haricinde açılan krediden yapılacak tediyeleri de Bakanlığın ve
receği talimat esaslarına göre yapar. 

Madde 19 —, a) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) fıkrası gere
ğince kendilerine arsa tahsis edüenlerle 

to) Konudunu ıslâh veya onaracak kimseler, kredi talepleri halinde 
17 nci maddede mevzubahis yapı tasarrufu hesabı açtırmak mecburiye
tinde değildirler. Bu gibiler kredi taleplerini derhal mahallî belediyelere 
yapacaklardır. Belediyeler yapılan bu müracaatları yerinde tetkik ederek 
hazırlıyacakları listeleri onanmak üzere Bakanlığa göndereceklerdir. 

Bakanlıkça listeler içinde kredi verilmeye müstehak görülenlerin adı 
ve adresleri her birine açılacak konut kredisinin veya ıslâh onarma kre
disinin miktarı belirtmek suretiyle liste halinde T. Emlâk Kredi Banka
sına ve ilgili belediyeye bildirilir. 

Banka, Bakanlıktan aldığı bu talimat üzerine açılacak kredi miktarı 
kadar bir meblâğı ifan hesabından başka bir hesaba aktarır ve lehdarm 
müracaatı üzerine kredisini açarak gerekli tediyeyi yapar. 

Lehlerine a fıkrası gereğince arsa ve kredi tahsis edilenler en kısa 
zamanda Bankaya müracaat ederek kredilerini açtırmaları ve Bakanlıkça 
lehlerine yapılan kredi tahsis tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde ön
ceden tesbit edilen plâna 'göre konutlarını inşa etmiş olmaları şarttır. Bu 
şarta uymayanlardan lehlerine tahsis edilen arsalar, hiç bir hüküm alın
masına lüzum kalmaksızın, arsa bedeline mahsuben ibir para tahsil edil
miş ise kendisine ret edilerek, geri alınır. 

Madde 20 —• Kendilerine Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gereğince 
kredi açılacaklara da Bankaya ipotekli olan arsalar, üzerine yapılacak 
veya yapılmış bina ile birlikte serbest dereceden istifade etmek kaydiyle 
ikinci derecede ipotek alınmak suretiyle kredi açılır. Tediyeleri Bakanlı
ğın vereceği talimat esaslarına göre yapar. 

Madde 21 —• Gerek inşa kredisinin gerekse onarım kredisinin âzami 
haddini İmar ve ılskâh Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü Bakanlık fo
nunun miktarı ve yıllık programları nazarı dikkate alarak tesbit eder ve 
Bakanlığın onayına sunar. Bu âzami kredi sınırları içinde muhtelif böl
gelere ait kredi miktarı değişik olarak tesbit edilebilüıir. 

Madde 22 —• Açılacak konut kredisinin vâdesi 20 yıl, ıslâh ve ona
rım kredisinin vâdesi ise 5 yıl olup her iki çeşit krediye ait faiz (Vergi 
ve masraflar dâhil) senevi % 5 i geçmez. Ancak n'sin icabına göre Bakan
lık bunvn altmda bir nispet uygulayabilir. 

Tesbit edilen nispetlere göre açılacak kredinin itfa taksitleri Ban
kaca tahlilinde fona alacak kaydedilir. Keza ödenecek vergi ve yapılacak 
masraflar buradan karşılanır. 

İlk taksidin tediye tarihi kredinin açıldığı tarihten bir yıl sonra 
başlar. 

T. Emlâk Kredi Bankası kredilerin verilmesi ve taksitlerin tahsisi 
usullerini şahıslarla yapacağı mukavelelerle tesbit eder. 

Madde 23 — İmar ve İskân Bakanlığı emrindeki fondan konut kre
disi verilmek üzere ayrılacak miktarın belli bir kısmı, önleme bölgelerin
de konutsuz vaJtandaşlar için Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin c fıkrasına 
göre ayrılmış olan arsalardan tahsis yapılmış ve Yönetmeliğin 11 inci 
maddesinde sayılan şartları yerine getirmiş olanlara kredi verilmek üzere 
Bakanlıkça ayrılır. 

Madde 24 — İmar ve İskân Bakanlığının kredi tahsisine ait tali
matları gereğince açılacak konut kredileri ile ıslâh onarma kredileri do-
layısiyle Bankaca yapılacak ödemeler Bakanlığa ait fondan Bankaca re-
ren karşılanacağı gibi Bankaca tahsilat ve takibat için ödenecek her 
çeşit masraflar ve tediyeler Bakanlığa ait fondan re'sen karşılanır. Tah
silat sonunda sarfiyatla ilgili tahsilatta fona gelir kaydedilir. 

Madde 25 — Açılacak krediler dolayısiyle borçlularla Banka ara
sında yapılacak sözleşme formülü Bakanlık ile Banka arasında ve muha
sebe kayıtlarına ait açılacak hesaplar ise Bankaca tâyin ve tesbit olunur. 

Lehlerine kredi açılan kimseler borçlarına karşılık sözleşmedeki esas 
ve şartlar dairesinde gayrimenkullerini birinci derecede olmak üzere ve 
borçlarının % 20 fazlasiyle Türkiye Emlâk Kredi Bankası lehine ipotek 
ettirecekler ve sözleşmede tesbit olunan taksitlerini faiz masraflariyle 
birlikte zamanında Bankaya tediye etmekle mükelleftirler. Taksitlerini 
zamanında tediye etmiyenlerin veya Bankaca gösterilen sureti tesfiyelere 
riayet etmiyenlerin hesapları muaccel kılınarak umumi hükümler gere
ğince işlem yapılır. Rehin açığı zuhurunda aciz vesikasının istihsalini mil-
taakıp 'bakiye fon alacağı terkin edilir ve keyfiyet bir yazı ile Bakanlığa 
bildirilir. 

Madde 26 —- 13, 37 nci maddeleri gereğince yapılacak tahsislerde 
kat sahiplerinden vecibelerim yerine getirmeyerek hakkını kaybedenler 
olursa onların yerme hak kazanan taliplerden sırasına göre ayni şartları 
kabul edenler alınır. 

AYNÎ YARDIM : 

Madde 27 — Kendilerine arsa tahsis edilenlere, gecekondusunu ona
rıp ıslâh edeceklere talepleri halinde imkân nispetinde ayni yardım yapı
lır. 

Aynî yardım; yapı elemanları, yapı malzemesi ve bunlarla ilişkin 
montaj ve işçiliklerdir. 

Madde 28 — Yardım olarak tahsis olunacak ayni yardım bedelleri 
İmar ve İskân Bakanlığı emrinde T. Emlâk Kredi Bankasında teşkil edi
len fon hesabından ödenerek yapılır. 

Bakanlık bu hizmetleri kendisi görebileceği gibi aralarında tanzim 
edecekleri bir protokolle herhangi bir kamu kuruluşunu ve iştigal konu
suna girmesi şartiyle kamu iktisadi teşebbüslerini ve döner sermayelerini 
görevlendirebilir. 

Bakanlık ve görevli kuruluşlar ayni yardımın cinsi miktarını ve şek
lini alan ederek duyururlar. 

AYNİ YARDIM İHTİYAÇLARININ TESBİTİ: 

Madde 29 — Ayni yardım talepleri 28 inci madde gereğince görev 
almış kuruluşa yazılı olarak yapılır. 

Alâkalı kuruluş; talep sahipleri arasmda konut yapacak olanların 
taleplerini konut projelerine göre ve konudunu ıslâh veya onaracakların 
taleplerini de ıslâh veya onarılacak konudu mahallinde görerek yapacak
ları keşif ve tetkikat sonunda ihtiyaçları tesbit ederler. Tanzim edecekleri 
listeleri onaylamak üzere Uç kopya halinde İmar ve İskân Bakanlığına 
gönderirler. 

Bakanlık uygun gördüğü listeleri onaylıyarak bir nüshasını ilgili ku
ruluşa iade eder ve bir nüshasını da avans tediyesi yapılmak üzere Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına gönderir. Bankada müracaatında Bakanlığa 
ait hesaptan gerekli avansı tediye eder. 

Madde 30 — Elektrik, su, pis, su, kanalizasyon, kalorifer gibi işlere 
ve yapılarda kullanılan yapı elemanlarının montajıda dâhil olmak üzere 
yapılacak ayni yardımlarda işçilik ve montaj ücretleri bakımından da 28 
ve 29 uncu maddeler esasları uygulanır. 

Alâkalı kuruluş, onaylanan listelerdeki malzeme bedelleri Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasındaki Bakanlık fonundan avans olarak aldıktan 
sonra liste muhteviyatı malzemeleri satın alıp depoladıktan sonra veya 
icabında depolamadan doğrudan doğruyatalep sahipleri arasında Banka
dan kredi almamış olanlara bedelini tahsil etmek suretiyle ve Bankadan 
kredi almış olanlara da verilen malzemenin cins, miktarını bedelini, borçlu 
hesap numarasını gösterir imzalı makbuz mukabilinde t>slim eder ve en 
geç bir ay içinde de tahsil ettiği malzeme bedellerini ve aldığı makbuzları 
Bankaya vermek suretiyle Bankadan almış olduğu avans kapanır. 

Banka alâkalı kuruluşun yatıracağı paralan Bakanlığa ait fon he
sabına alacak ve makbuz muhteviyatlarr da ilgililerin hesaplarına borç 
kaydetmek suretiyle alâkalı kuruluşa ödemiş olduğu avans hesabım tas
fiye eder. 

Madde 31 — Görev almış kuruluşlar, aynî yardım almış olanlann-
aldıkları malzemeleri yerinde kullanıp kullanmadıklarını denetlemekle ve 
kullanmıyanlar hakkında da umumi hükümlere göre işlem yapmakla 
mükelleftirler. 

TEKNİK YARDİMLAR : 
Madde 32 — Bakanlık; eleman bakımından yetersiz belediyelere 

talepleri halinde gecekondu ıslâh ve önleme bölgelerinin haritaları, İmar 
plânlarını, yapılacak âmme tesislerinin ve konutlann projelerinin yapıl
masını ve aynca bu bölgelerdeki halka yapılması gereken her türlü teknik 
yardımı karşılıksız yapar. 

Madde 33 — Islâh ve önleme bölgelerinde konutlarını yeniden yapa
cak, onaracak ve düzeltecek kimselere aşağıda belirtilen teknik yardım
lar belediyeler tarafından karşılıksız olarak yapılır. 

Bu yardımlar : 
a - Sahiplerine imza mukabili verilecek olan inşaat tatbikat projeleri 

ve detay resimleri, 
b - İlgililere verilecek teknik bilgi ve yapılacak kontrol hizmetidir. 
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«-EVİNİ YAPANA YARDIM» METODU İLE YARDIM : 
Madde 34 — Gecekondu ıslâh ve önleme bölgelerinde hak sahibi va

tandaşlardan «Kendi Evini Yapana Yardım» metodu ile konutunu yapmak 
isteyenlere Bakanlık veya belediyeler, yardım yapabilir. 

Madde 35 — «Kendi Evini Yapana Yardım» metodu gereğince konu
tunu yapmak isteyenler Gerekondu Kanununun 25 inci maddesindeki şart
lara haiz oldukları takdirde Bakanlığın tanzim edeceği bir sözleşmeyi 
imzalayarak bir dilekçe ile müracaat ederler. 

BAKANLIK VE BELEDİYELERCE YAPILAN KONUTLARIN 
KULLANILIŞI : 

Madde 36 — Gecekondu Kanununun 31 inci maddesi gereğince İmar 
ve İskân Bakanlığı ve belediyeler tarafından yaptırılan ve Bakanlıkça 
belediyelere devir olunan mülk konutları, kiralık konutlar, misafir konut
ları aşağıda gösterilen maksatlar dışında kullanılamaz. 

a - Mülk konutları : 

1. Gecekondu bölgelerinin tasfiyesi ve ıslâhı sebebiyle açıkta kala
caklara, 

2. Arsa tahsisi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları haiz olup 
da kendisine arsa tahsis edilmeyen konutsuz vatandaşlara, 

tahsis olunur. 

b - Kiralık konutlar : 
1. öncelikle kiracı olarak oturdukları konutları ıslâh ve tasfiye 

sebebiyle yıkılanlardan kendisine arsa tahsis edilmeyenlere, 
2. Tasfiye ve ıslâh sebebiyle konutunu yapmadan gecekondusunun 

yıkılması gereken ve kendisine arsa tahsis edilmiş olan kimselere konu
tunu yapıncaya kadar süre tesbit edilmek suretiyle, 

3. Gecekondu ıslâh bölgelerinde kiracı olarak oturanlara talepleri 
halinde, 

4. Arsa tahsisi talebinde bulunmayanlara talepleri halinde, 
5. Kiralık konut talep edenlere, 
tahsis olunur. 

c - Misafir konutları: 
Kiralık konut talep eden ve b fıkrasına göre kiralık konut tahsis edi

lecek vatandaşların ailelerinin aynı şehirde bulunmaması veya aile reisi 
olmaması halinde kendilerine kira ile misafir konutundan tahsis olunur. 

TAHSİS ŞEKİLLERİ : 
Madde 37 — Mülk konutlarının 36 nci maddenin a fıkrasında sayı

lan kimselere verilebilmesi için bu kimselerin, bu Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde belirtilen şartlara uygun olmaları gereklidir. Bu kimseler be
lediyelerin uhdesinde bulunan konutlar için belediyelere, İmar ve İskân 
Bakanlığının elinde bulunan konutlar için ise İmar ve İskân Bakanlığına 
bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan belgelerle birlikte müracaat 
ederler. 

Madde 38 —• Tahsis edilecek konutlar bir apartmanın daireleri ha
linde ise, «Kat Mülkiyeti Kanunu» hükümlerine uyulur. Bu dairelerin kat 
mülkiyetine çevrilmesi suretiyle bağımsız bölümlerin tefriki ve ayrıca 
yönetim plânı tanzimi gibi maliklerinin beraberce ve ittifakla yapmaları 
lâzım gelen bütün işlemler önceden belediyelerce tamamlanır ve sonra 
tahsise tabi tutulurlar. 

Madde 39 — Konut tahsisindeki öncelik sırası için bu Yönetmeliğin 
9 uncu maddesinde arsa tahsisi için kabul edilen esaslara göre işlem ya
pılır. 

Madde 40 — Konutlar, belediyelerce tesbit edilip İmar ve İskân Ba
kanlığınca onaylanacak veya İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edilecek 
maliyet bedeli üzerinden tahsis olunur. 

Madde 41 — Maliyet bedelleri İmar ve İskân Bakanlığınca onayla
nan mülk konutlarının maliyet bedelleri ile bunların kimlere tahsis edil
diğini gösterir listeler Bakanlıkça Türkiye Emlâk Kredi Bankasına gön
derilir. 

İlgililerin müracaatı üzerine Banka sözleşmelerini tanzim edip ve 
tahsis olunan taşınmaz malları borcun miktarının % 20 fazlası üzerinden 
Banka lehine birinci derece ve sırada olmak üzere ipotek almak suretiyle 
gerekli borçlandırma işlemlerini yapar. 

Borçlanmaya ait bu kredilerin vâdesi 20 yıldır. Faiz (Vergi ve mas
raflar dâhil) senevi <% 5 i geçmez. 

Taksitler aylık olarak tahsil olunur. Ve ait olduğu Bakanlık veya 
belediye fon hesabına alacak kaydedilir. 

Bu çeşit borçlandırmaya ait sözleşme formülü Bankaca hazırlanarak 
Bakanlıkça onaylandıktan sonra yürürlüğe konur. 

Takibat ve tahsilatla ilgili olarak yapılacak giderler ve diğer husus,-
lar da 22 ve 24 üncü maddeler uygulanır. 

KİRALIK KONUTLARIN TAHSİS ŞARTLARI : 
Madde 42 — Kiralık konut tahsis edilecek kimselerin, bu Yönetme

liğin 36 nci maddesinin b fıkrasında gösterilen öncelik sırasına uyulmak, 
şartıyla, 

a - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz ol
ması, 

b - Aile reisi olması, 
c - Konut kredisi veren müesseselerden birinden kredi almamış veya. 

kredi alma hakkını temin etmemiş olması lâzımdır. 
Madde 43 —• Kiralık konut talebinde bulunacak kimseler konutun ait. 

olduğu belediyelere veya Bakanlığa aşağıda sayılan belgelerle müracaat, 
ederler. 

a - Belediyelerden alıp dolduracakları örnek beyanname, 
b - Gecekonudularda kiracı olarak oturanlar : 
1. İkametgâh ilmühaberi, 
2. Oturmakta olduğu gecekondunun yıkılacağını ve kendisine arsa. 

tahsis edilmediğine dair ilgili belediyeden alacağı belge. 

KONUTLARIN DAĞITIMI : 

Madde 44 — Kiralık konutların tahsisinde 36 nci maddenin b fık
rasında belirtilen öncelik esasları uygulanır. Ancak talep sayısının konut 
sayısından fazla olması halinde, dağıtım aşağıdaki puvan hesabına gör© 
yapılır. 

1. Fert başına aylık gelir üzerinden puvan hesabı : 
Fert başına aylık geliri 100 lira olanlara 3 puvan 
Fert basma aylık geliri 100 ilâ 150 TL. olanlara 2 puvan 
Fert basma aylık geliri 150 ilâ 200 TL. olanlara 1 puvan 
2. Ailedeki fert sayısına göre puvan hesabı: 
7 ve daha fazla kişilik aileler için 6 puvan 
6 kişilik aileler için 5 puan 
5 » » > 4 > 
4 » » » 3 > 
3 » » » 2 » 
2 » » » 1 » 
Birinci ve ikinci fıkralardaki puvanlar toplanarak nihaî değerlendir

me bulunur. Bu değerlendirme sırasma göre tevziat yapılır. Durumu ayna 
olanlar arasında hak kazananları tâyin için kura çeküir. 

KONUTLARIN YÖNETİMİ : 
Madde 45 — Konutlar, kiraya veren kuruluş tarafından yönetilir.. 

Konut kiralan aylık olarak peşinen almır. Her konut için ayn bir dosya-
tutulur. Kiraya ilişkin karar, mukavelename vesaire belgeler bu dosya, 
içinde saklanır. 

KONUTLARIN TESLİMİ : 
Madde 46 — Konutlar, kiraya veren teeşkkül tarafından düzenle

necek ve iki nüsha olarak hazırlanacak tutanakla teslim edilir. Tutanak
lardan bir nüshası kiracıya verilir. Diğer nüshası dosyasında saklanır.. 
Konutu boşaltanlar aynı usulle kiralayan teşekküle teslim ile mükelleftir. 

Madde 47 — Kira mukavelesine derç edilecek onanm, kira tahsili,, 
vergi ve resimler gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak hazırlana
cak tip mukavelelerde belirtilir. 

