
T .C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 

Yönetim ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
başvurulur 

10 AĞUSTOS 1971 

SALI 
Sayı : 13922 

K A N U N L A R 

Sosyal Güvenliğin asgari normları hakkındaki sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 

Kanun No : 1451 Kabul tarihi : 29/7/1971 

Madde 1 — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Cenevre'de topla
nan 35 inci Genel Konferansında 28 Haziran 1952 tarihinde kabul edil
miş olan 102 sayılı «1952 Sosyal Güvenlik (Asgari normlar) Sözleşme
si» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 — Sözleşmenin uygulanacak bölümleri ve faydalanılacak 
istisna hükümleri Bakanlar Kurulu karariyle tespit edilir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4 — - B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/8/1971 

Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Nihaî 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Kanun 

Kanun No : 1452 Kabul tarihi: 29/7/1971 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal 
Konseyi arasında 1 Mayıs 1969 tarihinde Ankara'da imzalanan (Türkiye 
Cumhuriyeti ile İsviçre arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi) nin ve 
Nihaî Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 — Bu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili Anlaşmaları 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/8/1971 

Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere sosyal güvenlik 
konusunda eşit muamele yapılması hakkındaki Sözleşme

nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 

Kanun No : 1453 Kabul tarihi: 29/7/1971 

Madde 1 — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 46 ncı genel konfe
ransı tarafından 28 Haziran 1962 tarihinde kabul edilen «Vatandaşlarla 

vatandaş olmıyan kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele 
yapılması hakkındaki Sözleşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/8/1971 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 1454 Kabul tarihi: 30/7/1971 

Made 1 — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 12.000 nci (Personel Giderleri) bölümünün 
12.280 nci (işçi ücretleri) maddesine (14 450 000) lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

Madde 2 — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelin 61.000 inci (Kurumlar hâsılatı) bölümünün 
61.110 uncu (Döner sermayeden yardım olarak) maddesine (14 450 000) 
lira eklenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4 — Bu kanunu Maliye ve Orman Bakanları yürütür. 

5/8/1971 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 1455 Kabul tarihi: 30/7/1971 

Madde 1 — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Cumhuriyet Senatosu kısmının 14.000 inci Hizmet giderleri bölümü
nün 14.250 inci (Araştırma ve Soruşturma giderleri) maddesine 50 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve Maliye 

Bakanı yürütür. 
5/8/1971 

R 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması ve bu kanuna iki ek madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

Kanun No : 1456 Kabul tarihi: 30/7/1971 

Madde 1 — Burdur ve Bingöl İllerinde meydana gelen deprem 
sebebiyle yıkılan, hasara uğrıyan binaların, yolların ve diğer bütün te
sislerin yapımı ve onarılması maksadiyle, 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı 
tertiplerine (430 431 250) liralık ek ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — 1971 yılı Bütçe Kanununa aşağıdaki maddeler 
mistir : 

eklen-

Ek madde 1 — Burdur ve Bingöl'de meydana gelen depremler do-
layısiyle genel ve katma bütçeli dairelere verilmiş olan êk ödeneklerin 
harcanması, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümle
rine tabi olmaksızın, 7269 sayılı Afetler Kanununun 37 nci maddesine 
göre hazırlanan Afetler Fonu Harcama Yönetmeliğinde yer alan usul 
ve esaslara göre yapılır. 

Ek madde 2 — Burdur ve Bingöl İllerinde meydana gelen deprem
ler sebebiyle 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
İmar ve İskân Bakanlığı kısmının 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük ona
rım gierleri) bölümünün 22.770 nci (Umumî hayata müessir afetler hak
kında 7269 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince «T. Emlâk Kredi 
Bankasına yatırılacak paralar») maddesine ek olarak verilen 
(363 431 250) liralık ödeneğin kullanılmasında, mezkûr yerlerde, tüm 
konutları mülkiyet yönünden bir. veya birkaç kişiye ait bulunan köyler 
mevcut ise, bu konutlarda oturan aileler de, 7269 sayılı Afetler Kanu
nunda öngörülen anlamda hak sahibi sayılırlar. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye Bakam yürütür. 

5/8/1971 

Bölüm Madde 

C E T V E L L E R 

ödeneğin çeşidi Lira 

17.000 

22.000 

(A/ l ) 

Milli Savunma Bakanlığı 
Savunma enfrastrüktür hizmetleri 

Bölüm toplamı 

Yapı ve büyük onarımlar 
17.210 Savunma yapı, tesis ve büyük onarım gi

derleri 

(A/2) 
Millî Savunma Bakanlığı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Bölüm toplamı 

Konut sektörü 
22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Bayındırlık Bakanlığı 
21.000 Etüt ve proje giderleri Bölüm toplamı 

Sağlık sektörü 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

21.911 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Bölüm toplamı 

Tarım sektörü 
Tarım Bakanlığı 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Hizmetler ve turizm sektörü 
Adalet Bakanlığı 

22.646 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Maliye Bakanlığı 

22.661 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Konut sektörü 
Jandarma Genel Komutanlığı 

4 500 000 

4 500 000 

1 500 000 

1 500 000 

1000 000 

1000 000 

13 000 000 

180 000 

1 560 000 

600 000 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

22.711 

22.831 

22.834 

22.841 

22.874 

22.885 

22.892 

22.911 

22.000 

22.770 

Jandarma subay ve astsubay lojmanları 
yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Eğitim sektörü 
Liseler, ortaokullar ve kolejler 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Mesleki teknik öğretim müesseseleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
İlkokullar 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Millî Eğitim Bakanlığı binası ve kütüp
hanesi 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Sağlık okulları inşaatı 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü 
Halk eğitim sitesi 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Sağlık sektörü 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

İmar ve İskân Bakanlığı 
Yapı - tesis ve büyük onarım giderleri 

Bölüm toplamı 

Konut sektörü 
Umumi hayata müessir afetler hakkında 
7269 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ge
reğince (T. Emlâk Kredi Bankasına yatırı
lacak paralar) 

100 00* 

2140 00< 

1 090 00* 

4 070 oa 

40 00* 

500 00ı 

300 00t 

2 420 001 

363 431 25i 

363 431 251 

(A/2) Toplamı 378 93125ı 

(A /8) 

Maliye Bakanlığı 
34.000 Malî transferler Bölüm toplamı 

34.117 

34.119 

Katma bütçeli idarelere Hazine yardımları 
5539 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
5 inci fıkrası gereğince Karayolları Genel 
Müdürlüğüne 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 

G E N E L T O P L A M 

47 000 00( 

43 500 00< 
3 500 00* 

430 431 25i 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 1457 Kabul tarihi: 30/7/1971 

Madde 1 — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümünün 22.611 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) maddesine (3 500 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.100 üncü (Hazine yardımı, «292 829 699 lirası köy içme suları için
dir.») maddesine (3 500 OOO) lira eklenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabu Kaynaklar Ba

kanları yürütür. 
5/8/1971 

istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 1458 Kabul tarihi: 30/7/1971 

Madde 1 — istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Rektörlük kısmında 14.441 inci (Bina ve 
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Arazi vergileri) adı ile yeni bir madde açılmış ve bu maddeye 155 612 
liralık olağanüstü ödenek konulmuştur. 

Madde 2 — istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 
üncü (Geçmiş yıllardan devreden nakit) maddesine 155 612 lira eklen
miştir. 

Madde 3 — ' B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

5/8/1971 

istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 1459 Kabul tarihi : 30/7/1971 

Madde 1 — istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
(Temel Bilimler Fakültesi) adı altında yeniden açılan tertiplerine 
(3 908 566) lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

Madde 2 — istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel Gelirler) bölümünün 
72.100 üncü (Hazine Yardımı) maddesine (3 908 566) Ura eklenmiştir. 

Madde 3 — istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (L) işaretli cetvelin sonuna ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

5/8/1971 

Bölüm Madde 

(1) SAYILI C E T V E L 

ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 

12.110 
12.111 

12.150 

12.250 

Temel Bilimler Fakültesi 

(A/ l ) 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 

A Y L I K L A R 
Devlet memurları aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları 
ile uzmanlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 
ÜCRETLER 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

3 257 985 

568 960 

1183 680 

155 012 

7 000 
S O S Y A L Y A R D ı M L A R 

15.371 

12.310 Aile yardımı 8 000 15.372 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 254 133 15.375 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 15.376 

prim karşılıkları 280 15.379 
D I Ğ E R S O S Y A L Y A R D ı M L A R 16.000 

12.391 Giyecek yardımı 1 
112.392 Yiyecek yardımı 1 

E K Ç A L ı Ş M A K A R Ş ı L ı K L A R ı 16.211 
12.410 Fazla çalışma ücreti 1 16.212 
12.430 Konferans ücreti 4 000 16.215 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 inci 16.216 

maddesi gereğince verilecek ücretler 500 16.217 
T A Z M I N A T L A R 16.219 

12.510 Ek görev tazminatı 1907 
12.571 Iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 

zammı 1 16.711 
12.590 Üniversite tazminatı 1 036 000 16.712 

İ K R A M I Y E L E R V E M Ü K Â F A T L A R 

12.600 ödül 1 
Y O L L U K L A R 16.810 

ı - Yurt içi yollukları 16.820 
Yönetim yollukları 

12.811 Sürekli görev yollukları 1000 
12.813 Geçici görev yolluğu 7000 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi L i r a 

13.000 

14.000 

15.000 

12.814 

12.831 
12.832 
12.833 
12.834 
12.836 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 
12.875 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.190 

13.210 
13.220 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

14.510 
14.540 
14.550 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici gö
rev yolluğu 
Öğretim yollukları 
Staj ve öğretim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
Konfrenas için getirtileceklerin yolluğu 

II - Yurt dışı yollukları; 
Yönetim yollukları 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
Öğretim yollukları 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırmalar ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yolluğu 

YÖNETÎM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

G E N E L YÖNETİMLE İLGÎLÎ ALIMLAR 
Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
G E N E L YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Posta - Telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 

EĞİTİM V E ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kurs giderleri 
Araştırma ve inceleme giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 

K U R U M GİDERLERİ Bölüm toplamı 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kitaplık giderleri 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
ÇEŞÎTLl GİDERLER Bölüm toplamı 

L A B O R A T U V A R GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA V E TÖREN Gİ
DERLERİ 
Makam temsil giderleri 
Görevsel temsil giderleri 
B A K I M V E KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 
Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 

(A/l) toplamı 

1000 
1500 
1000 

1 
1 

7 000 

1 

1 
1 

20 000 
1 

1 

423 600 

6000 
5 000 

100 000 
300 000 

100 

600 
2 000 
3 000 

2 000 
4 000 
1000 

1502 

1 
1500 

1 
30 351 

5 000 
100 
250 

25 000 
1 

171602 

7 500 
100 

1000 
150 000 

1000 
1 

2 000 
1 

5 000 
5 000 

3 885 040 



Sahife : 4 (Resmî Gazete) 10 AĞUSTOS 1971 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

35.000 

Temel Bilimler Fakültesi 
(A/3) 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

H - Transferler 
SOSYAL T R A N S F E R L E R Bölüm toplamı 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 % 1 ek karşılıkları 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKAFAT V E YAR
DIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımları 

G E N E L T O P L A M 

(2) SAYILI C E T V E L 

(L) CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

23 526 

17 526 

6 000 

3 908 566 

Adet Aylık 

Temel Bilimler Fakültesi 
4 Profesör 
7 Doçent 
9 Asistan 

10 > 

5 1 250 
7 800 
8 600 
3 500 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 1460 Kabul tarihi : 30/7/1971 

Madde 1 — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
(43 500 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 
72.100 üncü (Hazine yardımı) maddesine (43 500 000) lira eklenmiştir. 

Madde 3 —• Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

5/8/1971 

Bölüm Madde 
C E T V E L 

Ödeneğin çeşidi Lira 

22.000 

22.541 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
(A/2) 

YAPI, TESİS V E BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölüm toplamı 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Karayolları 
Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri ve 
büyük onarım giderleri (200 000 000 lira
lık kısmı proje kredisi karşılığı olup nak
den harcanmaz) 

41 000 000 

8 800 000 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira 

22.561 

22.574 

22,575 
23.000 

23.571 

İl yollan 
(Karayolları eliyle sarf edilecektir.) 

Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri ve 
büyük onarım giderleri 
Köy yollan 
Köy yollan yapımı (Dağıtım şekli aynî ve 
nakit olarak Köy İşleri Bakanlığınca tespit 
edilir.) 
işçi ücretleri 
MAKİNA, TEÇHİZAT V E TAŞIT ALIM
LARI V E ONARIMLARI Bölüm toplamı 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Köy yollan 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona-
nmlan (20 000 000 liralık kısmı proje kre
disinden temin edilecek makina ve teçhi
zatın karşılığı olarak kabul edilmiştir. 
Nakden hareanamaz.) 

14 200 000 

16 000 0O0 
2 000 000 

2 500 000 

Toplam 

2 500 000 

43500 000 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 1461 Kabul tarihi : 30/7/1971 

Madde 1 — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin 35.000 inci (Sosyal transferler) bölümünün 
35.210 uncu (Emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak hisseleri) madde 
unvanı (ı% 1 ek karşılıkları) şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeye 
24 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

Madde 2 —• Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin 35.000 inci (Sosyal Transferler) bölümünde, 
ilişik cetvelde yazılı yeniden açılan maddelere 333 966 liralık olağanüstü 
ödenek verilmiştir. 

Madde 3 — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 
üncü (Hazine yardımı) maddesine 357 966 lira eklenmiştir. 

Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanları yürütür. 
5/8/1971 

Bölüm Madde 

C E T V E L 

Ödeneğin çeşidi Lira 

35.000 

35.220 

35.230 
35.240 

Petrol Dairesi Başkanlığı 
(A/3) 

SOSYAL T R A N S F E R L E R Bölüm toplamı 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Emekli ikramiyesi (Bu ödeneği ihtiyaç nis
petinde artırmaya Maliye Bakam yetkili
dir.) 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

333 966 

304 500 
19466 
10 000 

Y Ö N E T M E L I K 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

6974 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrasını değiş
tiren 13/7/1967 tarih ve 909 sayılı Kanunun uygulanma
sını gösterir teknik şartnameyi de kapsayan Yönetmelik 

K O N U 
TKİ Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi memleket ihtiyaçlarım dü

zenli bir şekilde karşılamak için TKİ. nin istihsali kömürlerden başka, 
gerektiğinde, özel idare ve belediyelerin ve bunlara bağlı işletmelerle, 

iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Müesseselerinin, özel teşebbüsün ve TKİ. 
iştiraklerinin istihsâl ettiği linyit kömürlerini bu Yönetmelik hükümle
rine göre satın alabilecek, ihtiyaç sahiplerine satabilecek ve satışa ta
vassutta bulunabilecektir. 

I. BÖLÜM 
Alımla ilgili hükümler 

Bu bölümde TKİ. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi (Müessese), 
Müessese tarafından kömürü satın alınan kömür müstahsili (Satıcı) 
olarak adlandırılmıştır. 

IC 
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Satıcı, bu Yönetmeliğe bağlı kalmaksızın kömürlerini dilediğine 
satmakta, Müessese de satıcı kömürlerini alıp almamakta tamamen ser
besttir. 

M A D D E 1 — A L I N A C A K LİNYÎT KÖMÜRÜNÜN TEKNİK 
ŞARTLARI: 

A — Evsaf : 

a) Kıymet derecesi 
Orijinal kömürde kıymet derecesi en az 26 olacaktır. 
b) Kükürt 
Hava kirliliğinin fazla olduğu yerlerde istihlâk edilmek üzere satın 

alınacak kömürlerde yanıcı kükürt nispeti % 3 den yukarı olmıyacak-
tır. Bu yerler Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tespit olunur. 