KONUT KİRALARI : 
Madde 48 — Konutların kiralan, 4626 sayılı Kanunun 5 inci mad

desi gereğince memur Konutları yönetmeliğindeki esaslar dahilinde tes
bit edilir. 

KİRALARIN TAHSİLİ : 
Madde 49 — Kiralar kiraya veren kuruluş tarafından tahsil edilir 

ve Gecekondu Kanununun 12 ve 14 üncü maddeleri gereğince kurulan 
fonlardan ait olanına yatırılır. 

KONUTLARDAN ÇIKARILMA SEBEPLERİ : 
Madde 50 — Durumları 36 nci maddenin b fıkrasının 1-3 bentlerinde 

belirtilen şartlara uygun olmadığı belli olanlarla, haiz oldukları bu nite
likleri sonradan yarenler konutlardan çıkarıhr. 
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Aile reisinin ölümü veya herhangi bir sebeple bu vasfını kaybetmesi 
halinde Medeni Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. 

Madde 51 — 50 nci madde gereğince oturmakta olduğu konutu 
boşaltması gerekenler, kiraya verilen kuruluş tarafından yapılacak tebli
gat tarihinden itibaren 1 ay içinde konutunu 46 nci maddede belirtüen 
usule göre boşaltmak mecburiyetindedirler. 

Madde 52 — Kendilerine konut tahsis edilmeden bu konutları işgal 
edenler hakkında 5917 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

MİSAFİR KONUTLARININ TAHSİS ŞARTLARI : 

Madde 53 — 36 nci maddenin c fıkrasında kullanma şekli belli edi
len misafir konutları ıslâh ve tasfiye bölgelerinde gecekondusu olup da 
yönetmeliğin 9 uncu maddesinin a fıkrasına göre kendisine arsa tahsis 
edilenlerden muhtelif sebeplerle konutunu yapmadan gecekondusu yıkıl
ması gerekenlere geçici olarak kiraya verilmek suretiyle tahsis edilir. 

Madde 54 — Bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde durumları belir
tilen kimseler misafir konut tahsis eden kuruluşlara, aşağıdaki belgelerle 
müracaat ederler. 

a - Dilekçe, 
b - Konutunu yapmadan gecekondusunun yıkılması gerektiğine dair 

belediyelerden alınacak belge, 
c - Kendisine arsa tahsis edildiğini bildiren bir belge, 
Madde 55 — Talep miktarı, misafir konut miktarından fazla ise ön

celikler, ıslâh bölgesinin önemine göre belediyelerce tesbit edilir. 
Kendisine misafir konutu tahsis edilmiyenlerin gecekonduları yıkı-

lamaz. 
Madde 56 — Misafir konutu tahsis edilecek kimselerin oturma sü

resi, konutunu yapması için Gecekondu Kanununda belirtilen süreler gözö
nünde tutularak belediyelerce tesbit olunarak yönetmeliğin 54 üncü mad
desinin c fıkrasında belirtilen arsa tahsisine dair verilecek belgeye yazı
lır. Yapılacak kira mukavelesinin süresi, bu belgedeki süre olarak tâyin 
edilir. Bu sürenin sonunda konutunu yapıp yapmadığına bakılmaksızın 
konut, kiralık konutlar hakkında tatbik edilen usullerle boşaltılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İmar üe ilgili esaslar 

GENEL ESASLAR : 
Madde 57 — Bu bölümdeki hükümler Gecekondu Kanununun kap

samına giren tasfiye, ıslâh ve önleme bölgelerinde uygulanır. 
Madde 58 — Bu Yönetmelikte belirtilmeyen husuflarda 6785 sayılı 

Kanun gereğince belediyesi için yürürlükte olan imar yönetmeliği hüküm
leri uygulanır. 

Bu Yönetmelikte belirtilen hususlarla imar yönetmeliklerinde çelişme 
bulunması halinde lehte olan hüküm uygulanır. 

Madde 59 — Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak olan 
imar ve ıslâh plânlan aşağıdaki esaslara uygun olarak düzenlenir. 

a - Şehrin nazım imar plânı varsa tesbit edilmiş olan ıslâh ve tas
fiye bölgeleri üe seçilecek önleme bölgelerinin ana yollara bağlanması, 
genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesisler (Sinema, han, fırın v.s.) için aynla-
cak yerlerle genel hizmetler (Yol, park, meydan v.s.) için ayrılacak yer
ler bu nazım imar plânına intibak ettirilerek tanzim ediUr. 

b - Şehrin, nazım imar plânı yoksa (a) fıkrasındaki işlemler nazım 
imar plânı da yapılarak yürütülür. 

c - İmar ve ıslâh projelerinin tanzimi Bakanlığın dışında yaptırılı-
yorsa (a) ve (b) fıkralarmda tesbit edilen işlemler birer gerekçeü raporla 
beraber hazırlanarak Bakanlığın onayına sunulur. Bakanlık onayından 
sonra 1/1000 ölçekli parsellere aynlmış detay plânlan hazırlanır ve bun
larda Bakanlığın onayına sunulur. Onaylanan bu plânlar birer ay müd
detle belediyelerince ilân edilerek halka duyurulur. 

d - Plânların çizimlerinde İmar ve İskân Bakanlığının hazırladığı 
«Şehir Plânlaması Çizim Normlan» nm siyah beyaz tekniği esaslan uy
gulanacaktır. 

e - Bu kanunun uygulanacağı sahaların imar ve ıslâh plânları; be
lediyesince veya Bakanlıkça, ne şekilde yaptınlırsa yaptırüsın, bunların 
belediye meclislerince tetkik ve karara bağlanmasına lüzum yoktur. Bu 
plânların çizilmesi için lüzumlu halihazır durumu gösteren belgelerin va
sıfları yerine göre Bakanlıkça tâyin ve tesbit olunabilir. 

f - Bu madde gereğince hazırlanacak plânların 1 adedi belediyesine 
1 adedi Planlama ve İmar Genel Müdürlüğüne ve 2 adedi Mesken Genel 
Müdürlüğüne verilmek üzere 4 nüshası onaylanacaktır. 

Ayrıca plânlann orijinalleride Mesken Genel Müdürlüğüne teslim 
edilecektir. 

Madde 60 — Gecekondu Kanunu tatbikatı dolayısiyle hazırlanacak 
haritalar «Şehir ve kasaba haritalannm yapılmasına ait teknik şartname» 
esaslarına göre düzenlenir. Bazı hususi hallerde hususi şartlarla haritalar 
yaptırılabilir. 

Madde 61 — Bu Yönetmelikte yazılı hükümler önleme ve ıslâh böl
geleri için hazırlanmış ve İmar ve İskân Bakanlığınca onanmış imar plân-
lannda aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. Ancak imar 
plânlarında, parselasyon durumlan ve bina kitleleri bilhassa bu maksatla 
etüd edilerek ölçüleri verilmediği takdirde sadece ayrık ve bitişik bina 
yapılacağını, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamm kabul olunacağını, 
binaların tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tesbit maksadı ile şema
tik olarak gösterildiğinden bunlar plânlann kayıtlarından sayılmazlar. 

Madde 62 — İmar plânlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte de 
yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civann karekterine göre 
uygulanacak şekil belediyelerin imar işlerini yöneten dairesince yapılacak 
tetkikin İmar ve İskân Bakanlığınca onaylanması suretiyle tesbit olunur. 

Madde 63 — Bu Yönetmeliğin (Afet bölgelerinde yapılacak yapılar 
hakkındaki yönetmelik) hükümlerine aykın hükümleri uygulanmaz. 

Madde 64 — Resmî ve umumi binalardan yalnız ayrık nizamda olan
ları bu Yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıtla
rına tabi değildir. 

Madde 65 — Bu Yönetmelik hükümleri gereğince yapılacak konut-
lann inşaat alanı 100 m2. yi geçemez. 

Bu inşaat alanına bir ailenin oturmasma mahsus müstakil bir ev 
veya bir apartman dairesinin içinde kalan bütün odalar, holler, antre, 
mutfak, banyo, helâ, lavabo, kiler, depo, baca ve iç geçitler ile bunlan 
bölen veya çevreleyen iç ve dış duvarların kat plânlarındaki alanlannın 
tamamı, balkonlarla müşterek duvarlarm alanlannm ise yansı dahildir. 
Bu Yönetmelikteki asgari ölçüler içinde kalmak kaydıyle umumi merdi
ven ve konutla ilişkin sair müştemilât bu inşaat alanına dâhil değildir. 

Madde 66 — Yukardaki madde gereğince tesbit edilen konut inşaat 
sahası içersindeki mahallerin ebat ve ölçüleri yönetmeliğin, «projelerin 
hazırlanmasında gerekli görülen hususlar» kısmı nazan dikkate alınarak 
tanzim edilecektir. 

Madde 67 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak konutlann 
nüve kısmı ve ölçüleri konut projesi üzerinde gösterilir. 

Madde 68 — Gecekondu Kanunu gereğince tesis edilecek fonlardan 
yaptırılacak olan kiralık konutlar mahallî ihtiyaç nazan dikkate alına
rak aşağıda gösterilen kademelere uygun alanlarda yapılacaktır. Bu ka
demeler ve bu konutların tahsis edilebileceği aile nüfusu aşağıda gösteril
miştir. Şu kadar ki kendi aile nüfuslarına tekabül eden konut kademesin
den daha küçük alanda bir konut talep eden ailelerin bu istekleri yerine 
getirilir. Mecburiyet halinde ihtiyaca cevap verecek konut bulunmadığı 
takdirde daha çok nüfuslu aüelere daha az metrekarede konut tahsis edi
lebilir. 

50 M2. ye kadar 2 - 3 nüfuslu (3 dâhil) 
50 den 65 M2. ye kadar 4 - 5 nüfuslu (5 dâhil) 
65 den 80 M2. ye kadar 6 - 7 nüfuslu (7 dâhil) 
80 den 100 M2. ye kadar 8 ve daha fazla nüfuslu ailelere 

tahsis edilir. 

TARİFLER : 
Madde 69 — Bu Yönetmelikte sözü geçen ve açıklanması faydalı gö

rülen bazı tabirler aşağıda tarif olunmuştur. 
a - İmar plânı : Gecekondu Kanununun kapsamına giren bölgeleri 

için düzenlenen plânlar olup 6785 sayılı Kanuna göre hazırlanmış imar 
plânları değildir. 

b - Islâh plânları: Mevcut gecekondu bölgeleri için düzenlenen 
imar plânlarıdır. 

c - Önleme bölgesi, 
Islâh bölgesi, 
Tasfiye bölgesi, 
ifadeleriyle imar plânlarında Gecekondu Kanununa istinaden bu mak

satla aynldıklan açıkça belirtilmiş olan bölgeler kastedilmektedir. 
d - Nüve konut : Konutun bir ailenin asgari şartlarla barınmasını 

temin eden bir yaşama ve yatma bölümü ile iş gruplarından meydana ge
len kısmıdır. 

e - Misafir konutu : Yaşama ve iş gruplan müşterek olan, kullanış 
şart ve şekillerine göre yatak grupu da müşterek veya müstakil olarak 
tertiplenebilen ve muvakkat ikamete tahsis edilen konutlardır. 
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f - Azami bina sahası : Parsel içersinde bina yapılması mümkün 
olan sahadır. 

g - Bina sahası : Işıklık ve çıkmalar hariç olmak üzere, binanın 
arsa zemininde işgal ettiği sahadır. 

h - Bina derinliği : Bina arsa cephesi ile ön cephesi arasındaki en 
uzak dik mesafedir. 

i - Son kat: Çatı veya çatı katları altında bulunan normal katla
rın en üstte olanıdır. 

j - Saçak seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur. 
k - Bina yüksekliği : Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine 

kadar olan mesafesidir. % 33 meyilli çatı gabarisi dahilinde kalan; çatı
lar, yüksekliği 1 m. yi geçmiyen korkuluklar, bacalar, merdiven fenerleri, 
asansör kuleleri lüzumlu su depoları gibi elemanlar bina yüksekliğine 
dahil değüdir. 

1 - Zemin kat : Binanın kot aldığı seviyenin üstündeki ilk kattır. 
m - Resmî bina : Devlet teşkilâtı nizamında yer alan ve Devletin 

yapmakla vazifeli olduğu hizmet ve faaliyetleri ifa eden müesseselere 
ait veya bu müesseselerce sermayesinin yarısından fazlasına iştirak olu
nan teşekküllere ait olup bir kamu hizmeti için kullanılan binadır. 

n - Umumi bina : Resmî binalarla, köy, özel idare veya belediye
lere ait olan ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalar, ibadet yerleri, 
eğitim, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro ve benzeri binalardır. 

ARSA VE YAPILARLA İLGİLİ HUSUSLAR : 
Madde 70 — Parsel boyutları : 

A) Parsel genişlikleri : 
Bitişik nizamda enaz 6.00 m. dir. Ayrık ve blok başı parsellerde 

yan komşu mesafeleri bu genişliğe ilâve edilir. 

B) Yan komşu mesafeler : 
1. 5 kata kadar 5 kat dâhil asgari 3 metre. 
2. 10 kata kadar 10 kat dâhil asgari 4 metre. 
3. 10 kattan sonra her kat için asgari 0,50 metre ilâve edilir. 

C) Arka komşu mesafeler : 
1. 5 kata kadar 5 kat dâhil asgari 3 metre. 
2. 10 kata ''adar 10 kat dâhil asgari £ metre 
3. 10 kattan sonra her kat için asgari 0,50 metre ilâve edilir. 

D) ön bahçe mesafeleri : 
1. 10 kata 1 adar (10 kat dâhil) asgari 5 metredir. 
2. 10 kattan sonra her kat için asgari 0,50 metre ilâve edilir. 
Madde 71 — Yol genişlikleri imar plânlarında ihtiyaca göre tesbit 

olunur. Ancak, ıslâh bölgeleri için belediyesince hazırlanacak özel imar 
plânında asgari 1,50 m. genişliğinde çıkmaz yaya geçitleri ihdas edüe-
bilir. Bu geçitler iki parselden fazla sayıda parsele hizmet ediyor ise ge
nişliği 3.00 m. den az olamaz. Bu takdirde vasıtalar için dönüş veya ana 
yola çıkış imkânı temin edilmelidir. 

Madde 72 — Üzerinde gecekondu bulunan ıslâh bölgelerinin par
sellenmesinde mecburiyet halinde parsel genişlikleri 5 metreye ve parsel 
alanları 60 m^ ye kadar indirilebilir. Parsel içersinde kalmayan gece
kondular tasfiyeye tabi gecekondu sayılırlar. Bunların tâyininde gece
kondunun evsafı gözönünde bulundurulur. 

Madde 73 — Islâh bölgelerinde parsel içerisinde müstakilen kalan 
tasfiye edilmeyecek gecekondular tamir ve ıslâh edilebilirler. Ancak, ilâ
ve inşaat veya yıkıp yeniden yapmak halinde boş parseller için tatbik 
edilen hükümler uygulanır. 

Madde 74 — Program uygulanmasına alınmamış tasfiyeye tabi 
gecekondularda ilâve inşaat yapılamaz. Ancak, zaruri hallerde arsa tah
sisi yapılıncaya kadar tehlike giderici tedbir alınmasına izin verilebüir. 

Madde 75 — İmar plânlarında önleme ve ıslâh bölgeleri hudutları 
içinde bulunup da umumi hizmetlere ayrılan yerlere rasüıyan arsaların 
bu hizmetler için gereken kısmı ayrıldıktan sonra geriye kalan parçalar, 
imar plâm ve bu Yönetmelik esaslarına göre müsait ise parsellere ayrı
labilir. 

Madde 76 — Seylap bölgesinde bulunması, sıhhi veya jeolojik mah
zurları olması veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arzetmesi yüzünden, 
imar plânlarına ve yetkili mercilerce hazırlanmış veya onanmış rapor
lara göre yapı yapılması yasak edilen sahalar ifraz edilemez. Bu gibi 
y«rl»rd» arazinin takviyesine matuf tesislerden başka inşaat yapılamaz. 

Madde 77 — Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde, Belediye mah
zurlu bulunmadığı takdirde, yönetmelik hükümlerine dayanılarak tâyin 
edilen âzami bina sahasını aşmamak ve asgari bahçe mesafelerini mu
hafaza etmek şartiyle yapı yerinin tesbiti serbesttir. 

BİNALARA KOT VERİLMESİ : 

Madde 78 — Bina irtifaları binanın cephe aldığı trotuvardan tes
bit edilir. İnşaat cephesindeki en yüksek trotuvar üst seviyesinden kot 
verilir. Arsanın yola nazaran yüksek veya alçak olması halinde : ön 
bahçesi olmayan bloklarla ön bahçesi 10 00 m. ya kadar olan bloklarda 
kot gene trotuvardan verilir. 10.00 m. ve daha fazla ön bahçeli bloklarda 
kot inşaat cephesi orta noktasındaki tabiî zeminden verilir. Ancak bu 
takdirde ön bahçe tabiî zemini kazma veya doldurma suretiyle değiştiri
lemez. 

Madde 79 — Arazi meylinden dolayı zemin katın altındaki kat
larda ikamete tahsis edilecek konut yapılabilir. Ancak, bu gibi yerlerin 
pencere alt seviyesinin konutun iç döşemesi kotundan oturma ve yatma 
kısımlarında en çok 0,90 m. servis kısımlarında en çok 1,40 m. yüksek
likte ve direkt ışık alabilecek şekilde yapılmış olması lâzımdır. Bu gibi 
pencerelerin ve konutun kar ve yağmur sularından zarar görmemesini 
temin edecek tertibatın alınması ve toprağa gömülü kısımlarda rutu
bete karşı gereken tecridin yapılması şarttır. Ancak, kat yüksekliği nor
mal kat yüksekliğinin aynı olacaktır. 

Madde 80 — Arazi meylinden faydalanmak maksadı ile veya mi
mari icaplar sebebiyle, bir binalar blokunun, bir binanın veya müstakil 
bir dairenin, tesbit edilen bina yüksekliğini aşmamak, belirli piyesler için 
tâyin olunan asgari kat yüksekliklerine ve bu yönetmeliğin diğer hüküm
lerine aykırı olmamak şartı ile çeşitli kotlardan ve farklı taban veya ta
van seviyelerinden müteşekkil olarak tertiplenmesi mümkün olduğu gibi, 
zemin katların binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan piyes
leri de zemin kat kotu ile bağlı kalınmaksızın tertip edilebilir. 