B — Granülâsyon : 

Satın alınacak kömürler : 
a) Tuvenan 
b) + 18, + 25, + 30, + 50 
C) 10 - 18, 15 - 25, 5 - 18, 18 - 50, 10 - 30 
d) 0-18, 0-25, 0-30 
e) 0-10, 0-15 

ebadında olacak, mütecanis bir surette tasnif edilmiş bulunacaktır. 
Yukarıda a, b, c, d, e harfleriyle İşaretlenmiş ebatlı kömürler için

deki aşağı ölçüdeki İnce kömür nispetleri sırasiyle şöyle olacaktır : 
a) Tuvenan : 
0-10 nispeti % 20 i geçmiyecektir. 
b) + 18, + 25, + 80, + 50 
Bu ebatlı kömürlerin; 
+ 18 mm. de 0-18 mm. 
+ 25 mm. de 0-25 mm. 
+ 30 mm. de 0-30 mm. 
+ 50 mm. de 0-50 mm., kısmı % 25 i geçmiyecektir. 
C) 10-18, 15-25, 5-18, 18-50, 10-30 
Bu ebatlı kömürlerin; 
10 -18 mm. de 0 -10 mm. 
15 - 25 mm. de 0-15 mm. 
18 - 50 mm. de 0-18 mm. 
10 - 30 mm. de 0-10 mm. 

5-18 mm. de 0 - 5 mm. kısmı % 25 i geçmiyecektir. 
d) 0-18, 0-25, 0-30 
Bu ebatlı kömürlerin; 
0-18 mm. de 0-10 mm. kısmı % 35 i agmıyacaktır. 
0-25, 0- 30 mm. ebatlı kömürlerde 0-10 kısmı <% u agmıyacaktır. 
e) 0- 10, 0-15 
Bu ebatlı kömürlerin 0-2 mm. lik kısmı % 30 aşmıyacakır. 
f) Yukarıda belirtilen toz ve elek altı nispetleri tespit edilen mik

tardan % 10 (On) daha fazlaya kadar olursa aradaki fark tonajdan dü
şülür. Bunun için ödeme yapılmaz. % 10 dan daha fazla fark olursa o 
kömür reddedilir. 

M A D D E 2 — E V S A F TESPÎTÎ, N U M U N E A L M A , ANALİZ V E 
İTİRAZ : 

a) Evsaf tespiti : 
Müessese tarafından satın alınacak kömürlerin ilk evsafı satıcının 

M T A Enstitüsüne tevdi etmiş olduğu belli esaslara göre alınmış temsili 
numunenin yaptırılmış olan komple analiz raporuna göre tespit oluna
caktır. 

Esas katî evsaf, Müessese deposuna gelen kömürden alman numu
nelerin analizi ve yapılacak elek analizleri neticesine göre tespit edile
cektir. 

d) Muayene ve itiraz : 

Analiz raporlarına, taraflar temsilcilerine verildiği tarihten itiba
ren 15 gün zarfında itiraz edilmediği takdirde, rapordaki analiz netice
leri katiyet kespetmiş olacaktır. 

15 günlük müddet içerisinde itiraz edildiği takdirde Müessesede 
mahfuz tutulan mühürlü şahit numune M T A Enstitüsüne gönderilecek
tir. M T A Enstitüsünün vereceği analiz raporu her iki taraf için mute
ber sayılır, bu analize ait masraflar, haksız çıkan tarafa ait olacaktır. 

M T A Enstitüsünce analizi yapılan kömürde bulunmuş olan kaba ru
tubet, numune hazırlanırken kömürün bir miktar rutubetini kaybetme
si dolayısiyle orijinal kömürün kaba rutubetini temsil etmiyeceginden 

evvelden tespit edilmiş olan kaba rutubet esas alınacak ve orijinal kö
mürdeki diğer vasıflar bu kaba rutubete göre hesaplanacaktır. 

Müessese Merkez ve Şubeleri bünyesinde gerekli laboratuvar tesis
leri kuruluncaya kadar bütün analizler en yakın Devlet veya İktisadî 
Devlet Teşekkülleri laboratuvarında veya özel laboratuvarlarda yaptırı
lacaktır. Buna ait masraflar satıcıya ait olacaktır. 

M A D D E 3 — KÖMÜR ALEM İŞLEMÎ : 
Müessese kömür satınalmak istediği takdirde, önceden miktarını, 

evsafını, teslim şartlarını ihtiva eden ve bu Yönetmelik esaslarına uy
gun bir şartname hazırlıyacaktır. Bu şartname esaslarına göre kömür 
alınacağını ilânen duyurmakla beraber gerektiğinde satıcılara mek
tupla da bildirecektir. 

Satıcılar tarafından tekliflerin alınmasını takiben, Müessese Mer
kezinde kurulacak Kömür Alım Komisyonunca; evvelâ satıcıların ibraz 
etmeleri gereken M T A ca tespit edilmiş komple analiz raporu, ehliyet
ler, ticaret belgeleri, teminat mektupları veya teminat yerine geçecek 
vesikalar tetkik edilerek uygunluğunun kontrolünü müteakip fiyat tek
lif mektupları açılacak ve durum Komisyonca bir tutanakla tespit olu
nacaktır. 

Müessese satıcıdan kömürleri kıymet derecesi esasına göre satın 
alacak ve kıymet derecesi yüksek kömürleri tercih edecektir. 

Komisyon gerektiğinde ihaleden önce veya sonra ocaklarda gerekli 
tetkikleri yaptırabilecektir. 

M A D D E 4 — FİYAT TESPİTİ : 
Satınalınacak kömürlerin FOB, FOW veya Müessese deposunda 

teslim fiyatı, ebat ve evsafına göre tespit olunur. Bu tespitte, TKİ. is
tihsâli kömürlerin kıymet derecelerine, ebat ve kükürt tashihlerine göre 
tespit edilmiş olan fiyatları gözönünde bulundurulacaktır. 

M A D D E 5 — TARTI V E TESLİMAT : 

a) Tartı: 

Müessesenin göstereceği mahaldeki tartı esas olacaktır. 

b) Teslimat : 
Satıcı kömürlerin teslimatını mukavele ile tespit edilmiş aylık prog

ram dahilinde yapacaktır. Aylık teslimat miktarlarından % 15 nis
petinde ( )farklar taraflarca önceden kabul edilmiş sayılacaktır. Bu 
fark ihale müddetinin sonuna kadar müteakıp aylarda tamamlanır. 

M A D D E 6 — TEDİYAT : 
Satıcıdan alınacak kömürler gerekli muayene ve analizlerden sonra 

azamî 500 er tonluk partiler halinde değerlendirilerek, ibraz olunacak 
üç nüsha fatura ve eklerini teşkil edecek o partiye ait analiz raporu, 
sevkiyat detay listesi, tonajı gösteren tesellüm vesikaları Müesseseye 
gönderilmiş olacak ve analiz raporuna itiraz için tashih edilmiş bulunan 
15 (Onbeş) günlük müddetin hitamından itibaren on gün zarfında, fa
tura tutarı satıcıya Müessesece ödenecektir. Yapılacak kontrol esnasın
da faturalarda bir aksaklık veya yanlışlık olduğu takdirde düzeltilmek 
üzere, faturalar iade edilmekle beraber, fatura değerine karşılık olmak 
üzere 7 nci madde gereğince verilen avansa ilâveten daha % 25 e ka
dar bir meblâğ satıcıya avans olarak verilebilecektir. 

M A D D E 7 — AVANS : 
Satıcı beher 500 tonluk parti teslimatı devresinde bir defaya mah

sus olmak üzere teslim ettiği kömür bedellerinin % 50 İsine kadar avans 
alabilecektir. 

M A D D E 8 — MÜCBİR SEBEPLER, TAZMİNAT V E TEMİNAT : 
Kömür istihsal ve naklini engelleyici harp, seferberlik, grev, lo

kavt gibi haller sel, ocak yangını ve zelzele gibi tabiî afetler ve benzeri 
diğer haller tevsiki şartıyla mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Bu 
tevsik hususunun mukavele süresi içinde yapılması şarttır. 

Yukarıda tadat edilen mücbir sebepler dışında, satıcı tarafından, 
Mukavele ile tespit edilmiş olacak taahhüdün kısmen veya tamamen ye
rine getirilmemesi veya Mukavelenin diğer şartları ifa edilmemesi takdi
rinde uğranacak zarar ve ziyanı satıcı aynen Müesseseye ödeyecektir. 
Bu hususu temin için de satıcı, Mukavele değerine göre tayin edilecek 
miktarda teminatı Müesseseye verecektir. Hileli teslimat yaptığı, 
tespit olunan satıcının Mukavelesi derhal iptal edilecek ve teminatı irat 
kayıt olunacaktır. 

H. BÖLÜM 

Tavassutla ilgili hükümler 

| Bu bölümde TKİ. Kömür Satış ve Tevzi Müesesesi (Müessese) Mü-
1 essese tarafından kömürün satışına tavassut edilen, kömür müstahsili 
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(Müstahsil) ve kömürün satıldığı kimseler de (Müşteri) olarak adlan
dırılmıştır. 

M A D D E 9 — 
Müessese bu Yönetmeliğin konu kısmında zikredilen kömürlerin; 

A - Depolarda stoklama suretiyle satışmıa tavassutta bulunduğu 
takdirde: 

a) İşbu Yönetmeliğin 1 inci madde hükümleri aynen tatbik edilir. 
Ancak, bu 1 inci maddenin (f) fıkrası burada tatbik edilmez ve 

onun yerme, 
Şayet 0-10, 0-2 mm. lik kısım ve elek altı toz nispetleri, yukarıdaki 

nispetlerden % 10 (On) daha fazlaya kadar olursa, bu fazlalığın beher 
% 1 (Bir) i için, tespit edilmiş olan FOW veya FOB ton satış fiatmda 
% 1 nispetinde indirim yapılır. Kuruşlar beş ve beşden yukarı ise on 
kuruşa iblâğ edilir, aşağı ise nazarı itibara alınmaz. Bu fazlalık % 10 
(On) miktarını aşarsa o parti kömür satılmaz. 

Bu takdirde, ya o parti kömürün alınıp depodan götürülmesi veya 
elenip toz oranı fazlalığının % 10 (On) veya daha aşağı nispette düşü
rülmesi müstahsilden istenir. 

b) Kömürler teshin maksadıyla soba ve kaloriferlerde kullanıla
bilir ebat ve vasıfta olacaktır. 

c) satışına tavassut edilecek kömürün satış fiyatı, o depoda satı
lan TKİ. l'nyit kömürlerinin fiyatları gözönünde bulundurulmak sure
tiyle Genel Hükümler kısmının 10 uncu maddesinde tarif edildiği üzere 
Müessesece tespit edilecektir. 

Bu fiyata kömürlerin Müessesece gösterilecek depo stok yerine 
nakli, boşaltılması, istiflenmesi ve müşteri vasıtasına yükleme hizmet
leri ile TKİ ce ton basma tespit olunacak Müessesenin hizmet karşılığı 
alacağı belli bir miktar para ilâve edilecek ve bu masraflar müstahsilce 
karşılanacaktır. 

d) Üretici, sevkiyat yapmadan evvel behemahal K. S. T. Şubesi 
Müdüriyeti ile temas edecek ve kömürler Şube'ce bildirilecek depoya ge
tirilecek ve depoda gösterilecek yere boşaltılarak istif edilecektir. De
poya getirilecek kömür miktarı, firmaya depoda tahsis edilen sahanın 
istiap kabiliyetine göre Şubece ayarlanacak, sahayı darlaştıracak ve hiz
metleri güçleştirecek fazla yığıntıya sebebiyet verilmiyecektir. 

e) Müstahsilce satışına tavassut edilmesi istenilen kömürün kalite 
kontrolü Müessesece yaptırılacaktır. Kömürün evsafı Müessesece uygun 
görülüp satışının tavassutuna karar verildiği takdirde, satışa arzedilen 
kömürlerin bu evsafının her gelen parti için muhafaza edilmesi şart bu
lunmakta lir. Müessese dilediği zaman kalite kontrolü yaptırmakta muh
tardır. Bu kontrollar sırasında evvelce tayin edilmiş bulunan evsafa ay
kırı bir kömür tespiti halinde müstahsil kömürü geri alınma masrafları 
kendisine ait olmak üzere depo stok sahasından tahliye edecektir. 

Müessesece belirtilip müstahsile tebliğ edilen müddet içerisinde 
müstahsil şarta uygun olmayan kömürün depodan almadığı takdirde 
Müessese kömür üzerinde her türlü tasarrufta bulunmaya yetkili olup, 
Müstahsil herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. 

f) Müessese, bu şekilde satışı yapılacak kömürler üzerine menşei, 
evsafı ve fiyat belirtilen levhalar konma suretiyle kömürü tanıtacaktır. 
Müstahsil depo stok sahasına geliş sırasındaki tartı esas alınmak üzere 
kömürün satışına veya satılmıyarak geri alınmasına kadar geçecek za
man zarfında % 5 (Beş) eksiklik veya fazlalığı kabul edecektir. 

g) Tatbikat ve teamüle göre tespit edilecek muayyen bir süre içe
risinde satışı yapılmayan kömür, Müessesenin ilgili şubesince yazılı bir 
ihbarı müteakip kalıntıları ile birlikte masrafları müstahsile ait olmak 
üzere depo stok sahasından müstahsilce tahliye edilecektir. 

Bu müddet içerisinde kömür veya kalıntısı müstahsilce çekümediği 
takdirde, müessese kömür üzerinde her türlü tasarrufta bulunmaya yet
kili olup, müstahsil herhangi bir hak iddiasında bulunamıyacaktır. 

h) Satışına tavassut edilen kömürler, bedeli tahsil edilmeden müs
tahsile, Müessesece herhangi bir ödeme yapılmayacak ve ileride yapıla
cak satış bedellerine mahsuben Müessesece müstahsile herhangi bir 
avans tediyesinde bulunulmayacaktır. Müessese tarafından müstahsile 
her ay sonu itibariyle satışlar ve teslim edilen kömür miktarı nazarı iti
bara alınarak tediyatta bulunulacaktır. 

i) Müstahsilin anlaşma şartlarına aykırı hareketinden dolayı sa-
tışına tavassutta bulunulan kömürün, müşterisinin bir zarar ve ziyanı 
mevzubahis olduğu takdirde bu zarar ve ziyanın tazmini müstahsile ait 
olacaktır. 

B - Depolarda stoklama yapılmaksızın satışına tavassutta tutunduğu 
takdirde: 

a) Müessese, müşteri tarafından bu Yönetmelikte zikredilen evsaf 
ve ebattaki kömürlerin veya müşteri talebi halinde başka vasıf ve ebat

Orijinal Kömürde 
Kül % Kcal/Kg. 

Orijinal Kömürde 
Kül % Kcal /Kg. 

2 22,2 26 999 
3 33,3 27 1075 
4 44,4 28 1170 
5 72,2 29 1260 
6 83,4 30 1355 
7 100 31 1405 100 

32 1455 
8 110,1 33 1506 
9 128 34 1555 

10 150 35 1605 
11 171 36 1655 
12 200 37 

1655 
12 200 37 1706 13 233 38 1755 
14 272 39 1805 
15 311 40 1855 
16 356 41 1906 
17 405 42 19S5 
18 456 43 2005 
1<J 511 44 2055 
20 572 45 2105 
21 633 46 2155 
22 700 47 2205 
23 767 48 2250 
24 645 49 2305 
25 £KL6 m 2355 

taki kömürlerin depolanmaksızm satışlarına tavassutta bulunabilir. Bu 
takdirde müstahsil, müesseseye ton basma T K l . Kurumunca tayin edi
lecek bir komisyon ödeyecektir. 

b) Müstahsilin anlaşma şartlarına aykırı hareketinden dolayı, sa
tışına tavassutta bulunulan kömür müşterisinin bir zarar ziyam mevzu
bahis olduğu takdirde, bu zarar ziyanın tazmini müstahsile ait olacaktır. 

Genel hükümler 
M A D D E 10 — 
Bu Yönetmeliğin gerek alım, gerekse tavassutla ilgili bölümlerinde 

Müessesece fiyat tespitinde aşağıdaki belirtilen usul uygulanır. 
a) Orijinal kömürün aşağı ısı değeri esas alınır. 
b) Bu ısı değerinden orijinal kömürün kül % sine tekabül eden 

Ek : 1 tablodaki o küle tekabül eden miktarda kül indirimi yapılır. 
c) Böylece bulunan rakam 100 e bölünerek kıymet derecesi bulunur. 
d) Bulunan bu kıymet derecesi TKj . linyitleri fiyatlandırılmasmda 

esas alınmış olan kıymet derecesi fiyatiyle çarpılır. TL/Ton olarak bulu
nan bu fiyata Ek : 2 tabloda gösterilen ebat ve kükürt tashihleri (TL/Ton) 
yapılarak kömürün maksimum FOB veya FOW alış fiyatı bulunur. Arz 
ve talep durumuna göre bu fiyatın aşağısında da kömür alınıp satılabilir. 

e) Kül indirimi, kükürt ve ebat tashihi değerleri bu Yönetmelik 
ekinde bildirilmiştir. (Ek : 1, Ek : 2). 

M A D D E 11 — 
K. S. T. ce satın alınacak veya satışına tavassut edilecek kömürler 

müstahsille yapılacak anlaşmalara göre işlem görecek, alım ve tavassut 
muamelelerinde aracı şahıs ve firmalara yer verilmeyecektir. 

M A D D E 12 — M U K A V E L E M A S R A F L A R I : 
Satıcı veya satışına tavassutta bulunulan müstahsil ile yapılacak 

mukavelelerden doğacak her türlü masraf, harç, damga pulu, resim ve 
vergiler satıcıya veyahut müstahsile ait olacaktır. 

M A D D E 13 — İHTİLAFLARIN HALLÎ : 
Satıcı ve müstahsil ile yapılmış anlaşmalardan doğacak ihtilafların 

hallinde, Ankara mahkemeleri ve icra Daireleri yetkili olacaktır. 

M A D D E 14 — 
3 Ekim 1967 tarih ve 12715 sayılı Resmî Gazete'de münteşir Teknik 

Şartname ve Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

M A D D E 15 — 
Kömür satış ve tevziine mütedair 3 Nisan 1963 tarihli ve 11372 sayılı 

Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunan Yönetmelik hükümleri mahfuzdur. 

M A D D E 16 — 

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 17 — 
Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakam yü"-

rütür. 
EK: I 

Kıvmet derecesi hesaplanmasında kıülanüacak kül indirimi 

M A D D E 17 — 
Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakam yü"-

rütür. 
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EK: II 

Kıymet derecelerine göre hesap edilen linyit kömürü fiyatlarında 
yapılan düzeltmeler 

Eb'at düzeltmesi 

Eb'at (mm.) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

+ 50, 
18-50, 
10-18 
5-18 
0-10, 

+ 30, + 25, + 18 
101-30, 15-25 

0-15, 0-18, 0-25, 0-30 
Tuvenan 

Kükürt düzeltilmesi orijinal 
kömürde yanıcı kükürt 

Tarifler: 

Müessese 

Satıcı : 

Kıymet derecesi 

Yanıcı kükürt 

Granülâsyon 

Tuvenan kömür 

Kömürün ilk evsafı 

Temsili numune 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 8 
% 9 
% 10 

Fiyattan çıkarılan veya 
eklenen para q; TL./ton 

+ 20 
+ 15 
+ 10 
+ 5 
— 20 

0 

Fiyattan çıkarılan 
para TL. /Ton 

— 1 
— 2 
— 8 

• — 4 
— 5 
— 6 
— 7 
— 8 
— 9 
~ 10 

T K l Kömür Satış Tevzi Müessesesi 

TKÎ Kömür Satış Tevzi Müessesesi 
tarafından kömürü satın alman kömür üreticisi 

Kömürün değerini ifade eden bir sayı (Kömü
rün alt ısı değerinden kömür içersindeki kül 
miktarına tekabül eden ısı miktarının düşülmesi 
ve bulunan rakamın 100 e bölünmesi ile bulu
nan sayı) 

Kömürün yanması neticesi kömürü terkederek 
yanma gazlarına dahil olan kükürt. 

Kömürün irilik ölçüsü olup birimi mm. dir. 

Kömür ocağından istihsal edilerek ayıklama, 
tasnif ve eleme gibi bir muameleye tabi tutul
mayan kömürdür. 

Bir kömürün evsafı hakkında malûmat sahibi 
olmayan K. S. T. Müessesesine, tevdi edüecefc 
ilk evsaf. 

Bir kömür partisini veya bir kömür yatağım 
evsaf bakımından tevsii edebilecek numunedir. 

Komple analiz 

Toplam (Kaba) 
rutubet 

Elek analizi 

Dörtleme usulü 

Şahit numune 

Kömürün menşei 

Parti miktarı 

Orijinal kömür 

Evsaf 

Eb'at 

Eb'at tashihi 

Kükürt tashihi 

Müstahsil 
Müşteri 
Kalite kontrolü 

Kömürün ilk analizi (rutubet, kül, uçucu madde 
ve sabit karbon) ile ısı değeri, kükürt yüzdesi 
elemanter analiz ve kül erime derecesini gös
terir analizdir. 

Kömürün ocak suları, yağmur v.s. den dolayı 
ihtiva ettiği rutubet. 

Kömürün, gözenekleri standarize edilmiş ölçü
lerde olan eleklerden geçirilmek suretiyle tane 
iriliklerine göre tasnife tabi tutulması ve muay
yen irilikteki kömür miktarının % de nispeti ile 
ifade olunması. 

Bir kömür partisini temsil etmek üzere usulüne 
göre alınarak biriktirilen büyük miktardaki kö
mür numunesini azaltmak için bir metoddur. 
Kömür yığın yapılır. Yığının tepesi düzeltilir. 
Biribirine dik çizgilerle bu yığın dört eşit kısma 
ayrılır. Karşılıklı iki tane 1 ler atılır ve karşı
lıklı iki 1 Ier alnır. Alman 1 lere bu muamele 
tekrarlanmak suretiyle kömür numunesi isteni
len miktara indirilmiş olur. (Meselâ 2-3 Kg. gibi) 

Dörtleme usulü ile azaltılan ve prensip olarak 
üçe ayrılan ve bir tanesi ihtilâf halinde analize 
tabi tutulmak üzere, hava sızdırmaz kaplarda 
saklanan kömür numunesidir. 

Kömürün hangi kömür yatağına ait olduğu. 

Satışı yapılan kömürün tonajı. 

F.O.B. veya Fow satışlarda müşteri vasıtasına 
teslim, depo ve CİF satışlarda müşteriye teslim 
anındaki kömür evsafı ile orijinal kabul edilir. 

Kömürün rutubet, kül yüzdesi ısı değeri v.s. un
surları ile ifade olunan durumu. 
Granülasyona tabi tutulan kömür tanelerinin 
büyüklük ölçüsü (Birimi mm.) 
Pratik ifadesi, parça, fındık, toz v.s. gibi. 
Kıymet derecesine göre nesap edilen kömür fi
yatına; iri eb'atlı kömürlerde bir miktar para 
ilâvesi, ince eb'atlı kömürlerde bir miktar para 
düşülmesi. 
Kıymet derecesine göre hesap edilen kömür fi
yatından, kömürün ihtiva ettiği kükürt nispe
tinde bir miktar para düşülmesi. 
Kömür üreticisi. 
Kömür satın almaya talip olan. 
Kömürlü analize tabi tutmak suretiyle evsafın, 
kontrol etmek. 

G E N E L G E 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığından : 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar: (71/34) 

1 — 1971/1972 dönemi iki taraflı Anlaşmalı Memleketler Ticaret 
Protokollerine ekli ithal listelerinde yer alan ve 15/6/1,971 tarihli 13866 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dışticaret îşlerine Dair Anlaşmalar : 
(71/32) sayılı Sirkülerle «Sanayici» kotası olarak tefrik edilmiş bulu

nan maddelerin ithali için yapılacak müracaatlarda 26/7/1971 tarihli 
13907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «İthalât Yönetmeliğine Ek Yö
netmelik» hükümleri uygulanır. 

2 — Sanayici kotası olarak tefrik edilen maddelerden müracaat ve 
inceleme makam veya mercii tayin edilmemiş bulunanların ithali için, 
31/8/1971 tarihine kadar ilgili mercilere müracaat edilebilir. 

3 — Bu konudaki fiyat kontrol işlemleri, 30/6/1971. tarihli 13881 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan Dışticaret İşlerine Dair İt
halât : (71/41) sayılı Sirküler hükümlerine göre yapılır. 

Antalya Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Zina suçundan mahkûm olan sanık Antalya'nın Kılmçarslan Mahal
lesinde Hıdıriık Sokak 48 sayılı evde oturur ve Korkuteli Kazası Çomaklı 
Köyü 196 hanesinde kayıtlı Mustafa ve Fethiye'den olma 1930 doğumlu 

Cavit Köken T. C. K. nun 441/1-2 nci maddelerine göre altı ay hapis ce
zasına mahkûm olup adına çıkarılan davetiyelere verilen megruatta bu
lunamadığından tebliğ yerine kaim olmak üzere 21/4/1971 tarih ve 
1967/678 esas,1971/297 sayıh kararın ilânen tebliğ olunur. 

7889 

I L Â N L A R 

E 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Boks Federasyonundan: 

1 — 8 adet ring satın alınacaktır. 
2 — Ringlere ait teknik ve idarî şartname Beden Terbiyesi Ge

nel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden temin edilir. 
3 — İhale 17 Ağustos 1971 Salı günü saat 15.00 de Ankara 'da Be

den Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Geçici teminat verilen teklifin % 4 ü, katî teminat ise ihale 

bedelinin % 8 i oranındadır. Geçici teminat mektubu ile birlikte 1971 
yılı vizeli ticaret odası vesikası ihtiva eden ve kapalı zarf usulüne 
göre hazırlanmış teklif zarfları 17 Ağustos 1971 Salı günü saat 14.00 e 
kadar İhale K o m i s y o n u Sekreterliğine makbuz karşılığında teslim 
edilecektir. 

5 — Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. 
6 — İdare 2490 sayılı K a n u n a tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma

makta, dilediğine yapmakta veya ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 
7980 / 2-1 

»——— 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Ofset baskı makinası satın alınacak 
Makina en az 25x35 en çok 35x50 Cm. ebadında olacaktır. 
Tekliflerin engeç 26/8/1971 günü saat 15.00 e kadar verilmesi ge

rekmekte olup, şartnameleri Ankara'da Malzeme Müdürlüğümüzden, 
istanbul'da Malzeme Şube Müdürlüğümüzden, İzmir'de ise Bölge Müdür
lüğümüzden temin edilebilir. 

Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 7938 / 2-1 
9 

İzmir Tapulama Müdürlüğünden : 

1 — Torbalı İlçesi Ayrancılar Köyü Kocakavak mevkiinde 996 par
sel evvelce Musa Kula adına tespit edilmişse de, 30/7/1969 tarihli Komis
yon kararı ile Yusuf Deveci adına tespit edildiği. 

2 — Menemen Doğa Köyü Hamamlıkuyu mevkiinde 1157 parsel Ah
met Sürgüt adına tespit edilmiş ise de, 23/6/1970 tarihli komisyon kararı 
ile 1/2 Mehmet oğlu, Ahmet Sürgüt, 1/2 Mehmet kızı, Zeynep Sürgüt 
adına tespit edildiği. 

3 — Menemen ilçesi Samurlu Köyü Kocaçukur mevkiinde 499 parsel 
evvelce Maliye Hazinesi adına orman olarak tespit edilmiş olup, 19/7/1968 
tarihli komisyon kararı ile Ruziye Altacı'nın itirazının reddedildiği. 

4 — Menemen İlçesi Musabey Köyü Bıyıklıkuyu mevkiinde 309 par
sel evvelce 1/2 İbrahim Dayan, 1N2 Sabri Dayan adlarına tespit edilmişse 
de, 15/5/1968 tarihli komisyon kararı ile Muharrem Yüzbaşı'mn itirazının 
reddedildiği. 

5 — Menemen ilçesi Musabey Köyü Köycivarı mevkiinde 446 parsel 
Fatma Karaoğlu adına, aynı mevkide 448 parsel ise Emine Savaş adına 
tespit edilmişse de, 17/4/1968 tarihli komisyon kararı ile Muharrem Yüz
başı'mn itirazının reddedildiği.. 

6 — Menemen ilçesi Musabey Köyü Köyiçi mevkiinde 784 parsel ev
velce 1/2 Sabri Dayan, 1/2 ibrahim Dayan adlarına tespit edilmişse de, 
16/4/1968 tarihli komisyon karan ile Muharrem Yüzbaşı'mn itirazının red
dedildiği. 

7 — Menemen İlçesi Maltepe Köyü Kayıkbaşı mevkiinde 12 parsel 
evvelce Hasan Gürsakal adma tespit edilmişse de, 18/5/1970 tarihli Ko
misyon karan ile ibrahim Gürsakal'ın itirazının reddedildiği. 

8 — Menemen İlçesi Maltepe Köyü Kayıkbaşı mevkiinde 13 parsel 
evvelce 1/4 Fatma Demirkan, 1/4 ibrahim Gürsakal, 1/4 Eftade Erbeyli. 
1/4 Ahmet Gürsakal adlarına 8625 M2 olarak tespit edilmişse de, 15/5/1970 
tarihli komisyon kararı ile ibrahim Gürsakal'm itirazının kabulü ile yüz
ölçümünün 11875 M2 olarak malikleri adına tespit edildiği. 

9 — Menemen ilçesi Maltepe Köyü Kayıkbaşı mevkiinde 14 parsel 
evvelce 1/4 Ali Arslan, 3/4 Saide Arslan adlanna 26375 M2 olarak tespit 
edilmişse de, 18/5/1970 tarihli komisyon karan ile İbrahim Gürsakal'ın 
itirazının kabulü ile yüzölçümünün 23123 M? olarak malikleri adma tespit 
edildiği 

10 — Menemen ilçesi Güzelhisar Köyü Elbirdi mevkiinde 435 parsel 
evvelce ölü Ahmet Uzun adma tespit edilmişse de, 14/7/1970 tarihli komis
yon kararı ile Mehmet Ali Erdemir'in itirazının reddedildiği. 

11 — Menemen ilçesi Seyrek Köyü Köyiçi mevkiinde 1701 parsel 
evvelce Maliye Hazinesi adına tespit edilmişse de, 12/10/1970 tarihli Ko
misyon karan ile Zeyni Yalın'm itirazının reddedildiği. 