YAPI CİNSLERİ (Kârgir inşaat dışında) : 
Madde 81 — a) Kat adedi 
Kerpiç binalarda : 
Bir bodrum ve bir normal kat 
Hımış, ahşap, yarım kargir binalarda : 
Bir bodrum, iki normal kat yapılabilir. Kerpiç yapüarm üzerine 

ayrıca çatı katı yapılamaz. 
b - Hımış ve yarım kargir binaların, komşu hudutlarında zemin

den itibaren çatının her yerinden (0,50) m. yüksekliğe kadar en az bir 
tuğla kalınlığında yangın duvarı yapılması şartı ile bitişik olarak inşa 
edilmeleri mümkündür. 

o - Her türlü binanın temel ve Ibodrum kat duvarları kârgir ola
caktır. 

PROJELERİN ÇİZİMİ İLE İLGİLİ KURALLAR : 
Madde 82 — Projeler beşer kopya olarak özel karton dosyalar 

içinde onaylanmaya verilecek ve 21/30 cm. nin 'eş boyutunda katlana
caktı.*. Projeler istenilen ölçeğin gerektirdiği resim kurallarına uygun 
olarak ozalit kopyası çıkacak teknikte çizilmiş olmalıdır. Katlanmış proje 
kopyalarının ilk kapağı onay yeri olarak boş bırakılacak ve bu kısmın 
üst tarafında projeyi çizen fen ve meslek adamının adı, soyadı, meslek 
sıfatı, ruhsatname, ehliyetname veya diplomayı aldığı yer, gün ve numa
rası üe projeyi düzenlediği ve sorumluluğu yüklendiğini bildiren yazısı 
ile kanuni miktardaki pul üzerinde imzası bulunacaktır. Sahifenin diğer 
kısımlarına ilgili onay daireleri istedikleri hususlar yazılacak ve gerekli 
onay pulları yapıştırılacaktır. 

a - Durum plânı : 

Yol durumu, kotu ve bahçe duvarları, arsa köşelerini, eğimin de
ğiştiği yerlerin, setlerin ve yapının zemine oturduğu köşelerin kotları, 
arsa röper yeri ve kotu, konuta girişlerle kuzey işareti ile yapının aynı 
ölçüde çizilen en ve boy kesitleri (Bu kesitlerde zemin ve yapının kot
ları) gösterilecektir. Toplu konut inşaatında durum plânına arsanın to-
poğrafik durumu da işlenecektir. 

Durum plânı 1/500 veya 1/200 ölçeğinde çizilecektir. 

b - Planlar : 
Plânın yerine uygulanması sırasında, kararsızlığı veya plân üzerinde 

ölçüp boyutlandırmayı gerektirmlyecek şekilde bütün iç ve dış boyutlar, 
aralıklar ve kalınlıklar gösterilecek, kapı ve pencere boyut ve tipleri 
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gösterilecek ve kapıların açılış yönleri belirtilecektir. Bütün mahallerin 
isimleri plâna yazılacak, iş grupundaki yerl i tesisat plânlara işlenecektir. 

Bacalar ve bağlantı yerleri ile merdiven çıkış yönü, basamak de
rinlik, genişlik, yükseklik ve adedi, çeşitli girişler ile en ve boy kesitleri 
geçtiği yerleri ve farklı nivolar plânlara işlenecektir. 

Plânlar 1/50 ölçeğinde çizilecek ve döşenecektir. T ip plânlar bir 
defa döşenebilir. 

c - Kesitler : 
Yapının en az birer en ve boy kesiti çizilecektir. B u kesitler birisi 

merdivenden geçmek üzere yapı genişliğince veya derinliğince ve bütün 
yapı yüksekliğince çizilecektir. Kesitlerde taşıyıcı sistem, malzeme ve 
cinsleri, varsa tesisat boşluk ve kanalları gösterilecek ve ka t yükseklik
leri, kapı ve pencere açıklıkları pencere ile döşeme ve tavan kapı ile 
tavan arasında kalan uzaklıklar, kaba yapının döşeme üstü kotları ve 
bacaların yükseklikleri ile çatının taşıyıcı elemanları ve eğimi gösteri
lecektir. 

Kesitler 1/50 ölçeğinde çizilecektir. 

d - Görünüşler : 

Plân ve kesitlerde belirtilmiş olan ve görünüşleri etkileyen bütün 
yapı elemanları görünüşlerde gösterilecek, değişik malzemeler belirtile
cektir. Döşeme parapet, pencere ve kapı üstleri, saçak altları ve yapı
nın arsaya oturduğu değişik yerlerin kotları yazılacaktır. 

Bütün görünüşler 1/50 ölçeğinde çizilecektir. 

PROJELERİNEWERWERWERWERWERWERWERWERWERWERWERWERWERWER HAZIRLANMASINDA GEREKLİ GÖRÜLEN HU
SUSLAWEEWR

Madde 83 — I) Konut ile i lg i l i özellikler : 
Konut içindeki ünitelerin en az boyutları ve diğer hususlar aşağıda 

gösterilmiştir : 

A) Yaşama grupu : 

Dar kenarı enaz 2.80 m. olabilir, yüzölçümü serbesttir. 

B) Yatak grupu : 

Yatak odalarının dar kenarı enaz 1.60 m. olup yüzölçümü serbesttir. 
Yatak odası yapma zorunluğu ve yatak odası sayısında sınırlandırma 
yoktur. Yatak odaları yerine yatak nişleride yapılabilir. 

C) İş grupu : 

a - Mutfak : 

Mutfağın dar kenarı enaz 1.30 m. olup yüzölçümü serbesttir. Mut 
fak Konut içinde ayrı olarak yapılabileceği gibi niş halinde de düzenlene
bil ir . Dar 'kenarı enaz 0,85 m. olup yüzölçümü serbesttir. Yapılması zo-
yutunda bir havalandırma bacası ve lüzumu halinde ayrıca bir ateş ba
cası yapılır. 

b - Kiler ve depo : 
Yiyecek veya eşya koymak amacı ile kiler veya depo yapılabilir. 

B u yerin havalandırılması kapısında bırakılacak deliklerle de sağlana
bil ir . Dar kenarı enaz 0,85 m. olup yüzölçümü serbesttir. Yapılması zo
runlu değildir. 

c - Yıkanma : 

Konut içinde yapılacak 6zel yıkanma yerinde bir su ısıtma aracı ile 
kurna veya duş bulundurulur. Yıkanma yer i helâ ile bir l ikte de düşünü
lebilir. B u takdirde yıkanma yerine bir lavabo ve alafranga veya ala
turka helâ ilâve edilmelidir. Yıkanma yerinin dar kenarı enaz 1,20 m. 
yapılabilir. Yüzölçümü ise serbesttir. 

d - Helâ - lavabo : 

Alafranga ve alaturka helâ kullanılabilir. Lavabo helâ içine veya 
helanın açıldığı yere konulabilir. Dar kenarı enaz 0,85 m. olup yüzölçümü 
serbesttir. Helâ kapısı, mutfak, ikiler, yaşama ve "yatak grupu içine 
doğrudan doğruya açılamaz. Aynı şart yıkanma yeri ile birl ikte yapıl
dığında da aranmalıdır. 

D) İç geçitler : 

Konut İçindeki merdiven hariç, iç geçitlerin dar kenarı enaz 1.00 
m. yapılabilir. Yüzölçümü serbesttir. Konuta özel giriş yapılması veya 
iç geçitler düzenlenmesi zorunlu değildir. 

S) Yerli dolap : 

Konut alanının enaz % S ü kadar yerl i dolap yapılmalıdır. Dolap 
derinlikleri enaz 0,50 m. en çok 1.00 m. olabilir, 

F) Balkon : 

Dar kenarı enaz 1.00 m. olup yüzölçümü serbesttir. Yapılması zo
runlu değildir. 

2. Konut içi merdivenler : 

Konut içindeki merdivenlerin basamak yüksekliği ve derinliği 2 a 
+ b = 60 cm. eşitliğini sağlayacak şekilde seçilmelidir. B u eşitlikde (a) 
cm. olarak basamak yüksekliği, (b) cm. olarak iz düşümde basamak de
rinliğidir. 

Merdiven genişliği enaz 0,80 m. olmalıdır. Merdiven basamağının 
üstü ile tavan veya giriş arası 1.90 Un. den az olmamalıdır., Basamak 
yüksekliği 19 cm. den daha fazla seçilmemeli, sahanlık dar kenarı enaz 
merdiven genişliği kadar olabilir. 

Döner merdivenlerde basamak dış kenarından 0,15 m. içeride basa
mak derinliği enaz 0,10 im. yapılmalı, dış kenardan 0,40 m. içeride enaz 
basamak soyutları sağlanmalıdır. 

3. Konut dışındaki üniteler ve boyutları : 

Konut dışında genel giriş, genel merdiven, dış geçitler, asansör, kö
mürlük, sığmak, çocuk arabası ve bisiklet bırakma yeri , çöp odası, kalo
riferci yeri, genel yıkanma yer i ile merkezi ısıtma yerinden başka bir 
yer yapılmamalıdır. 

4. Genel giriş kapısı kanadı enaz 2.00 an. yükseklikte ve enaz 1.00 
m. genişlikte olmalıdır. Binanın esas girişleri, hollerinin ve diğer genel 
geçitlerin dar kenarları enaz 1.10 m. yapılmalıdır. 

5. Konut dışı merdivenler : 

Genel merdiven genişliği 1.20 m. olmalı basamak yüksekliği i le 
derinliği 2 a + b = 60 - 63 cm. eşitliğini sağlayacak şekilde seçilmeli
dir.. B u eşitlikte (a) cm. olarak basamak yüksekliği (b) cm. olarak iz 
düşümde basamak derinliğidir. (a) değeri 19 cm. den fazla seçilmemeli, 
sahanlık dar kenarları enaz merdiven genişliği kadar yapılmalıdır. Dö
ner merdivenlerde basamak dış kenarından 0,15 m. içeride basamak de
rinliği enaz 0,10 m. olmalı, dış kenardan 0,50 m. içeride enaz basamak 
boyutları sağlanmalıdır. 

5. Asansörler : 

Giriş katı (1) sayılmak üzere 5 kata kadar (Beşinci kat dâhil) 
asansör yapılmamalıdır. Daha çok katlı yapılarda asansör yapılması lâ
zımdır. Asansör ve asansör bacası boyutları ayrıca hesapla tâyin edilme
lidir. Asansörler son kata çıkarılmayarak asansör kulesinden tasarruf 
edilebilir. Asansör zemin kat tan itibaren birer kat atlayarak durdurula
bi l ir . Durmayan katlarda kapı ve buna müteallik diğer tesisler ya
pılmaz. 

7 - Bodrum katları : 

0,90 m. den daha fazla toprağa gömülü katlar- bodrum katları ola
rak kabul edilecektir. Bodrum katları konut olarak kullanılmamalıdır. 
Bodrum katlarındaki geçitlerin dar kenarları 1.00 m. den az yapılma
malıdır. Merkez i ısıtma yapılmayan konutlarda konut başına dar kenarı 
1.00 m. den az olmamak üzere en çok 3.00 nü kömürlük yapılmalıdır. 
Kömürlük tabanı bodrum kat döşeme tabanından 0,20 m." alçakta bı
rakılabilecek veya 0.20 yükseklikte eşik yapılabilecek ve kapısı dışa 
açılmayacaktır. Kömürlük kapısı boşluğu 0.70x1.80 m. den küçük yapıl
mamalıdır. Merkezi ısıtma yapılıyorsa yakıt deposu ve merkezi ısıtma 
yeri boyutları en küçükleri kullanılmak üzere ihtiyaca göre hesapla tâ
yin edilmelidir. Yakıt girişi ve kül çıkışı bina genel girişinden yapıl
mayacaktır. Sığmakların yapılmasında i lg i l i yönetmelik maddelerine 
uyulacak ve küçük boyutlar kullanılacaktır. Toplu olarak yapılacak 
halk konutlarında sayı ve yerleri tesbit edilerek merkezi sığmak veya 
sığmaklar yapılacaktır. Konut basma dar kenarı 1:00 m. den az olmamak 
üzere en fazla 1.50 m yüzölçümünde bisiklet ve çocuk arabası bırakma 
yeri yapılabilir. 

8. KaloriferciWERWERWE yeri : 

Bodrum veya zemin kat ta iç faydalı alanı enaz 6 m= olan bir kalo
riferci yeri yapılabilir. 

Kalori ferci yukardaki maddelerde, normal konutlarda ölçüleri veri
len en küçük ölçüde bir helâ, yıkanma yeri ve pişirme yerini iht iva etme
l idir. Kalor i ferci yerindeki bütün hacımlarla i l g i l i en dar ölçüler (Yük
seklik hariç) kapı, pencere, gömme dolap ölçüleri ve diğer şartlar nor
mal konutlarda verilen en küçük ölçülere uyulmalıdır. 
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9. Kat yüksekliği : 

Kat yükseklikleri, döşeme ve tavan kaplamaları ayrıca hesaba ka
tılmadan, kaba yapı olarak döşeme üstünden döşeme üstüne kadar 
olan yüksekliktir. Konut olarak kullanılacak normal katlarda kat yük
sekliği enaz 2,55 m. yapılabilir. Bodrum katlarında kat yüksekliği mer
kezi ısıtma yeri dışında 2.20 m. yapılabilir. Verilen yükseklikler içinde 
hiçbir şekilde tam veya kısmi tavan (Asma tavan) yapılamaz. 

10. Bu Yönetmelikteki boyut ve alanlar (Ayrıca belirtilmediğin
de) kaba yapı boyut ve alanlarıdır. 

11. Temel ve statik hesapları ile, bahçe mesafeleri merdiven ışık-
lık v.s. gibi kat adedi ve bina yüksekliği ile ilgili elemanları, plân veya 
Yönetmelikte gösterilen âzami yüksekliğe göre hesaplamak, lüzumu 
halinde asansör yeri bırakmak şartı ile noksan katlı inşaat yapılabilir. 
Ayrık yapı nizamına tabi olup, 3 ve daha az katlı bina yapılması gere
ken yerlerde inşaa olunacak noksan katlı binalarda bu şartlar da 
aranmaz. 

12. Bu Yönetmelikte gösterilen bina yükseklikleri herhangi bir 
abideyi veya muhafazası gereken tarihi veya mimari bir eserin görünü
şünü bozması halinde belediyece lüzumu kadar azaltılabilir. 

13. Saçaklar : 

Bitişik blokların saçaklı veya saçaksız olması ve saçak genişliği 
civardaki ve bitişiğindeki binalarda mimarî ahenk teşkil edecek şekilde 
ayarlanmalıdır. Bitişik veya münferit nizam binalarda saçak genişliği 
1.00 m. yi geçemez. Saçak yapmak mecburiyeti yoktur. Esas giriş kapısı 
üzerindeki saçak yüksekliği enaz 2.10 m. ye indirilebilir. 

14. Çatı - çatı katları : 

a - Çatı meyili âzami % 33 dür. Çatı meyili binanın âzami irtifa-
ına göre cephe hattından hesap edilir. Çıkma mevcut olduğu takdirde 
çıkmanın ön yüzü cephe hattı olarak kabul edilir. (Saçaklar çıkma sayıl
maz) 

b - Bütün cephe hatlarında alman 45 derecelik meyil içersinde 
kalmak şartiyle çatı katları yapılabilir. Çekme kat saçakları da 45 de
recelik meyilin içinde kalmalıdır. Çatı katlarının üzerindeki çatının da 
meyili en fazla % 33 dür. Bu meyil çatı katı âzami irtifaına göre çatı 
katı ön yüzünden itibaren hesap edilir. 

c - Çekme katlarda kat yükseklikleri, bütün boyut ve yüzölçümleri 
ve diğer bütün şartlar normal konutlardaki gibi yapılmalıdır. 

d - Sadece merdiven fenerleri, (Normal katlardaki merdiven evi 
sahasını geçmemek şartiyle) asansör kuleleri (Asansör boşluğu saha
sını geçmemek üzere) ve bacalar (Çatı katlarının teras olarak boş bıra
kılan kısımlarında yapılmamak şartiyle) 45 derece ve % 33 meyle tabi 
olmaksızın yapının mimari ahengini bozmayacak şekilde tertiplenebilir. 
Su depoları gerekli saha kaldığı takdirde % 33 meyil hattı dahilinde 
tertiplenmelidir. Çatı üzerindeki % 33 meyil hattı dahilinde hiçbir şekil
de müştemilât yapılmamalıdır. 

e - Çatılı binalarda çatı arasına çıkmak için 0,50 x 0,60 m. eba
dında kapaklı bir delik bırakılmalıdır. 

15. Çıkmalar : 

Binalarda âzami bina sahası dışında aşağıdaki şartlarla çıkma ya-
pılabilir 

a - Yol cephelerinde : 

Genişliği (1.50) metreyi aşmamak şartı ile açık ve kapalı çıkma 
yapılabilir. 

Ancak, genişliği (9.50) m. den az olan yollarda, Ön bahçe bulun
maması halinde çıkma yapılmamalı, Ön bahçesi bulunan yerlerde yapı
lacak çıkmalar yola tecavüz etmemelidir. 

b - Yola rastlamayan yan cephelerde : 

Genişliği (1.00) m. yi aşmamak ve tabiî zeminden çıkma altına 
kadar olan en yakın mesafesi (2,10) m. den az olmamak şartı ile, sa
dece açık çıkma yapılabilir. 

c - Arka cephelerde : 

Genişliği (1.00) m. yi aşmamak ve tabiî zeminden çıkma altına 
kadar olan en yakın mesafesi (2,10) m. den az olmamak ve arka komşu 
hududuna kapalılarda (3.00) m. den, açıklarda ise (2.00) m. den fazla 
yaklaşmamak şartı ile açık ve kapalı çıkma yapılabilir. (0,20) m. yi geç
meyen motifler ile bahçe içerisinde yapılacak üstü açık teras ve zemin 
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kat giriş merdivenleri, bina cephesinden itibaren genişliği (1.50) m. yi 
geçmemek, trotuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası trotuvar üst 
seviyesinden enaz (2.10) m. yükseklikte bulunmak şartı ile, yol duru
muna, civarın karakterine göre, belediyece tesbit edilecek giriş saçakları 
çıkma addedilmez. 

16. Diğer üniteler : 

A) Havalıklar : 

Mutfak, banyo, helâ, merdiven için : 
Mutfak, banyo, helâ veya merdivenlerin doğrudan doğruya dışa 

açılmaması halinde yapı kitleleri içinde kalacak havalıkların dar kenarı 
0,80 m. den az olmamak üzere enaz 1.00 m olmalıdır. Bu havalığa yuka
rıdaki muhtelif hacimler birlikte açılabilir. Havalığa açılan her hacim 
tavana en yakın yerinde asgari 10 cm. çapında bir delik bırakılacak diş 
ağzına kafes teli gerilmelidir. Havalıklar alt kısımlarında dış havaya 
taban sathının asgari % 20 büyüklüğünde kesitli olan bir kanalla bağ
lanmalıdır. 