12 — Menemen İlçesi Seyrek Köyü Dede mevkiinde 718 parsel ev
velce Maliye Hazinesi adına tespit edilmiş ise de, 13/10/1970 tarihli Ko-
aslsyftl -K^r^n Kemal Atm&ca'nuı itirazının reddedildiği 

13 — Menemen ilçesi Seyrek Köyü Dede mevkiinde 714 parsel ev
velce 1/4 Cemile Müzeyyen Özyemişçi, 3/4 Tevfik Ergun Özyemişçi adla
rına, aynı mevki 715 parsel evvelce Fatma Nafize Üzel adlarına tespit 
edilmişse de, 19/10/1970 tarihli komisyon karan ile Maliye Hazinesinin 
itirazının reddedildiği ve maliklerin de tapuda satış yaptıklarından Ali oğlu, 
Abdullah Yağcı adma 714 ve 715 parsellerin tespit edildiği. 

14 — Foça ilçesinin Bağarası Köyünden 92, 95, 99 ve Yenibağa-
rası Köyünde 281, 283, 291 parseller Hüseyin Hüsnü Foçalı'ya ait olup, 
İzmir Tütüncüler Bankasına ait 28/11/1956 tarih ve 321-7 No. lu ipoteğin 
15/2/1971 tarihli komisyon kararı ile bahşiş geçen parseller üzerine işlen
mesine karar verilmiş olduğu. 

Adresleri bilinmediğinden tebliğ edilememiş olup, tebliğ yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 7895 

Çal Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1961/223 
Davacı, Çal İlçesi Kızılay Şube Başkanlığı tarafından, Kızılay eski 

başkanı Hasan Orhan mirasçılarından olan davalı Dudu Ekici (Soygören-
ler) ve arkadaşları aleyhine açılan 4.962,29 Ura alacak davasında. 

Davalılardan Dudu Ekici (Soygörenler) e ilânen davetiye tebliğ 
edilmiş ve duruşma gününde gelmediğinden ilânen gıyap karan tebliğine 
karar verilmiştir. 

Davalı, Dudu Ekici (Soygörenler'in) duruşma günü olan 12/10/1971 
Sah günü saat 9.00 da bizzat hazır bulunması hazır bulunmadığı veya 
kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde duruşmalarm gıyabın
da devam olunacağı gıyap karan yerine kaim olmak üzere İlân olunur. 

7897 

Lice Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

K A R A R 
Hâkim : Ethem Topçu 17437 
Başkâtip : Rıza Turan 
Davacı: Hidayet Tayfur 
Sanık : Aslen Hanım Hamşik Mahallesinden Ali oğlu 1954 doğumlu 

Ayşe'den doğma Fahri Özyön. 
Suç : Büyükbaş hayvan hırsızlığı 
Suç tarihi : 2/8/1967 
Müsnet büyükbaş hayvan hırsızlığından dolayı yukarıda açık kim

liği yazılı sanık hakkında yapılan duruşması sonunda : 
Sanık Fahri Özyön'ün suçu sabit görülerek büyükbaş havyan hırsız

lığından dolayı T. C. K. 491/ilk, 522, 523, 54/3, 5617 sayılı Kanunun 13 
üncü maddesi gereğince 647 sayılı Kanunun tatbikine Lice Sulh Ceza 
Mahkemesinin 24/11/1970 tarih ve esas 1968/53 ve 1970/34 sayılı gı
yabî hüküm sanığın adresi meçhul bulunduğundan 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 - 29 uncu maddeleri uyarınca hüküm fıkrasının ilânen 
tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyanca tebliğin ilân tarihini 
takip eden 15 inci gün yapılmış sayılacağına karar verildi. 7869 

Ankara Yedinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1970/665 
K. No : 1970/917 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 2/10/1971 ta

rihli ilâmı ile C. K. nun 565/1, 647 sayılı Kanunun 4/1 inci maddeleri 
gereğince sekiz lira hafif para cezası ile hükümlü Sulji oğlu 1940 doğumlu 
Dzevad Saraçeviç hakkındaki gıyabî ilâm Vitün aramalara rağmen bu
lunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen 
tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra mu
hataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 7907 

Ankara Yedinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1971/478 
K. No : 1971/692 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 30/6/1971 ta

rihli ilâmı ile C. K. nun maddeleri gereğince 250 kuruş hafif para ce
zası ile hükümlü Ali oğlu 1948 doğumlu İbrahim özdemir hakkındaki 
gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gere
ğince adı geçen hükümlüye karann ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden itibaren 15 gün gonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
üân olunur, 79n3 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

ili : Bursa, ilçesi : M Kemalpaşa Köyü veya mevkii : KiMÎelma 
yıcedit. Madenin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 22/12/ 1P59, Nu
marası : 13/427. 

Hudutları : 
Kuzeyi : Kızüelmaricedit Köyü Camiinden Letafet Köyü Camiine 

doğru hat, 
Doğusu ve güneyi : Letafet Köyü Camiinden bağlayıp Çivıliçam 

Köyü Camiinden geçerek kuru çeşme beton sütununa kırık hat. 
Batısı : Kuru çeşme beton sütunundan hudut başlangıcı olan Kı-

zıelmayıcedit Köyü Camiine doğru hat, 
Yukarıda mevkii, emsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom madeni 

için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

itirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur 7737/2-2 

İli : Kütahya, tiçesi : Emet, Köyü veya mevkii : Doğanlar, Hisar
cık. Madenin cinsi : Bor Tuzu, Ruhsatnamenin tarihi : 12/2/1958. Nu
marası : 41/282 

Hudutları : 
Kuzeyi : Doğanlar Köyü Değirmeninden «A» tekatü noktasın» 

doğru hat, 
Doğusu ve güneyi : «A» tekatü noktasından bağlıyarak Doğanlar 

Köyü Camiinden geçerek *B» tekatü noktasına kırık hat, 
Batısı : «B» tekatü noktasından hudut başlangıcı olan Doğanlar 

Köyü Değirmenine doğru hat, 
«As> tekatü noktasının tarifi • Doğanlar Köyü Değirmeni Çiftepına. 

çeşmesi hattının Emet Kazası Çarşı Camii Doğanlar Köyü Camii hattını 
kestiği nokta, 

«B» tekatü noktasının tarifi : Doğanlar Köyü Değirmeni Beyköy 
Camii hattının Hasanlar Köyü Camii Doğanlaı Köyü Camii hattını kes 
tiği nokta. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş hor tuzu madem 
için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

itirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur. 7738 / 2-2 

îll : Kayseri, İlçesi : Yahyalı, Köyü veya mevkii : Delialiuşağ; 
Madenin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 5/2/1954, Numarası 
151/113/117 

Hudutları : 
Kuzeyi: Torun Köyü Avlağa Çeşmesinden, Yassıpınar Çeşmesine 

doğru hat, 
Doğusu : Yaasıpmn." Çeşmesinden. Karukaltı Tepesi belen sütu

nuna doğru hat. 
Güneyi : Karlık&itı Tepesi beton sütunundan, Aşag; Dellâluşağ 

(Delialiuşağı) Köyü Değirmenine doğru hat, 
Batısı : Aşağı Dellâluşagı (Delialiuşağı) Köyü Değirmeninden baş-

lıyarak ve Dellâluşagı (Delialiuşağı' Köyü Camiinden geçerek hudut 
başlangıcı olan Torun Kcyü Avlağa Çeşmesine kırık hat, 

yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom madem 
için Eubank Gene! Müdürlüğü uhdesine 12 yıl müddetle işletme ruhsat-
namesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabui 
edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur. 7739-1/2-2 

ili : Kayseri, İlçesi : Pınarbaşı, Köyü veya mevkii : Aşağıbeyçayır, 
Gölcük, Eğrisöğüt, Madenin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi: 
27/1/1953, Numarası ; 135/47 

Hudutları ; 
Kuzeyi : Eğrusöğül Köyü Camimden Aşağıbeyçayır Köyü Hey*'. 

Odasına doğru hat. 

Doğusu : Aşağıbeyçayır Köyü Heyet Odasından Gölcük Köyü He-
yt Odasına doğru hat, 

Güneyi ve batısı : Gölcük Köyü Heyet Odasından hudut Başlangıç 
o1 an Eğrisöğüt Köyü Camime doğru hat, 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutlan yazılı bulunmuş krom madem 
için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsat-
nrımesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazeUV.s ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakamınım"s.a müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından soma vukubulacak itirazların kabui 
eu-':miyeceği 6309 sayıh Maden Kanununun 55 isçi maddes- gereğince 
ilân olunur. 7739-2 / 2-2 

ili : Kayseri, İlçesi : Pınarbaşı, Köyü veya mevkii Demircilik. 
Payaslı, Madenin emsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 29/7/1953 Nu
marası : 135/80 

Hudutları : 
Kuzeyi ve doğusu : İğdeli Payaslı Köyü İhtiyar Heyet Oda.smdan 

Demircilik Köyü İhtiyar Heyet Odasına doğru hat, 
Güneyi : Demircilik Köyü İhtiyar Heyet Odasından Elman Köyü 

Camiine doğru hat, 
Batısı : Elmalı Köyü Camiinden hudut başlangıcı olan İğden Pa

yaslı Köyü İhtiyar Heyet Odasına doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom maden: 

için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

itirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
İlân olunur. 7739-3 / 2-2 

ili : Gaziantep, İlçesi : İslâhiye, Köyü veya mevkii : Kuzuluk, Ma
denin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 28/3/1947, Numarası : 109/25 

Hudutları : 
Kuzeyi : Kırkpınar Köyü Çeşmesinden Kuzoluk Köyü Çeşmesine 

doğru hat, 
Doğusu : Kuzoluk Köyü Çeşmesinden başlayıp Kartal Pınarı Tepe 

sinden geçerek Ayı Deresibaşı Tepesine kırık hat, 
Güneyi : Ayı Deresi başı Tepesinden Koğukçma; Tepesine doğru 

hat, 
Batısı : Koğukçmar Tepesinden Kırpmar Kö/ü Çeşmesine doğru 

hat. 
Yukarıda mevkii, cinai ve hudutları yazılı bulunmuş krom madeni 

için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 40 yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 mel maddes' gereğince 
ilân olunur. 7740-1/2-2 

İli : Gaziantep. İlçesi : İslâhiye, Köyü veya mevkii : Kırkpınar, 
Madenin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 28/3/1947, Numarası : 
100/29 

Hudutları : 
Kuzeyi ve batısı : Karakaya Köyü Çeşmesinden başlayıp Kabak 

Tepe beton sütunundan geçerek Kırkpınar Köyü Çeşmesine kırık hat, 
Doğusu ve güneyi : Kırkpınar Köyü Çeşmesinden Karakaya Köyü 

Çeşmesine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom madeni 

için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 40 yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

itirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe iie Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddps- gereğince 
ilan olunur. 7740-2/2-3 

ili : Gaziantep, ilçesi: İslâhiye, Köyü veya mevkii : .Gşekçınarı, 
Madenin ismi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi • 31/12/1947, Numarası : 
109/68 

Hudutları : 
Kuzeyi : Eşekçmarı Köyü Çeşmesinden, Burımsuzlar Köyü Çeşme

sine doğru hat. 



Doğusu •. Burunsuzlar Köyü Çeşmesinden, Agzıboz Kalesine Îofru 
hat, 

Güneyi •. A^zıboz Kalesinaen Pişikler Pınarına doğru huí.. 
Batısı : Pişikler Köyü Pınarından hudvıl ba4Ld,rı¿¡ü oian lJgelîy: 

nan Köyü Çeşmesine dog'ru hat. 
Yukarıda mevkii, cinai ve huáutiarı yazılı bvıluıımuş krotïs «iadeni 

için Eübank Genel Müdürlüğü uhdesine lO yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

itirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri làzîm 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
edilmiveceği BSÜS sayılı Maden Kanununun So inci maddesi gereğine«-
İlân olunur. TTlO-S Z Î-̂  

ÎU •. Gaziantep, ilçesi •. İslâhiye, Köyü veya mevkii r Karakaya, Aia-
cakilise, Kırkpınar, Madenin cinsi •. Krom, B-uh.satnamenin tarihi •. 
28/3/1947, Numarası : 109/43 

Hudutları •. 
Batısı ve kuzeyi •. Karakaya Köyü Çeşmesinden Kırkpmar Köyü 

Çeşmesine doğru hat, 
Doğusu : Kırkpmar Köyü Çeşmesinden AIacakiliae (Alaca) Köyü 

Çeşmesine doğru hat, 
Güneyi •. Alacakilise (Alaca) Köyü Çeşmesinden hudut baîlangid 

olan Karakaya Köyü Çeşmesine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazıh bulunmuş krom madeni 

için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine lO yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
ediImiyecpgi QSOd sayılı Maden Kanununun SS inci maddesi gereğince 
Uân olunur. 7740-4/2-2 

Iii : Gaziantep, İlçesi r İslâhiye, Köyü veya mevkii •. Balpînar. Ma-
denin cinsi •. Krom, Ruhsatnamenin tarihi : ieySZlOéT, Numarası •. 

Hu du tlan .• 
Kuzeyi ve doğusu •. Balpmar Köyü Çeşmesinden Çakmak Köyü 

Çeşmesine dog'î'u hat, 
Güneyi : Çakmak Köyü Çeşmesinden Emirmusa Dag-ı tepesine doğru 

hat, 
Batısı •. Emirmusa Dağı tepesinden Balpmar Köyü Çeşmesine doğ

ru hat. 
Yukarıda mevkii, cinai ve hudutları yazılı bulunmuş krom madeni 

İçin Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine áO yıl müddetle işletme imti
yazı verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe İle Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazlaruı kabul 
edilmiyeceği BSOÖ sayılı Maden Kanununun SS inci maddesi gereğince 
ilân olunur. 7740-5 f 2-2 

İli •. Gaziantep, İlçesi •. İslâhiye. Köyü veya mevkii •. Sakarat, Ma
denin cinsi •. Krom, Ruhsatnamenin tarihi •. lOZSZlQSi, Numarası : 121/l 

Hudutları •. 
Kuzeyi ve batısı •. Yaylacık Köyü çeşmesinden Sakarat KöyÎl çegmt-

sine doğru hat, 
Doğusu •. Sakarat Köyü çeşmesinden Karaharabe Tepesi beíoiı sü

tuna doğru hat, 
Güneyi : Karaharabe Tepesi beton sütunundan hudut başiangıCi oıap 

Yaylacık Köyü çeşmesine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutlan yazıl) bulunmuş kroriı maılí.ıı 

için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine lO yıl müddetle İşletme ruhsat
namesi verilecektir. 

itirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarih; ilıbarejı 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazlaruı kabul 
edilmiyeceği ôSOB sayılı Maden Kanununun SS İnci maddesi geregineo 
İlân alunur. ^^iO~S/2-2 

ı o ^ C u s i o s mı 

i l i : Mufla, ilçesi : Fethiye. Köyü veya mevkii : Çenger, Kargı, Ma
ilenin cinsi : Krom, ruhsatnamenin tarihî : 5/9/1957, numarası : 46/118 

Hudutları : 
Kuaeyi ve doğusu : Zeytincik (Zeytinlik) Tepesi beton sütunundan 

Pirenü Tepesi beton sütununa doğru hat, 
Güneyi : Pirenü Tepesi beton sütunundan Ramazan (Yankılıg) De

ğirmenine doğru hat, 
Batısı : Ramazan (Yankıhç) Değirmeninden hudut başlangıcı olan 

Zeytincik (Zeytinlik) Tepesi beton sütununa doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom madeni 

için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

itirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
edılmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur. 7741-1/2-2 

t i : Muğla, ilçesi : Fethiye, Köyü veya mevkii : Zorlar, Atlıdere, 
Şeydiler, Madenin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 29/11/1951, Nu
marası : 145/132 

Hudutları ; 
Kuzeyi . Belenova Tepesindeki beton sütundan başlıyarak Atlıdere 

Köyü Camiinden geçerek Şeydiler Köyü Camiine kırık hat, 
Dokusu ve güneyi : Seydiyer Köyü Camiinden Zorla; Köyü Camiine 

doğru hat, 
Batısı ; Zorlar Köyü Camiinden hudut başlangıcı olan tklenova Te-

oesindeki beton sütununa doğru hat. 
Yukarıda mevkii cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom madem 

'Çin Etibank Oenei Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

itirazı olanların bu ilânm gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
<)nheş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği hu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
"d'ımiyeeeğı 8309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur, 7741-2 / 2-2 

îli : Gaziantep, İlçesi : İslâhiye, Köyü veya mevkii : Çakmak, Ma
denin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 24/4/1947, Numarası : 109/34 

Hudutları: 

İli : Muğla, ilçesi : Fethiye, Köyü veya mevkii : Kamer. Zorlar, Gö-
ben, Madenin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 29/11/1951, numa
rası : 145/133 

(Resmi Gazete) 

Kuzeyi ve doğusu : Çakmak KöyU çeşmesinden Dağlayıp tevzi Paşa 
Gaziantep şosesi üzerinde tçerisuyu Köprüsünden geçerek İçeri Deresi 
ile Danacık Köyü Deresinin telâki noktasına kırık hat, 

Güneyi : içeri Deresi ile Danacık Köyü Deresinin telâki noktasın
dan Cankurtaran Tepesine doğru hat, 

Batısı : Cankurtaran Tepesinden Çakmak Köyü çeşmesine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom madeni 

için Ecibank Genel Müdürlüğü uhdesine 40 yıl müddetle işletme imti
yazı verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
>ııbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
sdilmiyeceği S309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur. 7740-7 / 2-2 

İH : Gaziantep, İlçesi : İslâhiye, Köyü veya mevkii : Kırkpmar, Ma
denin cinsi : Krom. Ruhsatnamenin tarihi : 28/3/1947, Numarası : 109/31 

Hudutları : 
Kuzeyi : Kırkpmar Köyü Çeşmesinden Pehlivangediği Tepesine doğru 

hat. 
Doğusu : Pehlivangediği Tepesinden başlıyarak Zoryokuş Tepesinden 

ve Höylükbaşı Tepesinden geçerek Yeşiloba Köyü Çeşmesine kırık hat, 
Güneyi : Yeşiloba Köyü Çeşmesinden Çakaloğlu Tepesine doğru hat 
Batısı : Çakaloğlu Tepesinden başlayıp Armutalanbaşı Tepesindeı 

geçerek Kırkpmar Köyü Çeşmesine kırık hat, 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom maden 

•çin Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 40 yıl müddetle işletme İm ti' 
yazı verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibarer 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzın 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabu 
sdilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğine* 
ilân olunur. 7740-8 / 2-2 

Sahife : 10 
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Hudutları : 
Batısı ve kuzeyi : Göben Köyü Camiinden - Zorlar Köyü Camime 

doğru hat, 
Doğusu : Zorlar Köyü Camiinden Çoban İsa Değirmenine doğru hat, 
Güneyi : Çoban İsa Köyü Değirmeninden - Kargıcak Madeni Tepe

sine, oradan hudut başlangıcı olan Göben Köyü Camiine kırık hat 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom madeni 

için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur. 7741-3 / 2-2 

İli : Muğla, İlçesi : Fethiye, Köyü veya mevkii : Kamer-Zorlar, Gö
ben, Dont, Madenin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 29/11/1951, nu
marası : 145/131 

Hudutları : 
Kuzeyi : Dont Köyü İlkokulundan - Zorlar Köyü Camiine düz hat. 
Güneyi : Zorlar Köyü Camiinden, Göben Köyü Camiine düs hat 
Doğusu ve batısı : Göben Köyü Camiinden bağlıyarak. B . J Z Göben 

Köyü sarnıcından ve Alan Tepedeki beton sütunundan geçerek hudut baş
langıcı Dont Köyü İlkokuluna kırık hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom medeni 
için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur. 7741-4 / 2-2 

İli : Denizli. İlçesi : Tavas. Köyü veya mevkii : Çağırgan. Tîadenin 
cinsi : Manganez, Ruhsatnamenin tarihi : 13/5/1952, Numarası : 2 0 0 / 2 3 6 

Hudutları : 
Kuzeyi ve doğusu : Boztepe beton sütunundan Çağırgan Köyü Ca

miine doğru hat. 
Güneyi : Çağırgan Köyü Camiinden Yukarı Boğaz Köyü Erdoğmus 

Mahallesi Çeşmesine doğru hat, 
Batısı : Yukarı Boğaz Köyü Erdoğmuş Mahallesi Çeşmesinden hudut 

başlangıcı olan Boztepe beton sütununa doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş manganez madeni i 

için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsat- j 
namesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur. 7742 / 2-2 

İli : Çanakkale, İlçesi : Yenice, Köyü veya mevkii : Gökveren. Yal oba 
Madenin cinsi : Manganez. Ruhsatnamenin tarihi : 15/10/1957 Numa
rası : 14/192 

Hudutları : 
Kuzeyi ve doğusu : Yaloba Köyü Camimden Gökveren (Yeşilköy) 

Köyü Camiine doğru hat, 
Güneyi : Gökveren (Yeşilköy) Köyü Camiinden bağlıyarak ve KB 

balı Kövil Camiinden geçerek Kabalı Kızıldam Köyü Camiine kırık hat 
Batısı : Kabalı Kızıldam Köyü Camimden hudut başlangıcı olan 

Yaloba Köyü Camiine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş manganez maden, 

için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur. 7743 / 2-2 

î l i : Burdur, İlçesi : Bucak, Köyü veya mevkii : Kestel, Madenin 
cinsi : Manganez, Ruhsatnamenin tarihi : 29/7/1958, Numarası : 12/88 

Hudutları : 
Kuzeyi ve doğusu : Kestel Dağı tepesinden Kozalan Deresi ile Cin 

Deresi telâki noktasına doğru hat, 

Güneyi : Kozalan Deresi ile Cin Deresi telâki noktasından Eğrekbeli 
Tepesine doğru hat, 

Batısı : Eğrekbeli Tepesinden hudut başlangıcı olan Kestel Dağı 
tepesine doğru hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş manganez madeni 
için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul 
edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur. 7744 / 2-2 

îli ı Hatay, İlçesi : İskenderun. Köyü veya mevkii : Koraksi. Made
nin cinsi : Kıom, Ruhsatnamenin tarihi : 23/8/1952, Numarası : 128/28 

Hudutları : 
Kuzeyi ve doğusu : Köpürlü tepesi beton sütunundan, Aşağı Zor-

kunt tepesi beton sütununa doğru hat, 
Güneyi : Aşağı Zorkunt tepesi beton sütunundan Belli Gediği tepesi 

sütununa doğru hat, 
Batısı : Belli Gediği tepesi beton sütunundan hudut başlangıcı olan 

Köprülü tepesi beton sütununa doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Krom madeni 

için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsat
namesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede İlk yayınlandığı tarihten itiba
ren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri 
lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların 
kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gere
ğince ilân olunur. 7732 / 2-2 

İli : Konya, İlçesi : Hadim, Köyü veya mevkii : Kabiller, Madenin 
cinsi : Manganez. Ruhsatnamenin tarihi : 28/11/1957, Numarası : 40/67 

Hudutları : 
Kuzeyi : Yukaneşenler Köyü Camiinden Habiiler Köyü İlkokuluna 

doğru hat, 
Doğusu ve güneyi : Kabiller Köyü İlkokulundan Sarıhacı Köyü Ca

miin? doğru hat. 
Batısı : Sarıhacı Köyü Camiinden hudut başlangıcı olar, Yu'karı-

eşenier Köyü Camime doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Manganez ma

deni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle işletme 
jhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten ttiba-
, cn -::ıhas gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri 
lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların 
kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi ge
reğince ilân olunur. 7733 /2-2 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden • 

1—29 kalem Rulman dış piyasadan fiyat ve teklif alma usulü ü> 
?atm alınacaktır. 

2 — Teknik ve idarî şartnameler mesai saatleri içinde İdareden 
vemin edilir. 

3 - Teklif edilen bedel üzerinden % 7,5 geçici temin?t verile
cektir, 

4 — İhale Genel Müdürlük binasında toplanacak A.hm S? -m Ko 
«isvonu huzurunda 10/9/1971 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

5 — Geç gelen teminatı olmayan ve telgrafla verilen teklifler na
ta rı itibara almmaz. 

6 — tdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
Tamamen serbesttir. 7885 / 2-2 

Yomra Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

1971/1 
Yomra'nm Kaşüstü Köyünden İsmail oğlu, 1526 doğumlu, Hasan 

Mutlu ve Hasan oğlu, 1933 doğumlu, İsmail Mutlu'nun kasten adam öldür
mek, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından haklarında Yomra C. Sav
cılığınca talepname ile Sorgu Hâkimliğine dava açıldığı, sanıklar aleyhi
ne gıyabî tutuklama kararı bulunduğu halde gaip oldukları, suçun ağır ce
zalı suçlardan olması nedeni ile C. M. U. K. nun 283 üncü maddesi gere
ğince Türkiye dahilindeki bilumum mallarının haczine ve keyfiyetin ga
zete ile ilânına karar varildi, 7868 
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Ener j i ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet S u İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat temi
nat miktarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satm 
alınacaktır. 

Ş. bedeli M . teminat İHALE 
İhale N o . Cinsi T L . T L . T a r i h i S a? ti 

7Î-72D-072 300 adet havlu 5 
71-72D-023/1 25 adet yangın söndür

me cihazı 5 
71-72D-078 Caterpiller traktör ye

dekleri 10 
71-72D-077 K a r t b a s m a ve bekçi 

kontrol saati 5 
71-72D-080 Kepçe, kazma sapı ve 

uçları 15 
71-54D-084 Sondaj makinası dişli

leri ve yedekleri 20 
71-74D-082 Oto tekerlek balans 

ağırlıkları 5 
71-73D-081 Işıl işlem ve kaynak 

işi yaptırılması 10 
71-71D-071 Sert maden uçları 5 
71-54D-057 Çamur pompası yedek 

parçaları 15 
71-71D-064 Muhtelif kauçuk Mlz . 10 
71-74D-075 Kompresör, garaj k r i 

kosu ve akü sarj cihazı 10 
Elmaslı matkaplar 100 

900 

500 

4.000 

1.200 

8.500 

18.500 

1.000 

4.000 
1.000 

10.000 
4.000 

1.500 
90.000 

23/8/1971 15.00 

23/8/1971 16.00 

26/8/1971 15.00 

3/8/1971 15.00 

3/9/1971 16.00 

2/9/1971 15.0C 

2/9/1971 16.00 

6/9/1971 15.00 
6/9/1971 16.00 

9/9/1971 15.00 
9/9/1971 16.00 

23/9/1971 15 00 
27/9/1971 15,00 71-54D-083 

2 — İhaleler, yukarıda yazılı gün ve saatlerde DSİ M a k i n a ve İk
mal Dairesi Başkanlığında toplanacak Satın A l m a Komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 — Yukarıda bedelleri gösterilen şartnameler Ankara 'da DSİ 
M a k i n a ve İkmal Dairesi Başkanlığından (Yücetepe Mahallesi Maltepe 
R/7 Ankara) istanbul 'da 14 üncü Bölge Müdürlüğünden (Firu/ağa 
Süngü Sok. 3, 5, 7 Tophane istanbul) temin edilecektir. 

4 — İsteklilerin, teklif mektuplarım, idarî şartnamenin 9 uncu 
maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat 
evvel K o m i s y o n Başkanlığına makbuz mukabil inde teslim etmeleri 
şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar ka
bul edilmez. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı K a n u n a tabi değildir. 
7922 / 1-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
KARABÜK 

200.000 T o n Kireçtaşı Na ki ettirilecektir 
C u m a y a m Kireçtaşı İşletmelerimizden Karabük'teki fabrikamız 

sahasına + %5 toleransla 200.000 ton Kireçtaşı naklettirilecektir. Son 
teklif verme müddeti 24 Ağustos 1971 Salı günü saat 14.30 dur. Buna ait 
şartname; 

— Karabük'te; Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdürlü 
günden (İç Alımlar Servisi) , 

— istanbul 'da; Karaköy Okçu Musa Caddesi Şair Eşref Sokal. 
Beyaz H a n No. 7 deki istanbul Mümessilliğimizden, 

— Ankara 'da : Yenişehir K a r a n f i l Sokak No . 30/7 deki Ankart. 
İrtibat Büromuzdan, 
bedelsiz olarak alınabilir. 

Genel Müdürlüğümüz Artırma, Eksi l tme ve İhale K a n u n u n a tabi 
olmayıp ihaleden vazgeçmekte, kısmen veya tamamen dilediğine ihale 
etmekte serbesttir. 7826 / 2-1 

Türkiye Elektrik K u r u m u Genel Müdürlüğünden : 

Muhteli f E . N . Hatları için H T T . 13 No. lu şartname ile 2520 ton 
galvanizli çelik toprak teli, teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 

Daha önce 16 Ağustos 1971 şeklinde bildirilmiş olan son tekl i ! 
verme tarihi 31 Ağustos 1971'e uzatılmış olup, Dünya Bankası tarafın
dan finanse edilen bu işe ait teklif isteme şartnameleri T E K Şebekeler 

Dairesi Başkanlığı Necatibey Cad . No . 5 Sıhhiye A n k a r a adresinden te
m i n edilebilir. 

İsteklilerin ve mümessillik belgesini havi temsilcilerin imalâtçı 
f irma kataloglarıyla birlikte müracaatları ilân olunur. 

7911 / 1-1 

Muhteli f E . N . Hatları için H H R . 23 No . lu şartname ile i l e t k e n 
ve toprak teli ek malzemesi ve hidrol ik pres teklif alma suretiyle sa 
tın alınacaktır. 

Daha önce 20 Ağustos 1971 şeklinde bildirilmiş olan son teklif ver
me tarihi 4 Eylül 1971'e uzatılmış olup, Dünya Bankası tarafından fi
nanse edilen bu işe ait teklif isteme şartnameleri T E K Şebekeler D a i 
resi Başkanlığı Necatibey Cad. N o . 5 Sıhhiye A n k a r a adresinden te
m i n edilebilir. 

İsteklilerin ve mümessillik belgesini havi temsilcilerin imalâtçı 
f irma kataloglarıyla birlikte müracaatları ilân olunur. 

7912 /1-1 

Muhtelif E . N . Hatları için HİZ . 18 No . lu şartname ile 370.000 adet 
muhtelif tip izolatör teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 

Daha önce 18 Ağustos 1971 şeklinde bildirilmiş olan son teklif ver-
ve tarihi 2 Eylül 1971'e uaztılmış olup, Dünya Bankası tarafından fi 
nanse edilen bu işe ait teklif isteme şartnameleri T E K Şebekeler Dai
resi Başkanlığı, Necatibey Cad . N o . 5 Sıhhiye A n k a r a adresinden temin 
edilebilir. 

İsteklilerin ve mümessillik belgesini havi temsilcilerin imalâtçı 
f i rma kataloglarıyla birlikte müracaatları ilân olunur. 