B) Merdiven ışıklığı : 

Zemin kat dâhil beş kata kadar olan yapılarda (Beşinci kat dâhil) 
merdivenlere çatıdan ışık verilebilir. Ancak, merdiven evinde ışık için 
bırakılacak boşluğun merdiven kovası eni en az 0,50 m. yüzölçümü de 
enaz 1.00 m 2 olmalıdır. 

C) Bacalar : 

a - DumanERERERERER

Bacalar gerek yangına karşı, gerekse çekiş bakımından fennî şe
kilde yapılacak iç yüzü düzgün bir şekilde sıvanacak iç boyutları enaz 
12,5 x 12,5 cm. olacaktır. Shunt baca yapılmadığı takdirde her katın özel 
bacası olacak, iki baca birbirine bağlanmamalı, her ateş kaynağına ayrı 
bir baca yapılmalıdır. Ancak, gerekli boyutları ve diğer şartları sağla
mak kaydıyle shunt baca yapılabilir. Kaloriferli dahi olsa, her konut 
için en az bir baca bırakılmalıdır. Bu baca da shunt baca,olark düzen
lenebilir. 

b - Hava bacaları: 

Banyo ve helalarda havalık yapılmadığında, enaz 12,5x12,5 cm. 
kesitinde hava bacası yapılmalıdır. Bu bacaya duman bacaları bağlan
mamalı, alt kısımlarından dış havaya kanalla bağlanmalıdır. Aynı hava 
bacasına banyo helâ birlikte bağlanabilir. 

c - Çöp bacaları: 

Beş kattan (Beşinci kat hariç) yüksek bloklarda çöp bacası yapı
labilir. Çöp bacası gerekli boyutları ve formu verilerek kolay temizle
nebilir malzemelerden ve hiçbir maddenin sızmasına imkân vermeyecek 
şekilde yapılmalıdır. Zemin veya bodrum katta enaz Ölçüde ayrı girişli 
özel bir çöp toplama odası yapılmalıdır. Çöp odası dış havaya enaz ka
nalla bağlanmalıdır. Çöp bacaları mutfak, helâ, banyo için bırakılacak 
havalandırma enaz alan ve boyutlara gerekli ilâve yapılmak şartiyle ve 
gerekli tedbirler alınarak düzenlenebilir. 

d - Duman, hava ve çöp bacaları çatı örtüsünü enaz 1.00 m aşma
lıdır. 

D)QWQWQWQWQWQW

Balkon ve merdiven korkulukları yükseklikleri 0,90 m. yapılma
lıdır. 

17. Pencereler : 

Pencerenin bulunduğu hacmin taban yüzölçümüne göre bırakıla
cak enaz ve ençok pencere boşlukları oranı aşağıdaki çizelgede göste
rilmiştir. 

Enaz Ençok 

Yaşama grubu 1/8 1/5 
Çocuk yatak odaları 1/8 1/5 
Ana, baba yatak odaları 1/10 1/5 
Mutfak 1/10 1/5 
Diğer bölümler 1/14 1/12 

Pencere parapet yükseklikleri 0,90 mt. dir. Pencereler bu seviyeden 
daha aşağıya indirilmemelidir. Havalandırma kolaylığı bakımından pen
cerelerde vasistaslı çözümler tercih edilmelidir. 
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18. Kapıların kaba yapı ölçüleri: 
A) Konut giriş kapısında 1.00x2.00 m. den, 
B) Yaşama ve yatma grubunda 0,90x2.00 m. den, 
C) İs grubundan 0,80X2.00 m. den 
az olmamalıdır. 
19. Bahçelerde yapılması istenilen pergole ve ser gibi basit tesis

lerle parsel hudutlarını aşmayan genişliği (0,60) metreyi geçmeyen ku-
ranglez yapılabilir. 

80. Bahçe duvarları: 

Bahçe duvarlarmm yol üstüne isabet eden kısımlarının yükseklik
leri en fazla 0,50 m. yapılabilir. Bu duvarların üzerine ayrıca görüşü ka-
pamıyacak şekilde 1.00 m. yüksekliğinde parmaklık yapılabilir. Meyilli 
yerlerde yüksekliği tretuvardan 1.00 m. yi aşmamak üzere kademelen-
dirme yapılabilir. Yan ve arka hudutlarda yapılacak duvarlarda yuka
rıdaki hükme tabidir. Bahçe duvarları istinat olarak dahi yapılsalar 
bunların temel kısımları yola tecavüz etmemelidir. 

Sİ. Bahçede yapılacak tessiler : 
Ek yapılar : Ek yapı ancak, zemin şartları bodrum yapılmasına 

elverişli değilse veya bodrum yapılmasının gayri iktisadi olması halinde 
yapılabilir. Bu takdirde de ancak kömürlük, merkezi ısıtma yeri, sığı
nak, çocuk arabası ve bisiklet bırakma yeri, çöp odası, kaloriferci yeri, 
genel yıkanma yeri için ek yapı yapılabilir. 

Madde 84 — Projelerin hazırlanmasında faydalı görülen hususlar : 
1. 3500-5000 kişilik grupların en ekonomik büyüklük olduğu göz 

önünde bulundurularak, imkân nispetinde büyük topluluklar halinde toplu 
inşaat yapılması ve bu toplu inşaatta her 1000-1200 kişi için bir ana 
okulu, dinlenme bahçesi, otopark, posta kutusu, yangın ihbar cihazı her 
3500-5000 kişi için yukarıdakilere ilâve olarak bir ilkokul, bir gençlik 
lokali, çarşı, sosyal faaliyet merkezi, sağlık ocağı genel park, otobüs 
ilk hareket noktası, genel telefon merkezi yapılmalıdır. 

2. Yerleşme üniteleri kendi sınırları içinde yerleşme yoğunluğu 400 
kişi/hektardan daha düşük olarak düzenlenmemelidir. 

3. Blokların tanziminde, yol, su, elektrik, kanalizasyon, havagazı, 
telefon v. s. gibi alt yapı tesisleri maliyetini asgari ölçüde tutacak çö
zümlere gidilmelidir. 

4. Yeni tanzim edilecek vaziyet plânlarında derinlikleri az, mün
ferit bloklar yerine münferit derin bloklar ve 'bilhassa bitişik sıra blok
lar tertibi tercih edilir. 

5. Asansörlü yüksek bloklarda asgari 10 kattan, asansörsüz alçak 
bloklarda ise 5 kattan daha az katlı çözümlere gidilmemelidir. 

6. Alt yapı tesisleri konut yapımına başlanmadan bitirilmelidir. 
7. Zemin emniyet gerilmesi 1 kg/cma den düşük olan yerlerde ko

nut yapılmamalıdır. 
8. Yapılar arsaya kazı ve dolguyu enaz gerektirecek şekilde yer

leştirilmelidir. 
9. Merkezi ısıtma yapılmayan yapılarda konut imkân nispetinde 

tek soba ile ısıtılacak şekilde planlanmalıdır. 
10. Mutfak, yıkanma, helâ ve lavabo yerleri bir arada veya grup

lar halinde düzenlenmelidir. 
11. Mutfakta eviye, hazırlama ve pişirme tezgâhları bulundurul

malı, eviye ve tezgâhların döşeme kaplaması üzerinden yüksekliği 80 
cm. yapılmalı eviye için enaz 0,50 m. hazırlık tezgâhı için enaz 1.00 m. 
pişirme tezgâhı için enaz 0,65 m. uzunluk verilmeli, tezgâh enleri enaz 
0,50 m. yapılmalı, pişirme tezgâhı üzerinde davlunbaz, bütün tezgâh alt
larında kapaklı dolap ve eviyenin üzerinde en az eviye uzunluğunda alt 
kenarı eviye üst kotundan 0,40 - 0,45 m. yükseklikte dolap yapılmalı, 
tezgâh altı dolaplarında derinlik enaz 0,50 m. üst kısımdakilerde ise en 
az 0,35 m. olmalı, erzak dolabı olarak kullanılacak dolaplarda delik, pan
jur v. s. sistemlerle havalandırma sağlanmalı imkân nispetinde orta bü
yüklükte bir buz dolabı için yer ayrılmalı gerektiğinde havagazı fırını 
konulabilmesi için pişirme tezgâhı sökülüp katılabilecek şekilde yapıl
malı, havalandırma için davlunbazdan ayrı olarak vasistas konulmalı
dır. 

12. Çekme ve çatı katı yapılmasından, inşai zorluklar sebebiyle 
kaçınılmalıdır. 

13. Plân düzenlenmesinde dış duvarlar toplam boyu enaz ölçüde 
tutulmalıdır. 

14. Yağmur suyunun yapı temellerine zarar vermesi önlenmeli, 
dış sirkülasyonda çamura karşı gerekli tedbir alınmalıdır. 

15. Çimento tasarrufu sağlanması bakımından zorunluluk olma
dıkça briket kullanılmamalıdır. 

16. Döşeme kaplaması betonla birlikte dökülerek taşıyıcı beton 
haline getirilmeli, dolayısiyle çimento, demir tasarrufu sağlanmalıdır. 

17. Taşıyıcı sistem olarak Deprem Yönetmeliğinin imkân verdiği 
yerlerde yığma yapı sistemi tercih olunmalıdır. 

18. Temel ve çatı masraflarında ekonomi sağlamak amacı ile kat 
adedi arttırılmalı ve merdivenden de ekonomi sağlamak için bir katta 
mümkün olduğu kadar fazla konut yapılmalıdır. 

19. Çamaşır yıkama için banyo, helâ, mutfak veya bunların açıl
dıkları uygun bir yerde veya müşterek yıkanma yerinde gerekli ölçü
lerde yer ayırmalıdır. 

20. Kiralık olarak yapılacak konutlarda yaşama ve yatma grup
ları dışındaki iş grupları birden fazla ailenin istifadesini sağlayacak şe-
şeilde düzenlenebilir. 

BELEDİYE HİZMETLERİNDEN VE TESİSLERİNDEN İSTİFADE: 

Madde 85 —• Gecekondu ıslah bölgelerinde olduğu gibi veya değiş
tirilerek korunması mümkün olan gecekonduların ve Gecekondu Kanunu 
hükümlerine göre yeniden tesbit edilen konut sahalarında tahsis olunan 
arsalarda ilgililerince yapılacak yapıların belediye hizmetleri ve tesisle
rinden istifade etmeleri için herhangi bir belge aranmaz. 

TASFİYE BÖLGELERİNİN TESBİTİ : 
Madde 86 — Gecekondu Kanununun 16 nci maddesi gereğince tes-

biti gereken ıslah ve tasfiye bölgelerinin tesbitinde aşağıdaki esaslar 
gözönünde tutulacaktır. 

1. Âfete mâruz sahalar, 
2. Gayri sıhhi ve iskâna müsait olmayan sahalar, 
3. Tarihî ve turistik sahalar, 
4. Âmme hizmetlerinin götürülmesine imkân olmayan veya çok 

gayri iktisadi olan sahalar, 
5. Normal şehircilik prensipleri içerisinde tahsisi mümkün olmayan 

sahalar, 
6. Gecekondu ıslah bölgesi olarak ayrılması arsa kıymeti bakımın

dan gayri iktisadi olan sahalar, 
Belediyeler tarafından yapılacak ıslah ve tasfiye bölgelerinin Ba

kanlıkça onaylanması için mahallen yapılacak tetkikler Bakanlık tara
fından teşkil edilecek enaz üç kişilik komisyonlar eliyle yapılır. 

TASFİYEYE TABİ TUTULACAK GECETmONDULAR : 
Madde 87 —> Gecekondu bölgelerinde tasfiyeye tabi tutulacak ge

cekondular : 
1. Yukarıda zikredilen tasfiye bölgelerindeki gecekondular, 
2. Plân ve mevzuat icaplarına göre tamir veya değiştirilmesi müm

kün olmayan gecekondular, 
3. İmar Yönetmeliğine uydurulamıyan gecekondular, 
4. Islah bölgelerinde imar plânı tatbikatı dolayısiyle kaldırılması 

icap eden gecekondular, 
dır. 

I I I . BÖLÜM 

FONLARDAN YAPILACAK HARCAMALARLA İLGİLİ ESASLAR 

Madde 88 — Gecekondu Kanununun 13,' 15 ve 31 inci maddelerinde 
belirtilmiş olan : 

Tesbit, harita veya hava fotoğrafları, alımı ve değerlendirilmesi, her 
türlü plânlama ve projelendirme hizmetleri, başka imkânlarla karşılana
mayan malzeme ve benzeri giderlerin karşılanması, 

Binalı veya binasız arazi ve arsa satın alınması, kamulaştırılması, 
toplu veya ayrı halk konutu, nüve konut geçici veya daimi misafir ko
nutu yapılması, bunların düzeltilmesi veya onarılması, 

Gecekondu ıslah ve önleme bölgelerinin yol, meydan, kanalizasyon, 
su, elektrik ve benzeri gibi kamu hizmet ve tesislerinin yapılması, 

Bu işlerle ilgili personele ilişkin ödemeler, vasıta alımı, işletilmesi, 
tamiri, bakımı, kiralanmasına ilişkin harcamalar ve yönetim giderleri 
v. s. giderler aşağıdaki hükümler dairesinde fonlardan karşılanır. 

HARCAMA ŞEKİL VE YETKİLERİ : 
Madde 89 — Bir satm alma ve ihaleyi gerektirmeyen harcamalar 

birinci ve ikinci imza yetkisini haiz Bakan ve Mesken Genel Müdürü 
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veya yetkili kılacakları kimselerin imzalarını havi ödeme emirleri belediye f 

lerde ise belediye reisi ve gecekondu işleri ile ilgili büronun âmiri veya I 
yetkili kılacakları kimselerin imzalarını havi ödeme emirleri ile yapılır. 
Ancak belediyeler personel ve vasıta alımı ile ilişkin harcamalarda Ba
kanlığın onayım alır. 

Madde 90 •— Bir satın alma, ihale, imal ve devir gibi işlemleri ge
rektiren harcamalar, birinci ve ikinci derece imza yetkisini haiz makam
ların Türkiye Emlâk Kredi Bankasına para tahsisini öngören ödeme 
emirlerindeki meblâğlarla mukayyet olarak ve Bakanlıkça onanmış 
program Ve projeler uyarınca 91 - 118 inci maddelerde belirtilen usul
lere uygun olarak yapılır. 

DAİMİ VE GEÇİCİ KOMİSYONLAR : 
Madde 91 — Bu Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinde belirtilmiş işler 

92 nci maddede yazılı daimi veya geçici komisyonlar tarafından yürü
tülür. 

KOMİSYONLARIN KURULUŞU : 

Madde 92 — İmar ve İskân Bakanlığında, il, ilce ve belediye teş
kilâtı bulunan diğer yerlerde daimi komisyonlar teşkil edilir. 

Bu komisyonlar : 
a - İmar ve İskân Bakanlığında Mesken Genel Müdürü veya yet

kili kılacağı kimsenin başkanlığında ve Gecekondu İşleri Dairesinden de 
yetkili bir kişinin iştiraki ile 5 kişiden az olmamak kaydiyle yeteri kadar 
teknik ve idari elemandan kurulur. 

b - Bakanlığın lüzum gördüğü yerlerde en büyük mülki âmirin 
veya onun vazifelendireceği şahsın başkanlığında, il imar müdürü veya 
memuru, mahallin en büyük malmemuru veya yetkili kılacağı bir kişi 
ile yeteri kadar teknik ve idari edemandan daimi komisyonlar kurulur. 
Bu komisyonlar, Bakanlığın i l ilce ve belediyelerde kendi adına yapacağı 
işleri yürütürler. 

c - Belediyelerin kendi emirlerindeki fonlardan yapılacak harcama
lar için ise belediye başkanmın veya tensip edeceği kimsenin başkanlı
ğında belediye başkanının tâyin ve tensip edeceği yeteri kadar teknik ve 
mal! elemanlardan daimi komisyonlar kurulur. 

d - Daimi komisyonlar, hizmetin aksamadan yürümesini teminen 
lüzum görülen mahal ve yerlerde uygun gördüğü kimselerden müteşekkil 
geçici komisyonları (a) ve (b) fıkralarına göre İmar ve İskân Bakan
lığının (c) fıkrası için belediye Başkanlığının izni ile kurabilir. 

KOMİSYONLARIN GÖREV VE YETKİLERİ : 
Madde 93 — a) 92 nci maddenin (a) fıkrasına göre kurulacak 

İmar ve İskân Bakanlığı emrindeki daimi komisyon, Gecekondu Kanunu 
gereğince emrindeki fondan, bir satınalma, ihale, imal ve devri gerek
tiren 96 ve mütaakıp maddelerde yazılı işlerle ilgili işlemler için gerekli 
kararları alır, tasdikleri yapar ve yürütür. 

b) 92 nci maddenin (b) fıkrasına göre Bakanlığın lüzum gördüğü 
yerlerde kurulan daimi komisyonların harcama yetkileri muhtelif işler 
için Bakanlıkça alınacak sarf ve tahsis onaylanndaki miktarlarla sınır
lıdır. 

Madde 94 — 92 nci maddenin (c) fıkrasına göre kurulacak daimi 
komisyonların harcama yetkileri ise -İmar ve İskân Bakanlığınca ka
nunun 13 üncü maddesince verilecek izinlerde belirtilecek meblâğlarla 
sınırlıdır. 

Madde 95 — Geçici komisyonlar kuruluşuna karar veren daimi ko
misyonun vereceği sarf yetkisi dahilimle kalmak üzere âzami 150.000,— 
TL. ya kadar harcama yapabilirler. 

İHALE VE SATIN ALMA ESASLARI : 
Madde 96 — 88 inci maddede sayılan işler mahiyetlerine göre aşa

ğıdaki usullerden birisi ile yapılır. Bu usullerden hangisinin uygulanacağı 
daimi komisyonlarca tesbit edilir. 

a - Kapalı zarf usulü, 
b - Açık eksiltme ve açık arttırma usulü, 
c - Teklif isteme usulü, 
d - Emanet usulü, 
• - Pazarlık usulü, 

1 - Mutemet eliyle yapılan ödeme ve satın almalar. 

KAPALI ZARF USULÜ : 
Madde 97 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 

32 nci madde ve sonraki maddelerindeki esaslara uyularak işlem yapı

lır. Ancak komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap
makta serbesttir. 