7913 / 1-1 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Üsküdar Tayyar H a m z a Mahallesi H a t m i Sokak No. 68 adresinde 
m u k i m Şerif Düzgören ist . 5 inci Ağır Ceza Mahkemesinin E . 568/163, 
K . 1969/131 sayılı 6/6/1969 günlü ilâmı ile mahkûm olduğu 14.000 l ira 
ağır para cezası ve 1139,40 l ira % 30 Avukatlık ücretinin ödenmesi hak
kında adresine gönderilen ödeme emri bilâ tebliğ iade olunduğundan 
zabıtaca ve idarî makamlarca yapılan tahkikata göre tebligata elverişli 
adres meçhul kalmış olduğundan mezkûr ödeme emrinin 7201 sayılı K a 
nun hükümlerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Sözü edilen paranın 1918 sayılı K a n u n hükümlerince ilân tarihin
den itibaren 15 gün içinde ödenmesi lâzımdır. 

B u müddet içinde ödenmediği takdirde haczen infaz yoluna gidi
leceği tebligat yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 7914 / 1-1 

23379 sayılı 18/8/1965 günlü ist . Giriş Gümrüğünce tescilli giriş 
beyannamesi ile muamelesini yapıp yurda ithal edilen eşyadan 49.387,82 
T L . noksan tespit edilen (Ferit K e m a l Muhayyeş'in) bilinen adresinde 
bulunamamış olmasından ödeme emri tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başka adresi de bilinemediğinden 7201 sayılı 
K a n u n u n 28 ve 29 uncu maddesine göre ilânen tebliğine karar verilmiş
tir. Tebligat yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 7915 /1-1 

istanbul Limanı Sahil Sağlık Merkezi Baştabipliğinden : 

1 — 42.000 l ira keşif bedelli ve 3150 l ira geç i c i teminat l ı T u z l a 
Tahaffuzhanesi rıhtım ve su deposu onarımı işi kapalı z a r f usulüyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksi l tme 27/8/1971 C u m a günü saat 10.30 da i s t a n b u l L i 
manı Sahil Sağlık Merkezi Baştabipliğinde toplanacak K o m i s y o n d a 
yapılacaktır. 

3 — İstekliler şartname vesair evrakı Ankara 'da Esenboğa H a v a 
Alanı Sağlık Denetleme Merkezi Baştabipliğinde, İzmir'de Sahil Sağ
lık Merkezi Baştabipliğinde, istanbul 'da istanbul Limanı Sahil Sağ
lık Merkezi Levazım Memurluğunda görebilirler. 

4 — Talipler eksiltme gününden en az 3 gün evvel İştirak Belgesi 
Komisyonundan alacakları yeterlik belgesi, ticaret odası vesikası ile 
(C) grubu müteahhitlik karnesi ve keşif bedeli veya teknik önemindeki 
benzeri b ir işi muvaffakiyetle yapmış olduğunu bildirir resmî devair-
den alınmış 1966 yılından sonraki tarihi havi belgelerini, muvakkat 
teminat makbuzu ve teklif mektuplarını belirli saatten en az b ir saat 
evvel K o m i s y o n a vermeleri (Postadaki gecikmeler kabul olunmaz) 
ilân olunur. 7921 / 4-1 
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Ankara Valiliğinden 

Yapı ve tmar tjıer: Reisliğime 
1 - Ankara Po'.a,iı Devlet Hastanesi asansöı soğutma ve sıhhi tesisat ile tadilât ve anarım işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddes. 

hükümlerine göre kapalı sarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli 258.000,-- liradır. 
3 — Eksiltme Am-.ara Bayındırlık Müdürlüğü Eksiltme Komisyo 

nunda 16/8/1971 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme saı tnameai ve diğer evraklar. İskitler Caddesi üzt-

fuldeki Bayındırlık Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir 
5 - - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 
a) 13.990,00 liralık geçici teminatlarım, 
b) 197J yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
e) Müracaat dllekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme sarına -

meşinde beliı tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
A) Plan ve tegiuzul beyannamesini, 
B) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildiriş' 

ve bunu belirten referansım 
C) Teknik personal beyamıamfttl 

D) Taanhüt beyannamesini, 
E j Bayındırlık Bakanlığından almış oldukian. t B. ı grubundaı 

Keşif bedeli kadar iğin efcsılcmesıne girebileceklerim gösteril müteahhit, 
î.îk karnesini 

İbraa suretiyle Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden alacak 
lan yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâ 
zımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 16/8/1971 Pazartesi günü saaı 
14.00 e kdaı Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukaoüindf-
vereceklardit 

7 — Yeterlik oelgea; Almak igm son müracaat tarihi 13/8/197* 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır, 

8 Telgrafa müracaatla'/- ve postada vaki gecikmeler kabui
 edı» mez. Keyfiyet ilân olunur. 7573 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli 82.907,— TL,., geçici teminatı 5.395,35 TL. olan 
71-2604-1 dosya numaralı, 45 kalem eğenin imal ettirilerek satın alın
ması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 25/8/1971 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi 
aynı yerden 10,— TL . bedelle verilir. 

İstekliler 1971 yılı vizesi yapılmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf 
Belgesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede 
belirtilen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesim imzalıyarak dış 
zarf içine koymak şartiyle hazırlıyaeakları teklif mektuplarını, eksilt
meyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Duyurulur. 7924 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliği Yapı İşleri Be
şinci Bölge Müdürlüğünden : A N K A R A 

1 — Ankara Toplum Polisi binaları kalorifer tesisatı tadili işi 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 177.701,60 liradır. 
3 —• Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 1/9/1971 Çarşamba günü saat 12.00 de yapıla
caktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5 inci Böl
ge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A. 16.521,00 liralık geçici teminatını, 
B. 1971 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C. Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durumu bildirisi ve 

bunu belirten Banka Referansını, 
ta) Teknik Personel Beyannamesini, 

Salıife : 13 
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c) Taahhüt beyannamesini, 
d) En az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar buna benzer bir işi 

başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi, 
dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Ko
misyonundan yeterlik belgelerini almaları ve teklif mektupları ile bir
likte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 1/9/1971 Çarşamba günü saat 
11.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/8/1971 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 7950 / 4-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Vakfın a d ı : Dağlılar Vakfı. 
Vakfeden : Ümraniye Kız K u r ' a n K u r s u Öğrencilerine Yardım 

Derneği. 
Vakfın ikametgâhı: Ümraniye İstiklâl Mahallesi M a r m a r a Caddesi 

Coşar Sokak N o . 6 istanbul . 

Tescil kararı veren mahkemenin adı, karar tarihi ve No. s u : is
tanbul 3 üncü Asliye H u k u k Hâkimliği, 3/6/1971 gün ve 1971/561 esas, 
1971/452 karar sayılı. 

Vakfın gayesi : Kız K u r ' a n K u r s u yurtlarında kalan muhtaç ta
lebelerin barınma, iaşe, öğrenim, sağlık ve spor ihtiyaçlarını temin et
mek, topluma değerli dindar insanlar yetiştirmek, yüksek tahsil ya
pacaklara burslar vermek, millî, ananevi, dinî örf ve adetlerimizi ya
şatmak gayesiyle dinî, iktisadî, kültürel hususlarda gayri siyasî mahi
yette ilmî konferanslar vermek, seminer ve toplantılar tertip etmek, 
talebelerin herhangi bir branşta ihtisas yapmalarını temin için malî 
yardım yapmak, gayri siyasî olarak gazete, broşür neşretmek ve lo-

| kaller açmak. 
I Vakfedilen mal ve h a k l a r : i s tanbul Üsküdar, Ümraniye İstiklâl 
î Mahallesi M a r m a r a , Coşar ve Işık Sokaklardaki 16 pafta, 407 ada, 12 
: parselde kayıtlı 252 metre kare arsa ve aynı yerde 16 pafta, 407 ada, 
! 15 parselde kayıtlı 374 metre kare arsalar, 
i İdare uzuvları: İdare Heyeti . 
| Türk Medenî K a n u n u hükümlerine göre kurulan Vakıflar hak-
İ kındaki Tüzüğün 13 üncü maddesi gereğince ilân olunur. 
| 7909 / 1-1 

> 

\ P T T Genel Müdürlüğünden : 

| 1 — İç piyasadan depo teslimi Türk Lirası karşılığında 14.400 
K m . 0,6 m m . lik, 3.600 K m . 0,8 m m . lik ve 1200 K m . 1 m m . l ik askı telli 
polietilen kılıflı dış tesisat teli satın alınacaktır. 

2 — B u işe ait şartname Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi 
Başkanlığından ve istanbul 'da Büyük Postane karşısında Valde Han ' 
daki P T T Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden 70 T L . bedelle temin cdi-

\ lebilir. 

1 3 — Teklif ler en geç 3/9/1971 günü saat 10.00 a kadar Genel Mü-
i düdüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır, 
j 7893 / 2-1 

j Türkiye Elektrik Kurumu Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığından : î . ^ , 
| Başkanlığımız makinalarında kullanılmak üzere D-4 ve D-7 e ait 
\ palet pim ve burçları kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırıla-
| çaktır. 
i Teklifler en geç 25/8/1971 günü saat 14.00 e kadar Emek İş Hanı 
i Kat : 16 Kızılay - Ankara adresindeki Başkanlığımıza verilmiş olmalıdır, 
i Bu işe ait şartname Ankara'da yukardaki adreste, istanbul'da Meş-
\ rutiyet Caddesi No : 243 Tepebaşı'nda bulunan Müdürlüğümüzde temin 
• edilebilir. 
I Başkanlığımız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
I 7945 / 2-1 

(Resmî Gazele) 



Safa'fc : 1 4 (Resmî 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden .-

1 — Eksiltmeye konulan iş : Muş tünde. Bulanık - Aktuzla Köy 
yolunda Kotan?ı Köprüsü ikmal inşaatı olup kesil bedeli 470.000,— 
T L . dır. 

2 — Eksiltme günü : 24/8/1971 tarihine rastlayan Salı günü saat 
11.00 de Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Köprüler 
Dairesi Başkanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası: Müteahhitler, vezneye yatıracakları 23,50 
lira bedele ait makbuz mukabilinde Genel Müdürlüğümüz Teknik He
saplar Şubesinden alabilirler. (İştirak belgesi müracaatından önce ek 
«ütme dosyası almak şarttır.) 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1971 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile 

şirketlerin; sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faali
yet belgesi ve usulü dairesinde 22.550,— liralık geçici teminat verme
leri, (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde bu mektupların müd-
detsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve 
Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine 
uygun olmaları.) 

b) İsteklilerin en geç 18/8/1971 Çarşamba günü mesai saati so
nuna kadar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri. 
(Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerine; (B) 
grubundan en az bu işin keşif bedelini ihtiva eden miktarda müteah
hitlik karnesini, eksiltme dosyasındaki örneklere uygun f l — Malî du
rum bildirisini, 2 — Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış 
banka mektubunu, 3 — Çalışma tasarısı ve teçhizat büdirisini, 4 — Tek
nik personel bildirisini. 5 — Taahhüt bildirisini, 6 — İsteklilerin; «ger
çek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şir
ket sirkülerini, 7 — İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair Karayolları 
11 inci Bölge (Van) Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belgeyi, 8 — 
Vekâletnameyi -gerekiyorsa-») eksiksiz olarak ekleyip bu iş için işti
rak belgesi almaları, (1, 3, 4 ve 5 de yazılı belgelerin bizzat müteahhit 
tarafından imzalanması şarttır, vekâleten imza edilenler geçerli sayıl
maz, iştirak belgesi İçin telgrafla müracaat kabul edilmez.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat on'a kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
7844 /4-3 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Geneî Müdürlüğünden 
KARABÜK 

K o m p l e Cüruf Kabuğu Kırma Teçhizatı Tahrik Sistemi 
Satın Alınacaktır 

1 — B u işe ait şartname ilgililerin yazılı talepleri mukabilinde, 
a) Karabük'te; Genel Müdürlük Malzeme İkmal Müdürlüğünden 
b) istanbul 'da; Karaköy Okçu Musa Cad . Şair Eşref Sokak No. 7 

Beyaz Han'da, i s tanbul Mümessilliğimizden, 
c) Ankara 'da ; Yenişehir K a r a n f i l Sokak N o . 30/7 de, İrtibat Bü 

rosu Şefliğimizden, 
bedeli mukabil inde temin edilebilir. 

2 — Kapalı teklifler engeç 3 EvKil 1971 günü saat 14.30 a kadaı 
Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne tev 
di edilmiş olacaktır. 

3 — 3 Eylül 1971 Cuma günü saat 14.30 dan sonra vürud eden veya 
tevdi edilen teklifler ile mezkûr gün ve saatten sonra yapılacak teuzi 
lâtlar kabul edilmeyecektir. 7916/2-2 

TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden 

Transformatör merkezleri tesis ettirilecektir 
1. Kurumumuzca Ankara-Polatlı karayolunun takriben 40 ıncı ki

lometresinde inşa ettirilmekte olan 1200 kw. güçlü Ankara Radyosu 
verici istasyonu ile, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Tirilye (Zeytinbağı) Bu
cağının Eşkel (Esenceli) Köyü civarında inşa ettirilmekte olan 1200 kw. 
güçlü istanbul Radyosu verici istasyonuna ait 30/0,4 kv. luk transfor
matör merkez1eri tesisi işleri, herbiri 450.000,— (Dört yüz elli bin) T L . 
keşif bedeli üzerinden ve birim fiyat esasına göre kapalı zarf usulüyle 
ayrı ayrı ihaleye çıkarılmıştır. 

Gazete) 10 AĞUSTOS 1971 

2. Eksiltmeler 3 Eylül 1971 Cuma giinü saat 15.00 de Ankara'da 
Yenişehir, Adakale Sokak'daki 30 No. lu binanın 4 üncü katında bulu
nan Satın Alma Komisyonu Toplantı Salonunda peşpeşe yapılacaktır. 

3. Eksiltme dosyaları, yukarıda yazılı adreste bulunan Tesis C i -
hazlandırma Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

4. Eksiltmelere girebilmek için, isteklilerin Eksiltme Şartnamesi
nin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerle her işi için ayrı ayrı olmak 
üzere 21.750,— (Yirmi bir bin yediyüz elli) T L . lık geçici teminat ver
meleri ve Kurumdan her iş için ayrı iştirak belgesi almaları lâzımdır. 

5. Her iş için ayrı iştirak belgesi alabilmek için, isteklilerin; en 
az bu işlerin keşif bedeli kadar tutarlı Bayındırlık Bakanlığından alınmış 
(G) grubu müteahhitlik karnesi ile resmî sektöre karşı en az bu işlerin 
keşif bedeli kadar tutarlı, benzer evsaf ve önemde bir tesisi bilfiil ya
pıp geçici kabulünü yaptırdıklarını gösterir belgeyi; Inşaa, Tesisat ve 
Onarım işleri ihalelerine iştirak Yönetmeliğine uygun ve Kurumdan alı
nıp doldurulacak makina ve teçhizat, malî durum, teknik personel ve 
taahhüt bildirilerini; ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu 
gösterir, ilân tarihinden sonra ait olduğu resmî makamdan alınmış bel
geyi; kendilerinin veya işin başında bulunduracakları mühendisin Elek
trik Mühendisleri Odası üyesi olduğunu gösterir, adı geçen Odadan alın
mış belgeyi ve birer adet fotoğrafı dilekçelerine ekleyerek Genel Müdür
lüğümüze 31 Ağustos 1971 Salı günü saat 17.30 a kadar müracaat et
meleri lâzımdır. İstekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarını, 2 Eylül 1971 
Perşembe günü saat 10.00 dan itibaren öğrenebilirler. 

6. İsteklilerin Eksiltme Şartnamesinde belirtilen esaslara uygun 
olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını, eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde 2 nci maddede yazılı adresteki Satın 
Alma Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 

7. Tekliflerin tesliminde ve postada olacak gecikmelerle telgrafla 
müracaat kabul edilmez. 

8. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp işleri ihale edip 
etmemekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 7841-1 / 2-2 

Çelik kafes ve boru direkleri imal ettirilecektir. 
1 — Kurumumuzun Ankara, istanbul ve Antalya Radyo Verici İs

tasyonlarında kendi kendini taşıyan tipte çelik konstrüksiyon link direk
leri, boru ve ray fider direklerinin projelerinin hazırlanması, malzemesi
nin temini ve imali ile yerinde montajının yapılarak tamam halde TRT 
Kurumuna teslimi işleri kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — ihale, 2/9/1971 günü saat 15.00 de Ankara'da TRT Genel Mü
dürlüğü Teknik Yardımcılık Satın Alma Komisyonu toplantı salonunda 
(Mithatpaşa Caddesi No. 37 Arka Bina Kat. 4) yapılacaktır. » 

3 — ithale dosyaları, yukarıda yazılı adreste bulunan Tesis ve Ci-
hazlandırma Müdürlüğünde çalışma saatleri içinde görülebilir. 

4 — İhaleye girebilmek için, isteklilerin fiyat ve teklif isteme şart
namesinin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerle 75.000,— TL. lık (Yet-
mişbeşbin) geçici teminat vermeleri ve Kurumdan iştirak belgesi alma
ları lâzımdır. 

5 — iştirak belgesi alabilmek için, isteklilerin; bu işe benzer evsaf 
ve önemde bir tesisi bilfiil yapıp geçici kabulünü yaptırdıklarını göste
rir belgeyi; İnşaat, Tesisat ve Onarım işleri ihalelerine iştirak Yönet
meliğine uygun ve Kurumdan alınıp doldurulacak Makina ve Teçhizat, 
malî durum teknik personel ve taahhüt bildirilerini, ticaret siciline ka
yıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir, ilân tarihinden sonra ait ol
duğu resmî makamdan alınmış belgeyi; kendilerinin veya işin başında 
bulunduracakları mühendisin, mühendis odalarından birinin üyesi oldu
ğunu gösterir, adı geçen odadan alınmış belgeyi ve birer adet fotoğrafı 
dilekçelerine ekleyerek Genel Müdürlüğümüze 27 Ağustos 1971 Cuma 
günü saat 17.30 a kadar müracaat etmeleri lâzımdır. İstekliler iştirak 
belgesi alıp almadıklarını 31 Ağustos 1971 Salı günü saat 15.00 den iti
baren öğrenebilirler. 

6 — İsteklilerin. Fiyat ve Teklif İsteme Şartnamesinde belirtilen 
esaslara uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını, eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 2 nci maddede ya
zılı adresteki Satm Alma Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri şart
tır. 

7 — Tekliflerin tesliminde ve postada olacak gecikmeler ile telgraf
la müracaat kabul edilmez. 

8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, işleri ihale edip 
etmemekte veya dilediğine vermekte serbesttir, 7841-2/2-2 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden : 

(Resmî Gazete) S a h i f e : 15 

Üniversitemizin Fakültelerine ait aşağıda Fakülte ismi. kesif be 
deli. geçici teminatı ile ihale gün saatleri yazılı inşaat ve tesisat işler. 
2490 sayılı Kanun uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl-
alıştır. 

î — Yapılacak işler : 

Fakülte ismi 

a) Veteriner Fakültesi 
Farmakoloji, Fizyoloji, 
Kimya, Biyo-Kimya ve 
Radio-Biyoloji Kürsü
leri 2. Kısım kaba in
şaatı işi 
b) Veteriner Fakültesi 
Araştırma Laboratu-
var inşaatı 
e) Ziraat Fakültesi 
Sera binası 

Keşif bedeli G. teminat Son müra-
TL. TL. eaat tarihi 

İhale tarih 
ve saati 

2.500.000,— 

400.000,— 

750.000.— 

3.750,— 12/8/1971 17/8/1971 15,00 

19.750,- 12/8/1971 

14/8/1971 

17/8/1971 11.00 

19/8/1971 15.CM5 33.750, 
2 — Bu işlere ait ihale dosyalan Tandoğan Meydanı Fen Fakültesi 

Durağındaki Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesinde görülebilir. 
3 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin en geç hizalarında yazılı tarih

lerde mesai saati sonuna kadar şartnamede istenilen evrakı ekledikleri 
bir dilekçe ile İnşaat Dairesine müracaat etmeleri şarttır. 

4 — Eksiltme şartnamesinde istenilen evrakı tam olarak eklemiye-
rek müracaat edenlere iştirak belgesi verilmez. Her müracaat için iste
nilen evrakın a3'rı ayrı eklenmesi şarttır. Bir müracatata bulunan evrak 
diğer müracaat için kabul edilmez. 

5 — Teklif zarfları en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
eksiltmenin yapılacağı Rektörlük binasındaki Eksiltme Komisyonu Baş
kanlığına verilmelidir. Bu saatten sonra verilen zarflar ve postada olan 
gecikmeler kabul edilmez, 7256 / 4-4 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

57 kalemden ibaret defter ve formun tab'ı işi kapalı zarf usulü ile 
iksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 20.000,— lira olup geçici 
teminatı 1.500,— liradır. İhalesi 18/8/1971 Çarşamba günü saat 11 de 
Vilâyet Konağında Daimî Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır. 
Şartname Daimi Encümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat, makbuz veya mek
tubu. 1971 yılma ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre hazırlı-
yacakları kapalı zarflarını Encümen Başkanlığına vermeleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 7754 / 4-3 

Nallıhan İlçesi Merkez Sakarya İlkokulu kalorifer tesisatı onarımı 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 77.248 lira 
82 kuruş olup geçici teminatı 5.112 lira 40 kuruştur. İhalesi 18/8/1971 
Çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen Toplantı 
Salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat, makbuz veya mek
tubu, 1971 yılma ait Ticaret Odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı ve 
bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve ek
siltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işi yapabileceklerini 
tevsik eden belgeleriyle birlikte ihaleden en geç 3 gün evvel (Tatil gün
leri hariç) Vilâyet Makamına müracaatla bu iş için alacakları fennî yeter
lik belgesini havi usulüne göre hazırlayacakları kapaiı zarflarını mak
buz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir, 7755 < 4-3 

Ankara üniversitesi Rektörlüğünden : 

Üniversitemizin Adana Ziraat Fakültesine ait 3.000.000 TL. kesir 
bedelli yol, su ve fosseptik ile merkezî teshin tesisleri birinci kısım kaba 
inşaatı işleri 2490 sayılı Kanun uyarınca kapalı zarf usulüyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

1 — Bu işin geçici teminatı 103.750 TL. olup eksiltme 19/8/1973 
günü saat 11.00 de Ankara'da Rektörlük binasında yapılacaktır. 

2 — Bu !şe ait ihale dosyası Tandoğan Meydanı Fen Fakültesi Du
rağındaki Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesinde görülebilir. 

3 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin en geç 16/8/1971 günü masal 
saati sonuna kadar şartnamede istenilen evrakı ekledikleri bir dilekçe 
ile İnşaat Dairesine müracaat etmeleri şarttır. 

4 — Eksiltme şartnamesinde istenilen evrakı tam oîaıak ekleme
yerek müracaat edenlere iştirak belgesi verilmez. 

5 — Teklif zarfları en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Rektörlük binasındaki Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verilmelidir 
Bu saatten sonra verilen zarflar ve postada olan gecikmeler kabul edil
me*. 7718 / 4-3 

3. Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden : 

1 — Okulumuz ihtiyacı için aşağıda cins, miktar, tahminî fiyat ve geçici teminatı belirtilen (21) kalem malzeme 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kapalı zarf usulü eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 — İhaleye ait idarî ve fennî şartnameler hergün mesai saatleri içinde okulumuzdan alınabilir. 
3 — İhale : 3. Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünde (Teknik Okullar Sitesi, Posta Kutusu No. 48 Bahçelievier - Ankara) 8 Eylül 1971 

glVntt aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır. 
4 — Talipler muvakkat teminatlarım Ankara Okullar Saymanlığına yatırarak makbuzunu ve Ticaret Odası belgesini teklif mektupları ile 

birlikte 8 Eylül 1971 Çarşamba günü ihaleden 1 saat evveline kadar makbuz karşılığında Okulumuz Satın Alma Komisyonuna teslim edecektir. 
5 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

SATEN ALINACAK M A L Z E M E L E R LÎSTE'Sı 
Tahminî birim 

Sıra No. C I N S Î Adedi 
fiyatı 

Lira Kr. 
M. teminatı 

Lira Kr. ihale saati 

1 Film yapıştırma mayii (30 Gr. lık şişe) 3.000 50.— 8.750,— 10.40 
2 Bell Howll sinema makinası projeksiyon lambası 250 75 — 1.406,25 10.50 
3 Bell Howll sinema makinası ekstrasyon lambası 150 25,— 281,25 11.00 
4 Bell Hovvll sinema makinası tenvir lambası 300 25,— 281,25 11.10 
5 Projeksiyon makinası iambası 220 V. 250 W. 350 55,— 1.443,75 11.25 
6 Projeksiyon makinası lambası 220 V. 300 W. 300 60,— 1.350,— 11.40 
7 Projeksiyon makinası lambası 220 V. 500 W. 400 70,— 2.100.— 11.50 
S Manyetik teyp bant 1200 Feet. 250 135,— 2.531,25 12.00 
9 16 mm. lik sesli sinema makinası 40 12,500,— 5.750 — 12,10 

10 8 mm. lik sinema makinası (Normal ve süper) 5 3.500,— 1.312.50 13,40 
11 Mikro projeksiyon makinası 80 4.000.— 5.030 — 14.00 
12 Episkop 10 5.000,— 3.750,— 14.20 
13 Elektrikli projeksiyon makinası 250 3.000 — 6.750,— 14.40 
14 Fotoğraf makinası 40 1.700,— 3.840.— 15.00 
15 Tepegöz 40 5.000,— 4.500,— 15.20 
16 Teyp 40 3.000,— 4.100,— 15.30 
17 Elektrojen grubu (Jeneratör) 40 11.000,— 5.510,— 15.40 
18 Telefon cihazı 30 625,— 1.406,25 15.50 
10 10'luk Intercominication 2 12.000,— 1.600,— 16.00 
20 Fresnel projektör 10 2.600 — 1.950,— 16.20 
33. Protatif perde & 1.100,— 412,50 16.30 

7686 / 4-2 
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Yenihisar Belediye Başkanlığından: 

Yenihlsar Belediyesi Sıhhî Zabıta Yönetmeliği 

1 — Halkın huzur ve rahatını kaçıracak suçlan yapmak, saat 22.00 
den 08.00 e kadar ev ve apartman içlerinde bağırıp çağırmak ve her 
ne suretle olursa olsun gürültü ve patırdı yaparak sakinlerini rahatsız 
etmek yasaktır. 

2 — Yollar, meydanlar, sinemalar, nakil vasıtaları gibi u m u m a 
mahsus olan yerleri her ne suretle olursa olsun kirletmek ve bura
larda halkı tiksindirecek söz ve harekette bulunmak yasaktır. 

3 — B i l u m u m esnaflarımız ve herkes süprüntüsünü sızıntı ve 
k o k u yapmayacak kapalı madenî b ir kap içerisinde bir ikt ir ip kapısı 
önünden geçen temizlik vasıtasına boşaltacaktır, herhangi bir şey at
mak, dökmek veya binaların akıntı ve sızıntı yapmalarına meydan 
vermek sokakları kirletmek yasaktır. E v ve dükkân sahipleri bina
ların önündeki yaya kaldırımları kirletmeyip işgal etmeyeceklerdir. 

4 — H e r bina ve dükkân sahibi, yağmur suları ve soba akıntı
larım yerlere gelip geçenlerin üzerlerine damlatmamak üzere lâzım 
gelen her işin ikmal i için tedbir almak mecburiyetindedir. 

5 — Mesken ve dükkânlardan, mağaza, imalâthanelerden ve di
ğer binalardan komşularına ve civarından gelip geçenlerin sıhhatine 
zarar verecek surette duman ve toz çıkartmak yasaktır. 

6 — H e r türlü eşya naklinde sokakları kirletmek yasaktır. N a k i l 
yapanlar için lâzım olan tedbirleri alması mecburidir . 

7 — Kapılardan, pencerelerden açık ve kapalı balkonlardan bina 
içindeki hava ve ışık mahallerinden hah, k i l im, yatak takımı silkmek 
her türlü eşyayı silkelemek ve yine süprüntü atmak yasaktır 

8 — Umumî mecralara mahsus, baca ve ızgaralara katı ve ko
kulu, sulu maddeler atmak ve dökmek ve yine kar yığmak yasaktır. 
Boş yerlere süprüntü, gübre ve paçavra vesaire atmak yasaktır. 

9 — Şehir içerisindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahzen 
vesaire gibi çukurların üzerlerini açık bulundurmak yasaktır. 

10 — Kümes ve ağıl hayvanlarını sokağa bırakmak ve bunları 
şehir içerisindeki arsalar ve meydanlarla mezarlıklarda, abide saha
larında otlatmak ve bağlamak yasaktır. 

11 — Yol larda, meydanlarda, nakil vasıtalarında ve u m u m a mah
sus olan yerlerde markasız, yularsız ve bağsız bir şekilde köpek ve 
benzeri hayvanları gezdirmek yasaktır. 

12 — Yapılışları, görünüşleri, kokuları vesaireleri gelip geçen
leri tiksindirecek veya rahatsız edecek şekilde şeylerle sokak ve cad
delerde gezmek yasaktır. 

13 — Yenilecek, içilecek, şeyler yapılan ve satılan yerler yenilen 
ve içilen her türlü maddeleri yapmak ve satmak veyahut depo etmek 
için açılacak yerler bu maksatla kullanılmaya elverişli olup olmadığı 
muhitindekiler için bir mahzuru bulunup bulunmadığı hakkında Be
lediyece yapılacak sıhhî ve fennî tahkikattan sonra verilecek uıüsaa-
deye tabidirler. 

14 — Sıhhî şartları bozuk olan yerlerden içinde kir l i işlerle ça
lışan veyahut gıda maddelerini kirletecek ve bozabilecek maiızurları 
bulunduğu sabit olan müesseseler veya imalâthaneler yanında veya
hut bunların bulunduğu binalar içinde gıda maddeleri yapılmasına 
mahsus yerler açılmasına müsaade edilmez. 

15 — Çaiışıian yerlerin her tarafında yapıcıların ve satıcıların 
üstlerinde başlarında ve ellerinde yapılan ve satılan yerlerde bunlara 
mahsus kaplarda kullanılan her türlü alet ve vasıtalarla hasılı her 
yerde ve her şeyde temizlik ve alış verişin her kısmında doğruluk şart
tır. B u şartlara aykırı düşen her iş yasaktır. 