TEKLİF İSTEME USULÜ : 

Madde 98 — a) Umumi usulle teklif alma : 
Bu usulün tatbiki suretiyle teklif istenmesi halinde, icabına göre 

komisyonun uygun gördüğü bir veya müteaddit gazeteye ilân verilir. 
İlânlarda satm alma veya ihale mevzuunda nev'i miktarı, özellikleri, 
teslim şart ve müddeti, teminat, tediye ve ihaleye girecek olanlarda ara
nacak evsaf vesair önemli şartlar ve teklifin verilmesi gereken tarih be
lirtilir. 

b) Mahdut usulle teklif alma ; 

Satın alma ve ihalenin muayyen firma veya mütaahhitlerden teklif 
istenilmek suretiyle yapılması halinde bu usul tatbik olunur. Bu tak
dirde, ilgili komisyonca muhtelif namzetler arasından, mevzuubahis iş 
için seçüerek tesbit edilmiş bulunan firma veya müteahhitler adresine 
mektupla müracaat edilir. Bu mektuplarda satın alma veya ihale mev-
zuunun nev'i, miktarı, özellikleri teslim şart ve müddeti, teminat, tediye 
vesair önemli şartlar ve teklifin verileceği tarih ve icabına göre şartna
meler, mukavele tasarısı, plân vesair gibi evrak gönderilir veya muayyen 
bedel mukabilinde komisyondan tedarik edilebileceği bildirilir. 

Teklif isteme mektupları umumiyetle posta ile müstacel hallerde 
müvezzi vasıtasiyle ilgililerin adreslerine gönderilir. 

AÇIK EKSİLTME VE AÇIK ARTIRMA USULÜ : 
Madde 99 — Açık eksiltmelerde ve artırmalarda talipler, şartna

meler gereğince talep edilen muvakkat teminat ve diğer vesikaları İle 
birlikte şartnamesinde yazılı gün ve saate kadar komisyona müracaat 
ederler. Komisyonca bunların vesaiki tetkik edilip açık eksiltmeye ve ar
tırmaya iştirak edecek olan taliplere şartname, mukavele projesi ve var
sa diğer evrak imza ettirilir ve kendileri fiyat vermeye davet edilir. 

Eksiltme ve şartnameye iştirak eden taliplerin verdikleri fiyatlar 
tutulmakta olan mazbataya yazılır ve en son fiyatlar taliplere imza et
tirilmek suretiyle tesbit edilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 

PAZARLIK USULÜ: 
Madde 100 — a) Artırma ve eksiltmeye konulmasmda fayda gö

rülmeyen ve daimi mahiyet arzetmeyen müteferrik alımlar ve satımlar, 
b) Yapılan araştırma neticesinde mahdut kimsenin elinde bulun

duğu anlaşılan malzeme ve işler, 
c) Mukavelenin feshi üzerine yapılması acele lâzım gelen satın 

alma, satım ve ihale işleri, 
d) İnşaatların veya diğer faaliyetlerin durmasına müncer olacak 

evvelce düşünülmeyen âni ve fevkalâde bir halin çıkması üzerine acele 
yapılmasına lüzum görülen ve Yönetmeliğin 88 inci maddesinde tesbit 
olunan satın alma, satım ve ihale işleri komisyona dahil iki üyenin yapa
cağı fiyat soruşturmalarına göre teklifleri uygun görülen istekliler ko
misyona çağrılır veya komisyonca mahalline gidilerek fiyat üzerinde an
laşmaya varılarak durum zabıtla tesbit edilip komisyonca karara bağ
lanır. 

EMANET USULÜ : 

Madde 101 — Emanet inşaatı, daimi komisyonlarınca kurulacak 
emanet inşaat komisyonlarmca yapılır. Bu emanet inşaat komisyonları 
en az üç kişiden kurulur. Teknik eleman komisyonun başkanıdır. 

a) Emanet suretiyle yapılması kararlaştırılan inşaat mümkün ol
duğu takdirde bölümleri, olmadığı takdirde gerektiğinde türü bakımın
dan olmak üzere malzeme ve işçilik gibi türlere ayrılıp bunlar gereki
yorsa ihale suretiyle yüklenicilere veya götürü olarak taşaronlara veri
lerek veya hep gündelik ile işçi çalıştırılarak yaptırılır. 

Bir taşarona bir çeşit iş verilir. Ancak inşaatın tümünün yapıl
ması taahhüdünü kapsamamak üzere teknik gereklerle aynı taşarona 
birbirleriyle ilgili bir kaç türlü işin verilmesi de caizdir. 

b - Götürü verilen işlerin türü ve fiyatları Komisyon karariyle be
lirtilir. 

c - Götürü iş alan taşarona yapacağı iş hakkında Komisyonca 
tesbit olunan şartları ve fiyat indirimini kabul ettiğine dair Komisyon 
Başkanlığına yazılı bir taahhüt mektubu verir. Fakat taşarondan bir 
taahhüt mektubu alınmış olması, idarece taşarona karşı bir yüklentiyi 
kapsamayıp komisyon gerekli görüldüğü takdirde taşaronun işine son 
verebilir. 
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d - Taşaronlann çalıştıkları işçilerin hakedişleri istihkak tutarını 
aşmamak üzere taşaron hesabına mutemetlerce dağıtılıp ödenir. 

e - Emanet inşaatın bitiminde Komisyonca ikinci keşfi düzenlenir. 
Harcamalar özet çizelgesi ile birlikte daimî komisyonlarca gönderilir. 
Daimî komisyon bunlara ait kabul işlemlerini yapar. 

MUTEMET ELİYLE YAPILAN SATIN ALMALAR VE ÖDEME
LER : 

Madde 102 —• Daimî komisyonun bulunduğu ve emanet inşaat ko
misyonu kumlan yerlerde Bakanlığın, mülkî âmirin veya belediye baş
kanının oluruna istinaden ve faturalar ile sarf evrakları ilgili komis
yonlarca tasdik edilmek üzere 5.000,— T. L. ya kadar olan satın alma
lar veya ödemeler mutemetler vasıtasıyla yapılabilir. Bu harcamalar 
mutemetlere verilecek avanslar ile yaptırılır. Bir işin bu hadlere indi
rilmek suretiyle bölünerek yapılması caiz değildir. 

DİĞER USULLER : 

Madde 103 — Resmî daire ve müesseseler ile sermayesinin en az 
yansı Devlete, özel idare belediyelere ait müesseseler ve köy hükmi şa-
hıslanna fondan ödemeyi gerektiren her türlü iş ve hizmetler ihale usul
lerine tabi olmaksızın bu daire ve müesseselerle köy hükmi şahıslan 
arasında anlaşma suretiyle sonuçlandırılır. Devletçe tevzie tabi tutulan 
ve fiyatlan muayyen olan maddeler için ayrıca bir muameleye lüzum 
kalmaksızın satın alma karan daimî komisyonlarca alınır. 

TEKLİF ADEDİ : 

Madde 104 — Madde 103 de yazılı mübayaat haricinde kalan ah
valde en az üç firmadan yazılı teklif alınır. Bununla beraber, istisnai 
ahvalde bu şartın sağlam olması halinde daha az adedde teklifle de iktifa 
edilebilir. Bu takdirde keyfiyet satın alma ve ihale karannda belirtilir. 

ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞME ESASLARI : 
Madde 105 — Şartlaşmalarda 96 nci maddedeki usullerden hangisi

nin uygun olacağı, ihalenin saati, ihalenin yapılacağı yer işin niteliği, 
miktan, muhammen veya keşif bedeli, geçici miktarları, teminatlar üze
rinden idarenin hakları, teslim süresi; muayene esasları, gecikme halinde 
uygulanacak esaslar, taahhüdün kısmen veya tamamen yapılmaması 
halinde müeyyideler, resim, vergi ve giderlerin hangi tarafa ait olduğu 
vesair gerekli görülen hususlar belirtilir. Sözleşmeler, ihale sırasında uy
gulanacak usul, ihalenin günü, saati, yapılacağı yer, geçici teminat gibi 
ihaleden evvelki safhaya ilişkin hususlar hariç olmak üzere şartlaşma
lara uygun bir şekilde taahhüdün tamamiyle yerine getirilmesine kadar 
tarafların haiz bulundukları karşılıklı hak ve vecibeleri belirtilen hüküm
leri içine almak üzere düzenlenir. İhaleden hemen sonra taraflarca imza 
edilmek ve noterce onaylandmlmakla tamamlanır. 

Şartname ve sözleşme örnekleri Bakanlıkça hazırlanarak mahalli 
gerek ve ihtiyaçlara göre doldurulmak suretiyle kullanılmak üzere gön
derilebilir. 

Sözleşmenin uygulanması sırasında işte değişiklik zorunluğu mey
dana çıktığı yahut keşif dışında kalmış ve fakat görülen zaruret üze
rine yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış hususlar çıktığı takdirde 
i% 100 ü geçmemek üzere işin aynı sözleşme hükümleri içerisinde yapıl
ması veya meydana çıkacak değişiklikler için de şartlaşma ve sözleş
melere gereken kayıtlar konulur. 

Herhangi bir taahhüdün süresinden önce bitirilmesi halinde hiçbir 
suretle süre uzatımı alınmamış olmak ve geçici kabul tutanağı ile işin 
bitirildiği tarih tesbit edilmek suretiyle, işin bitirildiği tarihle, sözleşme
sine göre bitirilmesi gereken tarih arasında geçen (Resmî tatil günleri 
hariç) hergün için yükleniciye belirli bir para armağanı verilir. Ancak 
bu hususun başlangıçta şartlaşmalarda ve ona uygun olarak sözleşme
lerde tesbit edilmesi şarttır. 

MUHAMMEN BEDELİ, KEŞİF BEDELİ : 
Madde 106 — Muhammen bedel, komisyonlarca işin niteliğine göre 

belediye, ticaret ve sanayi odaları, borsa ve bilirkişilerden soruşturularak 
buna dair belgeler toplanır. Komisyon bu belgeleri inceliyerek ve takdir 
hakkını da kullanarak, muhammen bedeli tesbit ve durumu bir tutanakla 
belgelendirir. 

İnşa, tamir tesis işleri için dairelerince yapılacak keşif cetvelleri 
esas tutulur. 

İLÂN : 

Madde 107 — Artırma veya eksiltmeler (Kapalı zarf, açık artırma 
ve eksiltme, teklif alma, pazarlık usullerinden hangisi ile yapılırsa ya
pılsın) yapılacağı günden en az bir hafta öncesinden başlıyarak tutan 
100.000,—• liradan az olan işler, o yerde çıkan bir gazete Ue tutan 
100.000,— liradan fazla olan işler ise mahallî gazeteden başka i l mer
kezinde Ankara'da ve İstanbul'da çıkan birer gazete ile en az ikişer 
defa ilân olunur. Haftada bir gazete çıkan yerlerde bir ilânla yetlnile-
bilir. Hiç gazete çıkmıyan yerlerde mahallî ilân belediyenin ilân araç-
lariyle yapılır. 

İlânlarda işin niteliği, miktarı, özellikleri, geçici teminat miktan, 
ihalenin yapılacağı gün, saati, yeri ve şekli ile gerekli görülen başka 
hususlar belirtilir. 

Keşif veya tahmin edilen bedeli : 10.000,— lirayı geçmiyen pazar
lıklarda ilân mecburi değildir. 

Mahdut usulle teklif alma usulü ilâna tabi değildir. 

TEMİNAT : 

Madde 108 — İhalelere girmek istiyenlerin ilânda belirtilmiş olan 
başlangıç saatinden önce aşağıdaki ölçülere göre geçici teminatı yatır
mış bulunmaları gerektir. 

İhalenin keşif ve tahmini bedeli : 
a - 50.000,— T. L. kadar olan işler için 1% 7,5 
b - 50.000,— T. L. den 250.000,— T. L. ye kadar olan işlerin 50.000,— 

T. D. sı için % 7,5 üst tarafı için ise % 5 
c - 250.000,— T. L. dan 1.000.000,— T. L. ya kadar olan işlerin 

250.000,— T. L. için «b» fıkrasına göre, üst tarafı için de '% 4 
d - 1.000.000,— T. D. dan fazla işlerin 1.000.000,— T. L. İçin «c» 

fıkrasına göre üst tarafı için % 3 geçici teminat alınır. 
Alman geçici teminat ihalenin bildirilmesinden sonra, onbeş gün 

içinde kesin teminata çevrilir. Kesin teminat geçici teminatm iki katı 
olarak ihale bedeli üzerinden hesap edilir. Geçici ve kesin teminat olarak 
kabul edilecek kıymetler, ipotek işlemi dışmda olan ve Devletçe geçici 
ve kesin olarak kabul edilmiş olan (kıymetlerdir. 

Geçici sözleşmenin dışında kalıp yapılması ihaleden sonra kararlaş-
tmlmış işlerin meydana çıkması veya işde zorunlu bir artış olması ha
linde, idare istediği takdirde bu artan işi yeniden ihaleye çıkartmakta 
yahut aynı şartlarla aynı yükleniciye pazarlıkla yaptırmakta serbesttir. 
Bu şekildeki işler için de kesin teminat, artan iş oranında artınlır. Alım, 
satım, imal, taşıma gibi işlerde ise bedel 50.000,— T. L. geçsin veya geç
mesin, yüklenici yukanda a), b, c, d) fıkralan uyannca hesap edilen 
geçici teminatın iki katını ihaleyi takip eden on gün içinde birden yatır
maya mecburdur. 10.000,— T. L. yı geçmiyen pazarlıklarda geçici ve ke
sin teminat alıp almamakta idare serbesttir. İhaleden sonra sözleşme 
yapılıncaya kadar geçecek süre içinde taahhüt tamamen ifa edilmişse ke
sin teminat alıp almamak hususunda da bu fıkra hükmü uygulanır. 

LÂYIK HAD, İHALE, ONAY, TERCİH : 

Madde 109 — Yapılacak ihalelerde verilen bedel Komisyonca lâyık 
hadde görüldüğü takdirde ihaleyi yapan komisyonların başkanlan İta 
âmirleri ise ihale kesindir; değilse ihale geçici olup, ita âmirlerinin ona
yına sunularak kesinleşir. Yedi iş günü içinde onaylanmayan veya red
dedilmeyen ihaleler onaylanmış sayılır. 

LÂYIK HÂD : 

Lâyık hâd, artırmaya ait ihalelerde keşif bedelinden az olmak şar
tiyle teklif edilen bedelin en yükseğidir. Eksiltmeye ait ihalelerde tah
min veya keşif bedelinden fazla olmamak şartiyle teklifler arasmda 
lâyık haddi tâyinde ve tercihte Komisyon serbesttir. 

İHALE İLE SONUÇLANAMAYAN İŞLERDEN SONRAKİ İŞ
LEMLER : 

Madde 110 — İhalelerde verilen bedel sının, lâyık görülmediği ve
ya istekli çıkmadığı takdirde, ihalenin tekrarlanması veya ihale şekli
nin değiştirilmesi hususları, mahallî gerek ve zorunluluklara göre Ko
misyonca bir kararla tesbit olunur. 

İHALE ONANDIKTAN SONRAKİ İŞLEMLER : 

Madde 111 — İhale onandıktan sonra 108 inci madde esasları çer
çevesinde kesin teminat alınır ve sözleşme aktedilir. 

Sözleşmeler şartnameye paralel ve yüklentinin yerine getirilmesi 
ile ilgili karşılıklı hak ve vecibeleri düzenleyen hükümleri içine alır. 
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ÖDEME AVANS VE KREDİLER : 

Madde 112 — 88 inci maddede yazılı işlere ilişkin bütün ödemeler 
İmar ve İskân Bakanı veya yetki vereceği ilgili Genel Müdür ta
rafından, belediye fonları için belediye başkam veya yetki vereceği 
muavinleri tarafından düzenlenecek ödeme mektupları veya çeklerle fon
dan yapılır. 

Madde 113 — a - Komisyonlar emrine verilecek ödenekler şubesi 
bulunan yerlerde T. Emlâk Kredi Bankasına, olmadığı takdirde bu Ban
kanın en yakın mahaldeki şubesinde açtırılan hesaplara yatırılır. 

b - Komisyonlar emrine gönderilen paralardan yapılacak her çe
şit ödemeler, düzenlenecek tahakkuk evrakına dayanarak bu komisyon
ların başkan ve bir üyesinin imzalarını, havi ödeme mektupları veya çek
lerle hak sahibine veya mutemede Banka tarafmdan bizzat ödenir veya 
havale olunur. 

Tahakkuk evrakı; hizmetin yerine getirilmesinde sitüasyonîara, 
onaylı bordrolara, senetlere, keşif raporlarına, mal ve bir kıymet alı
mında ise faturalara, tesellüm ilmühaberlerine, tapu senetlerine dayanı
larak düzenlenir. 

Madde 114 — Şartlaşma ve sözleşmelerde belirtilmiş olmak şartiy-
le, yüklencilere, Türkiye'de faaliyettte bulunan bankaların vereceği te
minat mektubu karşılığında ihale bedelinin % 50 sini geçmemek üzere 
avans verilebilir. Ancak şartnamelerde avansın mahiyeti ve uyulması 
lâzım gelen hususları belirtilir. 

Madde 115 — Yönetmeliğin 96 nci maddedeki usullerle yapılan in
şaat işlerinde İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan «İnşaat, kontrol
lüğü esasları »uygulanır. 

HESAP İŞLERİ : 
Madde 116 — Fonlardan ödenen paraların hesabı için Bakanlıkta 

veya belediyelerden ilgili servislerinde, Bakanlığın lüzum gördüğü yer
lerde kurduğu komisyonların hesabı için ise görevlendirilecek servis 
veya memurlar : 

a - Merkezden gönderilecek paraların kaydına mahsus örneği Ba
kanlıkça tesbit edüen defterleri tutmağa, 

b - Yapılacak giderleri günü gününe gîder kısmına kaydetmeğe, 
c - Tahakkuk ve hakediş evrakmı düzenlemeğe, 
d - Yapılacak ödemelerde kanunen kesilmesi gereken vergi ve re

simleri tahakkuk ettirmeye, 
e - İlgili komisyonlarca, ita âmirinin müsaadesi ile satın alman de

mirbaş eşyayı özel defterlerine kaydettirmeye, 
1 - Her ay sonu itibariyle, bir ay içinde yapılan giderlere ait olan 

ve işbu yönetmeliğin ilgili maddelerine göre düzenlenmiş olması gereken 
belgeleri ve hesap cetvellerini düzenlemeye, 

g - Bütün haberleşme ve muamelât işlerini yürütmeye mecburdur
lar. Bunların dışında kayıt ve muhasebe usullerine ait hususlar Bakan
lıkça hazırlanacak bir muhasebe talimatında esaslara bağlanacaktır. 

MAHSUP İŞLERİ : 
Madde 117 — Bakanlığın lüzum gördüğü yerlerde kurulan komis

yonlarca yapılan harcamalara ilişkin tahakkuk evrakı her ay sonu Ba
kanlığa gönderilir. Bakanlığın ilgili servislerince incelenip uygunluk 
sağlandıktan sonra Bakanın tasvibi ile mahsubu yapılır. Mahalline 
bildirilir. 

HESAP KESİMİ VE BİLANÇO : 
Madde 118 — Fonlarm hesap dönemi malî yıldır. Malî yıl sonu iti

bariyle düzenlenecek bilanço, yıl içinde sağlanan gelirlerle yapılan har
camaları gösteren cetvellerle birlikte, en geç üç ay içinde Bakanlık em
rindeki fon için İmar ve İskân Bakanının, belediyeler emrindeki fonlar 
için belediye başkanının tasvibine arz olunur. 

Madde 119 — Bu Yönetmelik, Resmî Gazete ile yayımını takip eden 
günden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 120 — Gecekondu Kanununa ve Yönetmeliğe ilişkin bütün 
İşlemlere İmar ve İskân Bakanlığı yetkilidir. 

Örnek: 1 

Arsa talep edenlerin dolduracakları beyanname 

Evvelce Gecekondu Kanununun 17 nci maddesi gereğince verdiği 
beyannamenin kütük, kayıt No ve makbuz No 

Adı, Soyadı : 

Alie fertlerinin (Aile Reisi dâhil) 
Adı, Soyadı Akrabalık durumu işi Aylık kazancı 

1 
2 
3 [ 

4 

5 .7 
6 

7 
8 

9 .. 
Aile gelirinin aylık yekûnu 
Aile fertlerine göre aylık vasati 

Yukarıda tesbit edilen aile fertleri ile aile gelirimin ve ayrıca ken
dimin veya eşimin veya ergin olmıyan çocuğumun herhangi bir bele
diye sının içinde ev yapmaya müsait arsa veya herhangi bir yerde bir 
ev veya apartmanın ayn bir dairesine karşılık olan payına sahip bulun
madığımızı beyan ederim. 

Tahkikat sonunda beyanımın doğru olmadığı meydana çıkarsa bü
tün kanuni ceza ve mesuliyetleri kabul ederim. 

Adres : Talep sahibi 
İmzası 

Bu beyannameye eklenecek belgeler : 
1 — Aile fertlerine ait nüfus kâğıtlannın nüfus dairelerinden tas

dikli suretleri, 
2 — Aile fertlerine ait aylık gelir durumunu bildiren iş yerinden 

alınmış ve resmî bir kuruluştan tasdikli belgeler. 

örnek : 2 
T. C. 

Belediye Başkanlığı 
Halk konutlarına giriş Tutanağı 

Adı Soyadı 
Mesleği 
Konuta giriş tarihi 

fti ]....ZZ"'.'.'...'. 
i l çes i 
Mahallesi 
Sokağı 
Konut No. 
Daire No. 
Tesbit edilen aylık kira tutan 

Yukanda mahalle, sokak ve Daire No. su yazılı konutu aşağıda 
yazılı şartlarla teslim aldım. 

1. Kiraladığım konutu iyi şekilde kullanmayı ve Halk Konutlan-
nın kullanılış sekime dair olan yönetmeliğe uymayı, 

2. Kiraladığım konutu boşaltmak durumunda kaldığım takdirde 
konutu teslim aldığım şekil ve nitelikte teslim etmeyi, konutun teferruat 
ve mütemmim cüzileri zayi olur veya mutat üzere kullanmaktan müte
vellit noksan haricinde kıymetlerinde eksiklik olursa bunlan değerleriyle 
tazmin etmeyi ve idare isterse eski haline getirmeyi, aksi halde beledi
yeden gönderilecek 3 bilirkişi tarafından tesbit edilecek zarar karşılığı
nın hükme hacet kalmaksızın ödemeye şimdiden muafâkatım olduğunu, 

3. Geri vermeden terk ettiğim takdirde veya konutta oturduğum 
müddetçe yaptığım zarar ve hasar hakkında da yukanda madde hükmü
nün uygulanmasını, 

4. Konutun içinde ve dışında konutun asli şeklini değiştirmemeyi, 
5. Sarf edeceğim elektriğin, suyun ve havagazınm parasının bana 

ait olduğunu, 
6. Yönetmeliğin hükümlerine tamamen riayet etmeyi taahhüt ve 

yukanda yazılı hükümleri aynen kabul eylediğimi şimdiden beyan ede
rim. 

Tarih ve nonutu kiralayanın imzası 

İlinin İlçesinin Mahallesi
nin Sokağında kâin numaralı konutun ( 
numaralı dairenin) yukanda yazılı nitelikleriyle /.../ tarihinde 
teslim edildiğini ve imzasının yukarıda alındığını gösterir tutanaktır. 

Belediye Başkanı Teslim Eden Memur 
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Örnek : 3 
T. C. 

Belediye Başkanlığına 
Halk konutlarından çıkış Tutanağı 

1. Adı, Soyadı 
2. Mesleği 
3. Konuttan çıkış tarihi 
4. İli 
5. İlçesi 
6. Mahallesi r 

7. Sokağı 
8. Konut No. su 
9. Daire No. su 

Yukarıda yer ve no. su yazılı konutun özel sütunlarında gösteri
len haliyle teslim edildiğini gösterir tutanaktır. 

Belediye Başkanı Teslim Alan Memur Konunu Geri Veren 

Tarih Tarih Tarih 

İmza İmza İmza 

NOT : Konutta herhangi bir eksiklik veya zarar görüldüğü tak
dirde bu tutanak imzalanmadan önce 3. No. lu örneğin 2 nci maddesinde 
yazılı 3 bilirkişi getirilerek eksik veya zararların para olarak tutarları 
bir tutanakla belirtilir. Ve o maddeye göre işlem yapılır. 

TEBLİĞLER 
Ticaret Bakanlığından : 

11/10-/1954 tarih ve 8825 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Bildiriye Ek Bildiri 

1 — Antalya İlinin Kaş İlcesine bağlı Kalkan Bucağı Bölgesinden 
vâki olacak pamuk kontrol istekleri, Köyceğiz Pamuk Kontrol Merkezi 
tarafından karşılanacaktır. 

2 —• Bu bildiri hükümleri yayımından 15 gün sonra yürürlüğe gi
recektir. 

İstanbul, Samsun, Trabzon, İzmir, Mersin, İskenderun, Gaziantep 
merkezlerine ilâveten Adana'da Bağırsak Kontrol Merkezi olarak kabul 
edilmiştir. 

İ L A N L A R 
Ilgın Belediye Başkanlığından : 

Yeni yapılan Belediye sinema binasına 390 aded sinema koltuğu açık 
eksiltme usulü ile 1 Kasım 1966 Salı günü saat 15 te Belediye salonunda 
Encümen huzurunda ihale edilecektir. 

Muhammen bedeli 29.250 lira olup geçici teminatı 2.193,75 liradır. 
Taliplerin marangozlukla iştigal ettiklerine veya müteahhit belgeleri ile 
mezkûr gün ve saatte teminatları ile birlikte hazır bulunmaları bu işe 
ait» şartnameler mesai saatlerinde görülebileceği ilân olunur. 

7342 /1-1 

Kastamonu Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 965/1309 
Karar No: 966/762 
C. M. U. No : 965/337 
Hâkim: A. Hikmet Göksu 13807, 
Kâtip : Seyfettin Ekmekçi, 
Davacı: K. H. 
Maznun : Kiraz Cevizli Köyünden Mehmet oğlu Esma'dan doğma, 1942 

tdoğumlu, evli, 1 çocuklu, okur yazar, rençber, sabıkasız, Türk İslâm Hüse
yin Güllü, 

Suç : Hırsızlık, 
Suç tarihi: 28/3/1964, 
Hırsızlık suçundan maznun Hüseyin Güllü hakkında yapılan duruşma 

sonunda : 
Maznun Hüseyin Güllü'nün sübuta eren hırsızlık suçundan dolayı 

hareketine uyan T. C. K. nunun 491/3, 522, 523, 525 inci maddeleri gereğince 
dört ay "müddetle hapsine ve aynı müddetle emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmasına 14 lira mahkeme masrafmın maznundan tahsüine 
mütedair mahkememizden verilen 27/6/1966 günlü ve aynı sayılı gıyabı 
hüküm şimdiye kadar maznuna tebliğ edilemediği gibi adreside tesbit edüe-
mediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmi 
Gazete ile hükmün ilânet) tebliğine, aynı Kanunun 31 inci maddesi gere
ğince tebligatın maznuna jşpılmış sayılmasına ilân masrafının maznundan 

alınmasına, ilânın bir suretinin ayrıca mahkeme divanhanesine asılmasına, 
15/9/1966 tarihinde karar verildi. 

T202 

Demirci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1966/333 
Demirci'nin Sofular Mahallesinden Şerif Ali eşi Hüsniye İzalan vekili 

Nuri Komıralp tarafından Demirci'nin Sofular Mahallesinden Hasan Ali 
oğlu Şerif Ali İzalan aleyhine ikame olunan şiddetli geçimsizlik ve fena 
muamele neticesi boşanma dâvasımn duruşmasında : 

Dâvâlı Şerif Ali İzalan'm adresi meçhul olup kendisine ilânen davetiye 
çıkarılmışsada duruşmaya gelmediğinden gıyap kararının ilânen tebliğine 
karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 15/11/1966 günü saat 10.00 da 
bizzat kendisi veyahut kendisini temsil edecek bir vekil tâyin etmeleri 
hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7204 • 
Ermenek Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

966/124 
Ermenek Askerlik Şubesi ile Göktepe Nahiyesi Çevrekavak Ma

hallesinden Ali oğlu Aytekin Kılıçhan aleyhine açılmış olan tazminat 
dâvasında verilen karar gereğince : 

Dâvâlı Ali oğlu Aytekin Kıhçhan'ın adresi belli olmadığından teb
ligat yapılamamış olup bu kere duruşma tarihi olup 24/11/1966 günün
de mahkemede hazır bulunması için gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

7171 

966/52 
Eremenek Tekel İdaresi ile Ermenek Keçipazar Mahallesinden 

Safiye Yalçm Kaya ve rüfekası arasında cereyan eden izaleyi şüyuu 
dâvasında verilen karar gereğince : 

Dâvâlılardan Mehmet Plrgun'un adresi belli olmadığından tebli
gat yapılamamış olup bu kere duruşma tarihi olan 17/11/1966 gününde 
mahkemede hazır bulunmadı için tebligat yerine kaim olmak için ilâ
nen tebliğ olunur, 

7173 



Sahaf e: 18 (Resmî Gazete) 17 EKİM 1966 

Ankara Lv. A. 2 No. îu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı 
(iki) kalem (Sun'i kösele) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde 
Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin ka
nuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada 
geciken mektuplar kabul edilmez. 

Miktan M. bedeli G. teminatı İ H A L E 
Cinsi Çift Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Tabanlık sun'i kösele 90.000 553.500,— ) 30.390 — 31 Ekim 1966 Pazar-
Topukluk sun'i kösele 90.000 112.500— \ tesi 11.00 

666.000,— 
7301 /4-2 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Tahmini bedeli 9250,— lira geçici teminatı 693,75 lira olan 10 aded 
resim masası açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme, 27/10/1966 Perşembe günü saat 16 da Bakanlık bina
sında Malzeme Müdürlüğü Odasında toplanacak Komisyon marifetiyle 
yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. 
Taliplerin, belirtilen zaman ve yerde geçici teminat makbuz veya 

Banka mektuplan ve şartnamede yazılı diğer belgeleriyle birlikte Ko
misyona müracaatlan duyurulur. 

7302 / 4-3 

Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden : 

Bayındırlık Müdürlüğü yedek parça ambarına yaptmlacak muha
faza ranzası işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. Keşif be
deli : 32.129,— lira olup geçici teminat 2.409 lira 67 kuruştur. İhalesi : 
21/10/1966 Cuma günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Daimî Encü
men toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimi Encümende gö
rülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar, teminat makbuz veya 
mektubu, 1966 yılma ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Hakanlığı 
ve bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve 
eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işi yapabileceklerini 
tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç üç gün evvel (Tatil 
günleri hariç) Vilâyet makamına müracaatla bu iş için alacaktan fennî 
yeterlik belgesini havi usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarflannı 
makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
6907 / 4-4 • 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

Yapılacak iş : Fakültemiz Nöroşirurji Kliniği binasında yaptırıla
cak hasta asansörü işi. 

Keşif bedeli : 80.000,00 liradır. 
Geçici teminat : 5.250,00 liradır. 
Eksiltme mahallî ve tarihi : 4/11/1966 Cuma günü saat 10.30 da 

Tıp Fakültesi Dekanlığı Satmalma Komisyonunda kapalı zarf usulü ile 
ihale olunacaktır. 

Şartname : Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında mesai 
saatleri (8.30 - 16.30) dahilinde görülebilir. 

Eksiltmeye iştirak edebilmek için ihale gününden tatil günleri ha
riç en az üç gün evvel bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat ederek 
bu işin teknik öneminde en az bir îşi ikmal edip kesin kabulünü yaptır
dıklarına dair belgelerini ibraz etmek suretiyle alacaklan yeterlik belge
sini ve 1966 yılı Ticaret Odası vesikası ile Döner Sermaye Veznesine ya-
tmlacak teminat mektubunu muhtevi olarak 2490 sayılı Kanunun tari
fât! dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyona tevdi etmeleri şarttır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
7315/4-2 

Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Satmalma Komisyonu Başkan
lığından : 

1 — Orman Genel Müdürlüğü İşletmeleri ihtiyacı için Devlet Or
man İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği uyannca aşağıda cinsi, 
miktarı ile son teklif verme günleri yazılı iki grup yedek parça ayrı ayrı 
iç piyasadan teklif toplamak suretiyle pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 — Kapalı teklif mektuplarının engeç 31 Ekim 1966 Pazartesi 
saat 17.00 ye kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

3 — Bu işe ait şartnameler Ankara, İzmir Orman İşletme Müdür
lükleri ile Orman Yedek Parça Depo Müdürlüğünde ve Komisyon Baş
kanlığına (Tünel Caddesi 38 Kuthan Kat 2 Karaköy - İstanbul) görüle
bilir. 

Son 
C i n s i Miktarı teklif günü 

İş makineleri için bıçak cıvata ve somun 15 kalem (Liste) 31 Ekim 1966 
Inter UD-14A yedekleri 92 kalem (Liste) 31 Ekim 1966 

İlgililere duyurulur. 
7321 / M 

T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komis
yonu Reisliğinden : 

60 kalem muhtelif cins ve kapasiteli malzeme (Tezgâh, tesisat, 
teçhizat, makina, alet, ocak, pres ve taşıma arabası gibi) tökllfalma su
retiyle dış piyasadan satın alınacaktır. 

1 — Teklifler engeç 18/11/1966 Cuma günü saat 17.00 ye kadar 
Ankara'da Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza verilmiş veya 
gelmiş olacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sirkeci 
veznesinden 100 lira mukabilinde temin edilebilir. 

3 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya ter
cih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

7341 /2-a 

Etibank Şebeke Tesis Müdürlüğünden : 

Şartnamesine göre, kapalı zarf usulü ile muhtelif oto lâstiği satm 
alınacaktır. Son teklif verme tarihi 4 Kasım 1966 dır. Şartname Emek 

1 İş Hanı Kat 16 da~ Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 
7336/3-2 

Bavındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği 5 İnci Bölge 
Müdürlüğünden : 

Yapı işleri 
1 — Ankara Esenboğa Serum Çiftliği ikmal inşaatı işi 2490 sayılı 

kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli 5.089.874,84 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 1/11/1966 Salı günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Müdürlükte 

görülebüir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) (166.447,—) liralık geçici teminatım, 
B) 1966 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyannamesi teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayın
dırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesinin aslı 
ile karneye esas işlere ait belgelerin asıllarının ibrazı suretiyle Yapı ve 
İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacaklan yeterlik belgelerini 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 1/11/1966 Salı günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 25/10/1968 Salı günü 
m«sai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul «dilm«z. 
Keyfiyet ilân olunur. 

7300/4-2 



17 EKÎM 1966 (Resmî Gazöte) Safaife: 19 

îmar ve iskân Bakanlığından : 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü Araştırma Lâboratuvarları ihti
yacı için : 

Üst Taban Yüksek-
Cinsi Hacmi Çapı çapı çapı ligi Ağırlığı Adedi 

Platin kapsül 
Platin kroze (Ka
pağı ile) 

130 cc 75 mm — — 38 mm 40 Gr. 

— — 35 mm 20 mm 40 mm 30 Gr. 
Kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Tahmini bedeli 12.740,— lira 

olup, geçici teminatı 955,50 liradır. İhalesi 21 Ekim 1966 Cuma günü 
saat 15.30 da Ankara'da Demirtepe Sümer Sokağı 29 No. daki Yapı Mal
zemesi Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 1966 yılı ti
caret odası belgeleriyle geçici teminat mektuplarını havi kapalı teklif 
zarflarını ihaleden bir saat önce Komisyonda bulundurmaları mecburidir. 
Posta gecikmeleri kabul edilmez. 

6992 / 4-4 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Ankara Güvercinlik mevkiinde 39220 lira 31 kuruş keşif bedelli bir 
aded Sando meşkhane baraka kurulması işi kapalı zarf usuliyle yaptı
rılacaktır. Geçici teminatı 2942 lira olup ihalesi 26/10/1966 Çarşamba 
günü saat 15.30 da Gençlik Caddesindeki Komisyon binasında yapılacak
tır. Keşif, proje ve şartnamesi Ankara J. Sat. Al. Komisyonunda görü
lebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili • Komisyona 
vermeleri, postada gecikenler kabul edilmez. İsteklilerin Ankara Valili
ğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belge
lerini Komisyona ibraz etmeleri şarttır. 

7166 / 4-3 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden 

Yapı İşleri İlâm 
İşin Adı : Gaziantep kapalı spor salonu inşaatı, Keşif Bedeli: 

3.299.132,90 T. L., Muvakkat Teminat : 131.965,32 T. L., Eksiltme Tarihi 
ve Saati : 21/10/1966 Saat: 16.00, Belge İçin En Son Müracaat Tarihi : 
19/10/1966 Saat: 17.00. 

1 — Eksiltme günü yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

2 — Eksiltme Şartnamesi ve ekleri (Gaziantep) Bölge Başkanlı
ğından ve Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Daire
sinde en son (19/10/1966) Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar görüle
bilir. 

3 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin, eksütme şartnamesinin 4 üncü 
maddesinin A. B. C. ve D. fıkrasında istenilen belgeler ile, yeterlik bel
gesi alabilmeleri için E fıkrasında yazılı, 

a) Plân ve teçhizat beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu (B) grupundan 

(3.300.000,—) liralık müteahhitlik karnesi aslı, 
e) Bu işin teknik öneminde en az (2.474.350,—) liralık bir işin 

bir taahhüt mevzuu olarak mütaahhit sıfatı ile muvaffakiyetle başar

dığına ve geçici kabulünü yaptırdığına dair resmî makamlardan almış 
olduğu iş bitirme belgesinin aslı, 

f) (188.974,—) liralık kredisi bulunduğuna dair banka referans 
mektubu ibraz etmesi lâzımdır. 

4 — Istekülerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını yukanda yazılı eksiltme saatinden 
bir saat önce makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzım
dır. 

5 — İlânda istenilen belgeler müracaatla beraber verilmedikçe ye
terlik belgesi verilmez. 

6 — İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, yeterlik belgesi verip 
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

7138 / 3-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar 14 üncü 
Bölge Müdürlüğünden : 

(BURSA) 
1 — Aşağıda keşif bedelleri geçici teminatları ihale gün ve satleri ya

zılı malzemelerin eksiltmeleri 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine 
göre kapalı zarf usulü ile Bursa'da Acemler Caddesindeki Müdürlük bi
nasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

2 — Bu işlere ait şartnameler hergün mesai saatleri dahilinde An
kara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde, 
İstanbul'da 1 inci Bursa'da 14 üncü Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. 

3 — İsteklilerin 1966 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası vesikala
rını, muvakkat teminat mektup veya makbuzlarını istekli "bir ortaklık 
olduğu takdirde Ticaret Odasından tescil belgesini havi hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri ilân olunur. 

İ H A L E N İ N 
İhalenin cinsi K. bedeli G. teminatı Günü Saati 

11 466 kilo galvanizli oluk
lu saç 68.222,70 
7000 aded gürgen trafik 
işaret kazığı 68.250,00 

4.661,14 1/11/1966 Salı 15.30 

4.662,50 2/11/1966 Çarşamba 15.30 

7259 / 4-2 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz binası etrafına tretuvar ve bahçe ihata duvan yapılması 
işi 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Bu işin keşif tutan 95.000,— TL. olup geçici teminatı 6.000,— 
TL. dır. 

2 — İsteklilerin Tandoğan Meydanı Fen Fakültesi binasındaki Üni
versite İnşaat Müdürlüğünde dosyayı görmeleri ve bu dosyada istenen ev
rakı hazırhyarak 24/10/1966 Pazartesi günü saat 13,00 e kadar, iştirak 
belgesi için adı geçen Müdürlüğe müracaat etmeleri şarttır. 

3 — Eksiltme 27/10/1966 Perşembe günü saat 15,00 de İlahiyat 
Fakültesi Eksiltme Komisyonu odasmda yapılacaktır. 

4 — Zarfların aynı gün saat 14.00 e kadar adı geçen Komisyona 
makbuz mukabili teslimi şarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez. 

7177 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü 4 üncü Bölge Müdürlüğünden : 
Aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve teminatı yazılı malzemeler hizalarındaki tarihlerde kapalı zarf eksiltmesi suretiyle satmalınacak-

tır. Kapalı zarflann ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Şartname Malzeme Amirliğinde görülebüir. Postada vâki 
gecikmeler kabul edilmez. 2490 sayılı Kanun gereğince müracaat edilmesi. 

Muh. BedeU Teminatı 
C i n s i Miktan Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati 

1 — Kalorifer radyatörü muhtelif 
2 — Sıcak hava cihazı muhtelif 
3 — 3" galvaniz boru 
4 — Gocuk içi kürklü 
5 — Lâstik çizme ve kasık çia. 
6 — Yün başlık, eldiven, çorap. 

312.30 M2 
6 Ad. 

2000 Mt. 
55 Ad. 

490 Ad. 
1120 şer Ad. 

29.887-
18.000-
62.200-
11.000,-
20.200,-
26.880,-

2.241,53 
1.350 — 
4.360 — 

825 — 
1.515,— 
2.016,— 

24/10/1966 
24/10/1966 
25/10/1966 
25/10/1966 
26/10/1966 
26/10/1966 

Pazartesi 
Pazartesi 
Salı 
Salı 
Çarşamba 
Çarşamba 

11.00 
15.00 
11.00 
15.00 
11.00 
15.00 

7112 / 4-3 



Sakili: 20 

Ankara Lv. A. 2 No. lu Satın Alma Komisyon ı 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi miktarı muhammen bedel ve kati teminatları ya
zılı bir kalem bulaşık yıkama makinası müteahhit namı hesabına açık 
eksiltme usulü ile hizasındaki gün ve saatte yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul 
Lv. Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı Kanun hükümleri 
dahilinde hazırlıyacakları belgelerle birlikte belli gün ve saatte Komis
yona gelmeleri. 

Cinsi : Buharla çalışır tipten bulaşık makinası, miktan : 7 aded, 
M. bedeli : 227.500,— lira, kati teminatı : 25.250,— lira, ihale günü ve 
saati : 31 Ekim 1966 Pazartesi 10.30. 

7251/4-3 

• 
Ankara Lv. A. 3 No. lu Satm Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici terninatları yazılı 

(50) kalem (Matkap ucu) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalann-
daki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnmesi mesai saatlerinde 
Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. isteklilerin 
kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplannı ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi: Matkap ucu, Miktan : 50 kalem, M. bedeli: 440.000— lira, 
G. teminatı 21.350,— lira, İhale günü : 26/10/1966 Çarşamba, Saati: 15.00 

7196/4-3 
Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan ya

zılı (Bir) kalem (Merasim başlığı) maddesinin kapalı zarfla eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edi'mez. 

Cinsi : Plâstik merasim başlığı, miktan : 50.000,— TL. M. bedeli : 
14 lira 25 kuruş, G. teminatı 3.750 lira, ihale günü : 24/10/1966 Pazar
tesi saat: 11.00 

7105 / 4-4 

Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonr 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(İki) kalem (Kalorifer radyatörü) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplannı ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Taliplerin en geç 
3/11/1966 Perşembe günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da Hv. K. Tedarik 
Dairesine müracaat ederek yeterlik belgesi almalan şarttır. 

Miktan M. bedeli K. teminatı İ H A L E 
Cinsi M2. Lira Lira Günü Saati 

Kalorifer radyatörü 
1000 lik 490 68.210 4.665 5/11/1966 Cumartesi 
Kalorifer radyatörü Saat : 11.00 
500 lük 238.68 

728.68 
7250 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan Arifiye er koğuşu ve tes
hin inşaatı ilânında bir hata olduğundan 19/10/1966 Çarşamba günü saat 
15.00 de yapılacak olan ihale durdurulmuştur. Alâkalıların bilgileri rica 
olunur. 7373 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

1 — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesi 2 nci kısım ikmal 
inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — İşın keşif bedeli (17.701.488,07) liradır. 
8 — Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri 

Reisliği Eksiltme Komisyonunda 2/11/1966 Çarşamba günü saat 16 da 
yapılacaktır, 

17 EKİM 1966 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklan mezkûr Reislikte görü
lebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - 544.795,— liralık geçici teminatını, 
B - 1966 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat be
yannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındır
lık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin ash ile 
karneye esas işlere ait belgelerin asıllannm ve Ege Üniversitesi inşaatı 
müstakil kontrol Fen Heyeti Müdürlüğünden alınmış iş yeri görme bel
gesinin ibrazı suretiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonun
dan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektuplan ile birlikte zarfa 
koymalan lâzımdır. 

6 —• İstekliler teklif mektuplarmı 2/11/1966 Çarşamba günü saat 
15 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Son müracaat tarihi 27/10/1966 Perşembe günü mesai saati 
sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edümez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

7319/4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 5 inci 
Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Esenboğa Serum Çiftliği ve Sağlık Depolan sitesi 
ihata duvarı ve tel örgü işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 600.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonunda 5/11/1966 Cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklan mezkûr Müdürlükte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - (27.750,—) liralık geçici teminatım, 
B - 1966 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat be
yannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındır
lık Bakanlığından almış olduklan (C) grupundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslı ile 
karneye esas işlere ait belgelerin asıllarının ibrazı suretiyle Yapı ve İmar 
İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif 
mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 5/11/1966 Cumartesi günü saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 31/10/1966 Pazartesi 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

7333 / 4-1 

Köy İşleri Bakanlığı TOPRAKSU Makina İkmal Döner Sermaye İş
letme Müdürlüğünden : 

1 — Köy İşleri Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü taşra teş
kilâtı için aşağıda cins ve miktan yazılı bir aded lâstik tekerlekli trak
tör kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Makinanın muhammen bedeli ve geçici teminatı hizasmda gös
terilmiştir. 

3 — Bu işe ait fennî ve idarî şartnameler Müdürlüğümüz (Keçiören 
yola üzerinde Zirai Donatım Kurumu karşısında) mesai saatleri daiminde 
temin edilebilir. 

4 — Traktörün eksiltmesi cetvelde belirtilen gün ve saatte Müdür
lüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 
nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları vesikalarla bir-
lkite kapalı zarfların en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri. 

6 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmeyeceği. 
İlân olunur. 
Sıra No : 1, Cinsi : Lâstik tekerlekli traktör, Miktan : 1 aded, M. 

bedeli : 137.500,—, M. teminat : 8.125,—, Eksiltme tarihi : 21/10/1966 Cuma 
Saat: 14. 7040/4-4 

(Resmî Gazete) 



(Resmî 

^rj \ ! L ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Çanakkale îli Gelibolu ilçesi belediye sınırları içindeki taşınmaz mal
ların 2613 sayılı Kanun uyarınca kadastrosu yapılacaktır. 

Keyfiyet sözü edilen Kanunun 8 inci maddesi uyarınca ilân olunur. 

7258 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Yatağan - Muğla yolunun takriben Km. 
5 + 060 — 31 + 827 ve 7 + 406 G/O + 113 İ-l + 986 kesiminde yaptırılacak 
«tesviye, sanat yapıları, köprü, üst yapı, bakımevi vesiar» işler olup keşif 
bedeli 17.300.000,— liradır. 

2 — Eksiltme günü 7/11/1966 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
16 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Yapım Dairesi 
Başkanlığı odasmda kapalı zarf usulü üe yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası: Vezneye yatırılacak 50,— lira bedele ait 
makbuz mukabilinde Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar Şu
besinden alınacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebümek için : 
a) isteklilerin 1966 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesiyle şir

ketlerin ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü daire
sinde 532.750y— liralık muvakkat teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin en geç 27/10/1966 Perşembe günü mesai saati sonuna 
kadar bir düekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracaatta Genel Evrak kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerine Bayındır
lık Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar 
müteahhitlik karnesi, (Makina ve teçhizat beyannamesinde gösterecekleri 
ana inşaat makinalarmm sahibi olduklarma dair belgeleri ibraz etmeleri, 
kira üe hariçten temin edileeek ana inşaat makinaları için beyanda bulun
mamaları) plân ve teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannameleri üe bu 
eksütmenin üânı tarihinden sonra alınmış olan 609.000,— liralık banka 
referansını eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 
(Yeterlik belgesi müracaatından önce eksütme dosyası almak şarttır.) 
Yeterlik belgesi için telgrafla müracaat kabul edümez. 

5 — Isteklilerni eksütme şartnamesinde verüen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksütme günü saat onbeşe kadar mak
buz mukabümde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

7097 / 4-3 

Miktarı T. Bedeli G. Teminatı 
Adet Cinsi TL. TL. Tarihi Günü Saati 

608 Hurda oto dış lâstik 20.005,— 1.500,37 26/10/1966 Çarşamba 16 
963 » » » » 35.025,— 2.626,87 27/10/1966 Perşembe 16 

Satış mevzuu olan yukarıda cins, miktar, tahmini bedeli, geçici temi
natı ile ihale tarihi, gün ve saatleri yazılı iki grup hurda oto dış lâstiğin 
her biri ayrı ayrı bir ihale mevzu olmak üzere kapalı zarf usulü üe artır
maya konulmuştur. Artırma ve ihalesi Karayolları Genel Müdürlük Mal
zeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Satışı yapılacak Malzeme Akköprü Transit Amban sahasında, şartna
meler aynı yerde Ambar Şefliğinde görülür. 

Taliplerin usulüne göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat öncesine kadar Satış Komisyonu Başkanlığına vermeleri, 
postadaki gecimenin kabul edüemiyeceği üân olunur. 

7146 / 4-4 

Tahmini bedeli 21.450,20 TL. geçici teminatı 1,608,77 TL. olan 19 
kalem (FWD kamyon yedek parçaları) kapalı zarf usulü ile satın alı
nacaktır. 

Eksiltme İhalesi 25/10/1965 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi 
aynı yerden dilekçe ile bedelsiz temin edilir. 

Taliplerin ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesi ile birlikte hazır
lıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar aynı 
yerdeki Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada vâki Olacak gecik
melerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

7190 / 4-4 

Tahmini bedeli 26.050— TL. geçici teminatı 1.953,75 lira olan 1 adet 
Epidias Kop 1 adet prejeksiyon 1 adet portetif prejeksiyon perdesi 1 adet 

Galebe) Sahif e : 21 

16 m/m gösterici sinema makinesi satın alınacaktır. 
Eksiltme ve ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı 

zarf usulü ile 3/11/1966 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları 
Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz olarak temin edilir. 
Talipler ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesini koymak şartiyle hazır

lıyacakları teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz 
mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. 
Postadaki gecikmelerin kabul edüemiyeceği duyurulur. 

72S5 / 4-2 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 66—0803/12 dosya No. lu 
iki kalemde 60 aded 15 ve 40 Cfm. lik hava tazyik regülâtörü (Compres-
sed air filter and pressure regülâtör sets) dış memleketlerden teklif alma 
suretiyle satın almacaktır. 

2 •— Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına malzeme
nin dosya numarasını, cinsini ve temsilcisi bulunduğu firmanın açık adre
sini belirten bir dilekçe ile şartnameleri merkezde Malzeme Şubesi Müdür
lüğünde 4 No. lu odadan yalnız birer aded temin edebilirler. 

3 — Teklifler en geç 28 Kasım 1966 Pazartesi günü saat 17 ye ka
dar Genel Müdürlükte bulundurulması icap eder. Bu tarihten sonra veri
lenler ile şartnamesine uygun olmıyan teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmaz. 

7338 /1-1 • 
Ankara Valiliğinden : 

1 — Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı oto tamirhanesi yanma 
30.739 lira 74 kuruş keşif bedelli oto garajı inşaat işi kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 3/11/1966 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
saat 15 de Ankara Emhiyet 6. Şube Müdürlüğü .binasında toplanacak Ko
misyonda yapılacaktır. 

3 — Bu işin muvakkat teminatı 2.305 lira 48 kuruştur. 
4 — İhaleye ait keşif ve şartnameler her gün mesai saatleri içinde 

Ankara Emniyet 6. Şube Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatten en geç bir saat evveline 

kadar, eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinde yazılı belgeleri havi 
usulüne uygun tanzim edecekleri teklif zarflarını Komisyon Başkanlığına 
vermiş olmaları lâzımdır. 

6 — Posta ve sair gecikmeler kabul olunmaz. 
7337 / 4-1 

Ankara Vilâyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden : 

İlimiz Numune Hastanesi Ortopeti Servisi ihtiyacı için 92 kalem 
cerrahi alât ve malzeme kapalı zarf suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 100.948 lira 91 kuruş olup, geçici teminatı 6.297 
lira 50 kuruştur. 

İhalesi 26/10/1966 Çarşamba günü saat 11.00 de Müdürlüğümüzde 
yapılacaktır. Şartnamesi Ankara ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüklerinde görülür. 

İhaleye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanun gereğince hazırladık
ları kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona 
vermeleri; postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 

7111 / 4-3 

Urfa İcra Tetkik Mercii Hâkimliğinden : 

966/140 
Davacı Mehmet Kol tarafından dâvâlı Yusuf özer aleyhine açılan 

şikâyet dâvasmın yapılan murafaaları sırasmda : 
Davacı Urfa Hacıyadiğar Mahallesinde Çataltaş Sokak No. 11 de 

ikamet eden Mehmet Kol'un semti meçhule gittiği adresinin bilinmedi
ğinden 1/11/1966 Salı günü saat 7.00 de Mahkemede hazır bulunması, 
gelmediği takdirde H. U. M. K. nun 508, 509 ve 510 uncu maddeleri 
gereğince duruşmanın gıyabmda yapılacağı meşruhatlı davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

646« 



Sahlife: 22 (Resmî Gazete) 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — idaremizde mevcut 1960 model 261, 271 Volks Wagen kamyo
net ve ambulans araçları için lüzumlu 70 kalem yedek parça 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 27.440,50 lira olup, geçici teminatı 2.058,38 
liradır. İşbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı he
sabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alı
nacaktır. 

3 — Eksiltme 1/11/1966 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 16.00 
da Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dai
resi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde 
görülebilir. 

5 — isteklilerin belirli günde 1966 yılı ticaret odası belgesi, temi
nat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri kapalı 
zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Alım, Satım Komisyonu Başkan
lığına vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
7318 / 4-1 

PTT Genel Müdülüğünden : 

İnşaat İlâm 
1) 393.055,70 TL. keşif bedelli Ünye PTT ve Kuranportör binası in

şaatı kapalı zarf usulü ile "eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Geçici teminatı 19.472,22 liradır. 
2) Eksiltme dosyası Gene Müdürlüğümüz Yapı İş Dairesi Başkan

lığında ve Samsun PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksiltme 26/10/1966 Çarşamba gürtü saat 16.00 da Genel Müdür

lük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 
4) İsteklüer 20/10/1966 Perşembe günü saat 17.30 a kadar eksiltme 

şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe 
başvurarak iştirak belgesi alacak ve teklif mektuplarını eksiltmenin açılma 
saatinden bir saat evvel Kurul Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İşleri 
Dairesine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

5) İdare eksiltmeyi yapıp yapmamakta veya düediğine ihale etmekte 
serbesttir. 

7037 / 2-2 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Çankaya İlçesinde yaptırılacak vali konağı birinci kısım inşaatı 
1967 yılına sâri olmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl
mıştır. Keşif bedeli 502.913 lira 65 kuruş olup geçici teminatı 23.866 
lira 55 kuruştur, ihalesi : 21/10/1966 Cuma günü saat 11.00 de vilâyet 
konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname 
Daimî Encümende görülür. 

isteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu, 1966 yılma ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı 
ve bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve 
eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işi yapabileceklerini 
tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç üç gün evvel (Tatil 
günleri hariç) vilâyet makamına müracaatla bu iş için alacakları fennî 
yeterlik belgesini havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarım 
makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
7030 / 4-4 

Bayındırlık Müdürlüğü atelye ve motorlu vasıtaları için 337 kalem 
takım ve malzeme kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli : 139.717 lira 50 kuruş olup geçici teminatı : 8.235 lira 87 kuruş
tur, ihalesi : 21/10/1966 Cuma günü saat 11.00 de vilâyet konağında 
Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî En
cümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu, 1966 yılma ait ticaret odası vesikasını havi usulüne göre ha

zırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde 
leri gerekir. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez.-

A v 
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70S-

Kâğıt ve mukavvası idarece verilmek, diğer bilûmum malzemesi 
mütaahhidine ait olmak kaydiyle yaptırılacak 64 kalem evrakı matbua 
ve defter kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen be
deli 34.000,— lira olup geçici teminatı : 2.550,— liradır. İhalesi 4/11/1966 
Cuma günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı 
salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. 

isteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu, 1966 yılma ait ticaret odası vesikasım havi usulüne göre ha
zırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene verme
leri gerekir. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
7347/4-1 

İşin nev'i 
Keşif bedeli G. teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Kızılcahamam ilçesi Pazar Nahiyesinde yaptı
rılacak müdür lojmanı inşaatı 
Kızılcahamam ilçesi Çeltikçi Nahiyesinde yap
tırılacak müdür lojmanı inşaatı 
Beypazarı ilçesi Uruş Nahiyesinde yaptırılacak 
müdür lojmanı inşaatı 

88.900,72 

88.900,72* 

62.654,80 

5.695,04 

5.695,04 

4.382,74 

müdür lojmanı inşaatları 
ihaleleri ayrı ayrı olarak 

Yukarıdaki müfredat üzere yaptırılacak 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
4/11/1966 Cuma günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen top
lantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. 

isteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mek
tubu, 1966 yılına ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı ve 
bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve ek
siltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işleri yapacaklarına 
dair belgeleri ile birlikte ihaleden en geç üç gün evvel (Tatil günleri ha
riç) vilâyet makamına müracaatla bu işler için alacaklan fenni yeterlik 
belgesini havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mu
kabilinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Cizre Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/48 
Davacı Cizre'nin Dağkapı Mahallesinden Mehmet Şükrü Yılmaz ve 

dâvâlılar Cizre Hazinei Maliyesi, Cizre Tilafrit Köyü Muhtarlığı, Til-
bel Köyü Muhtarlığı ile dâvâlılar Cizre'nin Dağkapı Mahallesinden Ab-
dulkadir Dursun vereseleri, Cizre Dağkapı Mahallesinden Nevvaf Ve-
sek, Haydar Vesek, Abdulbaki Yardımcı ve ibrahim Cebaz aralannda 
cereyan eden mesaha tashihi dâvasının yapılmakta olan açık duruşma
larında. 

Dâvâlı Abdulkadir Dursun vereselerinden Halime Hökenek'e 7201 
sayılı Kanunun 28 ve mütaakip maddeleri gereğince tebligat yapılması
na karar verilmiştir. 

Adı geçenin işbu tebligata muttali olduğu takdirde Cizre Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 196648 esas sayılı dosyasma müracaat etmesi 
ilân olunur. 

7272 

Pazar Sulh Hukuk Hâkimliğinden 

966/27 
Miyase Balta tarafından Zinnet Hoşver ve arkadaşları aleyhine 

açılan taksim dâvasının yapılan muhakemesinde : 
Dâvâlılardan Sait kızı Naime (Noğadıha Mahallesinden Ahmet 

Fehmi eşi) nin adnesi belli olmadığından davetiyenin ilânen tebliğine 
duruşmanın 1/11/1966 saat 9.00 a talikına karar verilmiştir. Belli günde 
gelmediği takdirde gıyap karan çıkarılacağı ilân olunur. 

7271 



17 EKİM 1966 (Resmî Gazete) SaWe: 23 

Devlet Yatırım Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
dan 

27 Eylül 1966 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İda
re Merkezinde yapılan Maliye Vekâleti - Amortisman ve Kredi Sandı
ğı % 5 faizli 1955 İstikrazı İkinci Tertip Tahvillerinin 27 Ekim 1966 vâ
desine ait itfa çekilişinde itfa edilmiş tahvil numaralarını gösterir liste. 

801- 850 
11751-11775 
13076-13100 
13851-13875 
14226-14250 
16726-16750 
18251-18275 
19951-19975 
20551-20560 
21271-21280 
22461-22470 
24041-24045 
24396-24400 
24581-24585 
25066-25070 
25416-25420 
25936-25940 
26601-26605 
26956-26960 
27606-27610 
27801-27805 
28156-28160 
28356-28360 
29096-29100 
29386-29390 
29716-29720 
29871-29875 
30041-30045 
30246-30250 
30431-30435 
30931-30935 
31341-31345 
31641-31645 
31886-31890 

32151, 32161, 

7151- 7200 
12126-12150 
13601-13625 
13926-13950 
14551-14575 
17701-17725 
18626-18650 
20101-20110 
20621-20630 
21521-21530 
22661-22670 
24056-24060 
24471-24475 
24726-24730 
25321-25325 
25541-25545 
26061-26065 
26666-26670 
26986-26990 
27666-27670 
27836-27840 
28206-28210 
28431-28435 
29136-29140 
29391-29395 
29751-29755 
29931-29935 
30151-30155 
30251-30255 
30456-30460 
30961-30965 
31486-31490 
31726-31730 

32007, 32009, 

32444, 
32705, 
32812, 
32954, 
33117, 
33201, 
33373, 

32481, 
32718, 
32837, 
32963, 
33128, 
33208, 
33381. 

32169, 
32493, 
32732, 
32890, 
33004, 
33134, 
33210, 

32197, 
32575, 
32752, 
32898, 
33011, 
33139, 
33220, 

10501-
12451-
13701-
13976 
14801-
17726-
19076-
20231-
20861-
22011-
22681-
24131-
24526-
24736-
25326-
25621-
26166-
26721-
27236-
27681-
28011-
28211-
28681-
29216-
29501-
29761-
29996-
30201-
30306-
30551-
31146-
31631-
31786-

32070, 
32313, 
32577, 
32764, 
32902, 
33043, 
33142, 
33226, 

10525 
-12475 
•13725 
•14000 
•14825 
•17750 
19100 
•20240 
•20870 
•22020 
•22690 
•24135 
•24530 
•24740 
•25330 
25625 
26170 
26725 
27240 
27685 
28015 
28215 
28685 
29220 
29505 
29765 
30000 
30205 
30310 
30555 
31150 
31635 
31790 
32078, 
32324, 
32644, 
32778, 
32919, 
33080, 
33162, 
33241, 

11476-
12976' 
13826 
14176 
15026 
18101-
19876-
20321-
21171-
22361-
23471-
24171-
24551-
24901-
25391-
25681-
26471-
26911-
27311-
27766-
28081-
28336-
28791-
29236-
29666-
29831-
30001-
30231-
30396-
30871-
31296-
31636-
31791-

32094, 
32359, 
32675, 
32797, 
32922, 
33083, 
33193, 
33248, 

11500 
-13000 
-13850 
-14200 
-15050 
•18125 
•19900 
•20330 
•21180 
•22370 
•23480 
•24175 
•24555 
•24905 
•25395 
•25685 
26475 
•26915 
•27315 
•27770 
28085 
•28340 
•28795 
•29240 
•29670 
29835 
30005 
30235 
30400 
30875 
31300 
•31640 
31795 
32111, 
32407, 
32683, 
32802, 
32944, 
33104, 
33195, 
33290, 

11 numaralı kupon ve kur'a isabet etmiş tahvil bedelleri 27 Ekim 
1966 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak ve kupon bedelleri bu ta
rihten itibaren 5 sene, tahvil bedelleri ise 10 sene sonra zamanaşımına 
uğrayacaktır. 
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Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği Başkanlığından : 

Yapılacak iş : Tadilât onarımı sıhhi tesisat elektrik, Keşif bedeli : 
53.299,60, G. teminatı : 4.080,—, İhale günü : 27/10/1966 saat 11,00 de. 
İhale şekli : Kapalı zarf. 

1 — Birliğimiz Aktaş Yetiştirme Yurdunun yukarıda yazılı işle
rinin ihalesi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince hizalarında 
gösterilen gün, saat ve şekilde Ankara Valiliği binası içindeki Birlik Baş
kanlığı Odasında toplanan Brlik Encümeninde yapılacaktır. 

2 — Şartnameler, Birliğin Işıklar Caddesi Toptancılar Han Kat 1 
deki bürosunda görülebilir. 

3 — Geçici teminat Ankara Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğündeki 
630/6169 sayılı hesaba yatırılacaktır. 

4 — İsteklilerin belirli günde saat 10.00 a kadar teminat makbuzu 
veya mektubunu Ticaret Odası vesikasını ve ihaleden üç gün evvel (Vilâ
yete müracaatla) bu iş için alacakları yeterlik belgesini havi usulüne 
göre hazırlanmış kapalı zarflarını Encümen Başkanlığına vermeleri. 

5 — Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
7304 / 4-2 

Türkiye - Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz Televizyon Eğitim Merkezi için lâboratuvar mal
zemeleri ve foto-film kimyevî eczaları, şartnamesine göre, kapalı zarfla 
teklif alma suretiyle satmalmacaktır. 

2 — Teklifler, en geç 28 Kasım 1966 Pazartesi günü saat 14.00 
e kadar, TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğü Mit-
hatpaşa Caddesi No. 37 Ankara adresine, makbuz mukabilinde teslim 
edilmiş veya iadeli taahütlü olarak posta ile gönderilmiş olacaktır. 

3 — Şartnameler, TL. 50,— mukabilinde, mümessillik belgesinin 
ibrazı şartiyle, Genel Müdürlük Malzeme Şubesinden temin edilebUir. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabı olmadığından, ihaleyi 
yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

7354/2-2 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — İdarece mevcut şartnamede yazılı esaslar dahilinde 20.000 
aded plâstik filitre bujisi teklif alma usulü ile İmal ettirilecektir. 

2 — Teknik ve idari şartnameler mesai saatleri içinde idaremiz 
Ticaret Müdürlüğünden temin edilir. 

3 — Teklif edilecek bedelin % 7,5 nispetinde geçici teminat veril
mesi şarttır. 

4 — ihale 1/11/1966 Salı günü saat 16 da toplanacak Satmalma 
Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

5 — Geç gelen ve teminatı olmayan teklif mektupları nazan i t i-
bare alınmaz. 

6 — imal müddeti firma tarafından bildirilecektir. 
7 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

7320 / 3-3 

Urfa icra Tetkik Mercii Hâkimliğinden : 

966/135 
Davacı Cemal Baran tarafından istanbul'da mukim Anastos Ver-

mişoğlu aleyhine açmış olduğu itiraz dâvasının yapılan murafaaları sı-
rsmda : 

Dâvâlının adresinin meçhul olduğu ve bir çok aramalara rağmen 
bulunamadığı anlaşıldığından, Anastos Vermişoğlu'nun 1/11/1966 Salı 
günü saat 9.00 da Mahkemede hazır bulunması, aksi takdirde H. U. M. K. 
nun 508, 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince duruşmanın gıyabınızda 
yapılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7264 

Niksar Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

966/390 
Davacı, Niksar Olukalan Köyünden Yusuf oğlu Salih Seçgüh ta

rafından Aydın - Koçarlı Kazası Çulhalar Sokak No. da İsmail kızı Sa
lih karısı Saadet Seçgün aleyhine açılan boşanma dâvasının Niksar 
Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan duruşması sırasında : 

Dâvâlı Saadet adına çıkarılan davetiyeler, dâvâlının adresinde bu
lunamaması sebebiyle tebligat yapılamamış olduğundan davetiyenin ken
disine ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Dâvâlı Saadet Seçgün'ün duruşmanın talik olunduğu 2/12/1966 
Cuma saat 9.00 da Niksar Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
ması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

7299 

Akdağmadeni Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Istanbulluoğlu Mahallesinden Ali Erol tarafından İbrahimağa Ma
hallesinden İsmail Cırık, Bekir ilhan ve Hüseyin Altaş aleyhlerine ika
me olunan 5000 liralık tazminat dâvasının yapılan muhakemesi sıra
sında : 

Adresi meçhul bulunması sebebiyle gıyap kararı tebliğ edilemiyen 
dâvâlı Hüseyin Altaş'm 16/11/1966 tarihine müsadif olan duruşmaya 
gelmediği veya kendisini temsil ettirecek bir vekil de göndermediği 
takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

7295 



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

(Resmî Gazete) 17 EKİM 1965 

Dövizi Şirketimizce AİD'den temin edilmek suretiyle çimento tor
bası imaline mahsus $ 600.000,_ lık kraft kâğıdı satm almacaktır. 

Şartnamemiz esasları dahilinde hazırlanacak tekliflerin 28/11/1966 
güün saat 15.00 e kadar Şirketimiz Genel Müdürlüğünde bulundurulması 
zaruridir. 

Bu ihaleye ait teknik ve idari şartnameler Şirketimizin Ankara, 
Kavaklıdere'deki Merkezinden veya istanbul Alım ve Satım Müdürlüğün
den temin olunabilir. 
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Emniyet Genel Müdürlüğünden : 

Antakya - Adana - Konya - Ankara - istanbul - Edirne ve İstan
bul - Tekirdağ - Çanakkale karayolları güzergâhında trafik kontrolü ve 
emniyet hizmetleri için VPH, PM radyo telefonik sistemi kurulacaktır. 

Buna ait teknik ve idarî şartnameler firmaların talebi üzerine posta 
ile adreslerine gönderilebileceği gibi Türkiye'deki yetkili mümessillerine 
de verilebilir. 

İstekli firmaların teknik ve idari şartnamelere göre hazırlıyacakları 
teklif mektuplarının 15/11/1966 günü saat 14 e kadar Emniyet Genel 
Müdürlüğüne gelmiş veya tevdi etmiş bulunmaları lüzumu ilân olunur. 

7359 / 2-1 

Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

Yapı işleri ilânı 
İşin adı : istanbul - Mithatpaşa stadında yaptırılacak onarım işleri, 

Keşif bedeli : 411.251,00 T.L., Muvakkat teminat : 16450,04 T.L., Eksilt
me tarihi : 4/11/1966 saat 16.00, Belge için enson müracaat tarihi : 
1/11/1966 saat 17.00 dedir. 

1 — Eksiltme günü yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

2 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri (İstanbul) Bölge Başkanlığın
dan ve Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde 
en'son (1 Kasım 1966) Salı günü saat 17.00 ye kadar görülebilir. 

3 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin, eksiltme şartnamesinin 4 üncü 
maddesinin A. B. C. ve D. fıkrasında istenilen belgeler ile, yeterlik bel
gesi alabilmeleri için E fıkrasında yazılı, 

a) Plân ve teçhizat beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu (B) grupundan 

(400.000,00) liralık mütahhitlik karnesi aslı, 
e) Bu işin teknik öneminde en az (400.000,00) liralık bir işin bir 

taahhüt mevzuu olarak mütaahhit sıfatı ile muvaffakiyetle başardığma 
ve geçici kabulünü yaptırdığına dair resmî makamlardan almış olduğu iş 
bitirme belgesinin aslı 

f) (32.900,08) liralık kredisi bulunduğuna dair banka referans 
mektubu ibraz etmesi lazımdır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

g) Müt. Y. Inş. Mühendisi, Y. Mimar Inş. Mühendisi veya mimar 
olan e fıkrasında istenilen belge yerine (800.000,—) liralık B grupu mü-
taahhitlik karnesinin aslını ibraz edecektir. 

4 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden 
bir saat önce makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesi lâ
zımdır. 

5 — İlânda istenilen belgeler müracaatla beraber verilmedikçe ye
terlik belgesi verilmez. 

6 — idare 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, yeterlik belgesi verip 
vermemekte ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. 

Postada alacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Yapı işleri ilânı 
işin adı : Bolu - Düzce Stadı açık tribün inş., K. bedeli : 100.000,_ 

TL., M. teminat : 4.000,— TL., Eksiltme tarihi ve saati 4/11/1966 saat 
16.00, Belge İçin en «son müracaat tarihi : 1/11/1966 saat 17.00. 

1 — Eksiltme günü yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

2 — Eksiltme şartnamesi Ve ekleri (Bolu) Bölge Başkanlığından 
ve Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde en 
son (1/11/1966) Sah günü saat ye kadar görülebilir 

3 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin, Eksiltme Şartnamesinin 4 üncü 
maddesinin A, B, C ve D fıkrasında istenilen /belgeler ile, yeterlik belgesi 
alabilmeleri için E fıkrasında yazılı. 

a) Plân ve teçhizat beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
e) Bu işi» teknik öneminde en az (75.000,—) liralık bir İşin bir 

taahhüt mevzuu olarak mütaahhit sıfatı ile muvaffakiyetle başardığına 
ve geçici kabulünü yaptırdığına dair resmî makamlardan almış olduğu İş 
bitirme belgesinin aslı, 

f) (8.000,—) liralık kredisi bulunduğuna dair Banka referans mek
tubu ibraz etmesi lâzımdır. 

g) Müt. Y. İnş. Mühendisi, Y. Mimar, Inş. Mühendisi veya Mimar 
olan e fıkrasında istenilen belge yerine (800.000,—) liralık B grupu mü-
taahhitlik karnesinin asimi ibraz edecektir. 

4 •— İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplannı yukanda yazılı eksiltme saatinden bir 
saat önce makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

5 — ilânda istenilen belgeler müracaatla beraber verilmedikçe ye
terlik belgesi verilmez. 

6 — İdare 2490 sayılı kanuna talbi olmayıp, yeterlik belgesi verip 
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Sıra 
No. 

2 
3 

Eksiltmeye konan işin çeşidi ve miktarı 

Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde ya
pılacak sıhhi tesisat onarım işi 
66 kalem defter ve cetvellerin baskı işi 
500 aded yılan serumu 

Muh. bedeli 
Lira Kr. 

9.958,90 
67.500,— 
10.098,70 

G. teminatı 
Lira Kr. 

746,95 
4.625,— 

757,40 

İ H A L E 
Tarihi günü, saati 

İhalenin ne Şartnamesi 
suretle yapılacağı bedeü 

31/10/1966 Pazartesi 15,30 
31/10/1966 Pazartesi 15,15 
31/10/1966 Pazartesi 15,00 

Açık eksiltme Bedelsiz 
Kapalı zarf 33,75 Kr. 
Açık eksiltme Bedelsiz 

1 — Yukanda çeşidi, keşif bedeli muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkanlmıştır. 
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürülğünden temin izmir ve istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 
3 Eksiltmeye yukanda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satm Alma Komisyonunda yapıla

caktır. 
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacaklan zarflan eksiltme 

saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
5 — Onanm işine gireceklerin 4 üncü maddede yazılı belgelerden ayrıca Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden ihale tarihinden evvel alacaklan 

ehliyet belgeleriyle Komisyona müracaatlan 
6 — Postada vâki gecikmelerin kabul ediloıiyeceği ilân olunur. 
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Başbakanlık* Devlet Matbaası 
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