16 — Gıda maddeleri imalâthaneleri kagir ve rutubetsiz bina
larda ve yapılan işin bütün teferruatına yetişecek bir genişlikteki yer
lerde tesis edilecek dışarıdan sinek gelmesine mani olacak surette in
ce tel ile örtülmüş pencereleri vasıtası ile bol ışık ziyasiyle aydınlatıl
mış olacak ve imalâthane havasını muntazaman değiştirebilmek için pen
cere üstünde müteharrik camlar veya amndî hava bacaları veyahut as-
piratörlü menfezleri tarzında havalandırma tertibatı bulunacaktır. B u 
müesseselerde gıda m a d d e l e r i n i : 

A) Temizlenmesine veyahut yıkanmasına mahsus yerler, 

B ) İmal ve ihzar mahalleri , 

C) iptidaî maddeler deposu, 

D) Ambalaj yerleri , 

E ) Yapılmış maddeler depo yerleri , birbirinden ayrılmış şe
kilde olacak ve bütün bu kısımların zeminleri birbuçuk metre yük

sekliğe kadar duvarları her vakit yıkanıp temizlenebilecek surette 
mermer veya fayans ve mozaik yahut karosiman, şap, çimento ile 
muntazam döşenmiş olacak, duvarların mütebaki kısımları ile ta
vanları sıvalı badanalanmış veya boyanmış olacaktır. Yapılmış gıda 
maddelerinin ambalaj halinde muhafaza edildiği yerlerin zemini ara
lıksız tahta ve duvarları badanalı sıva olabilir. Mahrukat deposu bü
tün bu kısımlarla doğrudan doğruya alâkası bulunmayan bir yerde 
yapılacaktır. 

17 — Yıkanarak temizlenmesi zarurî bulunan gıda maddelerinin 
imal ve ihzar yerleri ile ayıklama ve temizleme yine bulaşık yıkama 
yerlerinin lavaboların içinde temizlik vesaire maksatla kullanılan ve 
yahut muhtelif sebeplerle k i r l i sular hasıl olan imalâthane, depo ve 
satış yerlerinin (dükkânların) zeminlerinin münasip yerlerinde doğ-
n i d a n doğruya kanalizasyon bulunmadığı takdirde sabit veya septik 
çukurlarda nihayetlenen ızgaralı ve sifonlu delikler bulunacaktır. 

13 — Gıda maddelerinin ayıklama temizleme hazırlamaları için 
kullanılacak masaların üzerleri ile her türlü gıda maddelerinde ve sa
tış yerlerinde ve içinde yenilen içilen yerlerdeki k ir l i kapların yıkan
dığı bulaşık tenekeleri ve oluklu süzdürme yerleri mermer ve fayans 
veya mozaik olacaklardır. 

19 — H e r türlü gıda maddelerinin imal ve ihzar edildiği yerlerin 
ve satıldığı dükkânların sokak cepheleri müşterilerinin içeri girip çık
masına mahsus kapıyı havi sabit bir camekânla örtülecektir. 

20 — Gıda maddelerinin imal ihzar veya istihsal edildikleri yerler
de çalışan işçilerin temizliği için her on veya ondan aşağı adetteki iş
çiye lavabo ile içinde beşten fazla işçi çalışan imalâthanelerde y irmi 
işçi için bir (WC) yapılacaktır. İşçileri adetçe daha az olduğu halde 
gece ve gündüz çalışan yerlerde (WC) yapılması mecburidir . Kasap. 
Tavukçu, bakkal , balıkçı gibi vesair yağlı k ir l i kokulu şeylere temas 
eden esnafın bulaşık elleri ile para alıp vermesi yasaktır. 

21 — İçerisinde yenilecek ve içilecek maddeler yapılan veya satı
lan yerlerde gerek gıda maddelerinin hazırlanması, temizlenmesi ve 
gerekse müessesede çalışan işçilerin müşterilerine içilmesi için yivlik 
suyu verilmesi ne maksatla olursa olsun kuyu ve sarnıç suyu veril
meyecektir. 

22 — Gıda maddeleri imal , ihzar, istihsal, ambalaj ve muhafaza 
edilen yerlerde çalışan işçiler daima temiz tutulan bir iş elbisesi *-eya 
iş gömleği giymeleri mecburidir . B u müesseselerde imalâthane kıs
mında ayrılmış olarak işçilerin soyunup giyinmeleri için hususî bir yer 
bulunacaktır. 

23 — Gıda maddeleri imal veya depo edilen ve satılan yerlerin hiç 
bir tarafında delik deşik ,harap kısımlar bulunmayacak pencereleri 
muntazam camla örtülmüş bulunacaktır. Kapı, pencerelere çuval, tene
ke, mukavva, keçe vesaire gibi maddelerle örtülmesi yasaktır. Duvar ve 
tavanların sıvalı veya boyalı kısımlarının badana veya boyalan za
manla yenileştirilecektir. 

24 — Gıda maddelerinin ihzarı esnasında gerek ihzar işlerinde 
ve gerekse yakılan maddelerden hasıl olacak duman, gaz, toz gibi her 
türlü intişaret etrafa yayılmadan icap eden bütün vasıtalardan isti
fade edilerek ve gerek içerde çalışanlara ve gerekse muhitindekilere 
hiç bir zarar vermeyecek tarzda izale edilecektir. 

25 — Gıda maddeleri imalâthanelerinde veya satış yerlerinde ve 
içlerinde yenilen içilen istirahat edilen yerlerde hasıl olan çöpler ve her 
türlü süip anıklan öteye beriye atılmadan ağızları mazbut kapalı ve 
madenî kaplarda toplanarak izale edilecektir. Bütün muslukların altın
da çinko ve tahtadan olmayan birer yalak bulunması velhasıl her türlü 
kullanılmış kir l i suların doğrudan doğruya kanalizasyona veya olma
yan yerlerde septik veya sabit çukurlara şevki mecburidir . B u suların 
kovalara biriktiri lmesi sokak ve caddelere dökülmesi yasaktır. 

26 — Gıda maddeleri imalâthane ve satış yerlerini veyahut içinde 
jeıülen içilen oturulan yerleri kuru olarak süputmek toz çıkarmak 
bu gibi yerlere ayakkabı boyacılarının girmesine müsaade etmek ya
saktır. 

27 — Gıda maddeleri imal edilen ve satılan yerlerde yapılan sıh
hî teftişlerin neticelerini ve ıslahı lâzım gelen noksanları yozmaf-rı 
mahsus belediye numunesi verilmiş şekilde bir teftiş cetveli bu um
ması mecburîdir. 

28 — Gıda maddeleri imal ve ihzar ve satılan yerler ve depolar
da sinek, hamamböceği gibi vesair haşaratla, fare, örümcek, bulunma
ması ve buralarda her türlü hayvanların beslenmesi yasaktır. 

29 — Hıfzıssıhha K a n u n u n u n (191) inci maddesi mucibince gıda 
maddelerinin ihzar veya imal ve muhafaza edildiği mahallerini yatıp 
ka lkma maksadiyle kul lanmak yasaktır. İçinde ikamet edilen yerler-
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de u m u m u n istirahatine mahsus her türlü gıda maddesi hazırlanması, 
satılması yasaktır. İşçilerin ikameti zarurî bulunan imalâthanedeki ya
tıp kalkma yerleri içinde doğrudan doğruya imalâthane içinden giri
lip çıkılmayacaktır. B u r a d a işçilere yetecek adet demir karyola ve ya
tak aksanıma havi yatıp k a l k m a yerleri , elbise dolabı, lavabo, duş yer
leri bulunacak ve bunların hepsi tam bir temizlik içerisinde buluna
caktır. 

30 — Pişirilmeden, yıkanmadan veyahut k a b u k l a n soyulmadan ol
duğu gibi yenilen her türlü gıda maddelerinin imalâthane ve dükkân 
içinde dahi olsa açık olarak teşhir veya satışı yasaktır. B u gibi gıda 
maddeleri dışarıdan toz veya sinek girmeyecek surette kapalı kaplar
da bulundurulacak el değmeden hususî kaplar veya vasıtalarla alınıp 
müşteriye verilecektir. 

31 — Gıda maddelerinin gerek sabit ve gerekse seyyar olarak 
satışı esnasında su, şerbet, ayran gibi sulu gıda maddeleri her tarafı 
mazbut ve kapalı kaplar içinde gıda maddesinin vasıflarını bozmaya
cak mahiyette intihap edilmiş kaplarda bulundurulacak bu kaplardan 
ancak musluklar vasıtasiyle alınacaktır. B u kapların içerisine kepçe
ler, maşrapalar daldırmak suretiyle alınıp müşteriye vermek, si ' ve 
sulu gıda maddelerinin bulunduğu k a p l a n açık bırakmak veyahut bu 
maddeleri bardaklara doldurarak müşteriye vermek üzere açıkta bek
letmek yasaktır. 

32 — H e r türlü gıda maddesi i m a l ve istihsal veya depo edilen ve 
satılan müessese veya dükkânlarda sıhhî muayene cüzdanım havi ol
mayan veya sıhhat muayenesi muayyen vakitlerde tekrar edilmemiş 
olan müstahdem ve işçi çalıştırmak yasaktır. 

33 — H e r türlü gıda maddelerini toptan veya perakende satanlar 
sattıklan maddelerin temizlik ve safiyetinden mesuldürler ve gıda 
maddesi üzerine konmuş etiketin doğruluğunu temin etmekle mükel
leftirler. K i r l i , safiyeti bozuk ve etiketsiz, gerek mahiyet ve terkibi 
uymayan gıda maddelerini satmak yasaktır. 

34 — Gıda maddelerinin satıldığı veyahut yenilip içüdiği yerlerde 
bulunan müşterilere mahsus oturma yerleri düz cilâlı tahtadan ya
pılmış olacak veyahut ince hasır muşamba maroken veya taklidi kolay 
temizlenebilir, delik deşik yırtık yıpranmış olmayan b ir madde ile ör
tülmüş olacaktır. B u örtüler eskiyince değiştirilecektir. B u maksatla 
kaba hasır sandalyeler kullanmak oturma yerlerini kumaş ile örtmek 
peyke kullanmak yasaktır. Lüks sınıf olan lokanta, kahve, çayhane, bi
rahane gibi yerlerdeki oturma yerlerinin daima temiz tutulması lâzım 
gelen münasip b ir kumaş ile örtülmesine müsaade edilebilir. 

G I D A MADDELERİ D E P O L A R I H A K K I N D A Y Ö N E T M E L İ K 

35 — Gıda maddeleri depoları (3) gruba ayrılır: 

A) Etrafına su veya gaz halinde hiç bir intişarı olmayacak şe
kilde mazbut ve tamamiyle kapalı madenî ambalaj larda saklanan sa
de yağı zeytinyağı, beyaz peynir gibi maddeleri , 

B ) Etrafına k o k u intişar ettirebilen veya sulu sızıntılar olan çu
val , bez, tahta, küfe, sepet gibi ambalaj larda saklanan kaşar peyniri , 
pastırma zeytin gibi gıda maddeleri , 

C ) Hiç kokusu ve hiç b ir sızıntısı o lmayarak çuvallar veya tahta 
ambalajlar içerisinde muhafaza olunan hububat k u r u sebze ve kuru 
meyveler gibi gıda maddeleri 

36 — Bütün gıda maddeleri depolan tamamiyle mazbut kagir ve 
rutubetsiz olan meskenlerle ve içinde gıda maddesi işlenen ve satılan 
yerler haricindeki diğer müesseselerle alâkası olmayan ve içindeki 
maddeleri herhangi bir surette kirletecek işler yapılmayan binalarda 
saklanarak ve üç grup gıda maddeleri birbirine karıştırılmadan ayrı 
ayrı kompartımanlarda bulundurulacaktır. B u yerlerin zemini ve du
varları yıkanarak temizlenebilir bir madde ile örtülecek ve lüzum gö
rüldüğü takdirde b u maddeler kagir zemin üzerindeki müteharrik tahta 
ızgaralar üzerine konacaktır. 

37 — Gıda maddelerinden hararet derecesinde uzun müddet sak 
İanmağa tahammülü olmayarak bozulabilecek mevsim icaplarına adi 
depolardan soğuk hava depolarına veya odalarına nakledilebilecektir. 

38 — Gıda maddeleri depolarının içinde bu maddeler haricinde 
baş\a bir madde depo etmek ve burada herhangi b ir imar için işçi ça
lıştırmak yasaktır. 

39 — Kısa b ir müddet için muhtelif maddeleri saklayan transit 
depoları saklayan gıda maddeleri yukarıda yazılan tasnif dahi
linde ayırarak gıda maddeleri ile alâkası olmayan maddelerden tamamen 
aynlmış olan kagir bölmeli kompartımanlarda bulunacak , 
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N O T : Yenilecek, içilecek bütün maddeleri vasıfîariyle b u m a d - ' 
deleri imal , ihzar ve muhafazaları şevkleri, satışlarının murakabesi 
ve b u maddelerin tahriş edilmiş bozulmuş veya sıhhate nıuzur b ir 
hal almış şekilleri ve yenilen, içilen maddelerle herhangi bir surette 
temas etmek üzere kulanılacak malzeme ve vasıtalar hakkında umu
m u n Hıfzıssıhha K a n u n u n u n bu hususlarda hükümleriyle bu K a n u n a 
müteferri nizamlar ve Sıhhat Vekâleti tarafından neşredilen ve edilecek 
olan yönetmelikler hükümleri caridir . 

F I R I N L A R 

40 — H e r fırın camekânla kapatılmış olacaktır. E k m e k teş
hir edilen mahallerde toz ve kir. bulunmayacaktır. Yeniden açılacak 
olan fırınlar kagir binalarda kurulmuş olacaktır. 

41 — E k m e k tezgâhlan fırından çıkan sıcak ekmeklerin konul
duğu yer üzerine hiç b ir surette kimse oturmayacak ve ayakkabı ile 
gezilmeyecektir. Ancak tezgâhtar için ayrılmış hususî yerine b ir tez
gâhtar oturarak ekmeklerle oturduğu yerin teması kesilecektir. 

42 — Fırınlarda u n deposu, hamurluk, pişirme yeri , tezgâh ve sa
tış yerleri ile işçi yerleri birbirinden ayrılmış olarak tanzim oluna
caktır. 

43 — E k m e k konan tezgâhlar ve camekânlar sık sık sıcak su ile 
yıkanacak ve yalnız bu işe tahsis edilmiş olan temiz bezlerle kurula-
nacaktır. E k m e k raf ve d o l a p l a n yatınlarak tezgâhta soğuyacak ek
mekler bu dolap ve raflara istif edilecektir. 

44 — işçilerin yatma ve yemek mahalleri fırın ve imalâthane 
kısmından tecrit edilen ekmek temiz bir halde bulundurulacaktır. H a 
m u r teknelerinin üzeri kapalı olacaktır. B u tekne ve k a p a k l a n meşe 
ve kestane gibi sert b ir ağaçtan ve satıhları düz olacaktır. H a m u r yo
ğurma işi el veya m a k i n a üe yapılır. Ayakla h a m u r yoğurmak yasaktır. 

45 — Fırının bütün malzemesi ve içerisinde çalışanlar tam bir 
temizlik içerisinde bulunacaktır. V e işçiler beyaz ceket, takke, panto
lon, iş elbisesini giyerek çalışacaklardır. Hamurkârlar iş elbiseleri 
üzerine b ir de önlük takacaklardır. B u elbiseleri daima temiz lekesiz 
olacak ve sık sık temizlenecektir. Fırınlarda her türlü hayvan beslen
mesi sinek, h a m a m böceği haşarat ve buna meydan verilmesi yasaktır. 
Pasa bezleri daima temiz ve lekesiz bulunacak lüzumu kadar yedek pasa 
bezi bulundurulacaktır. İşçilerin iç çamaşırları veyahut sokak elbi
seleri ile çamaşırları iş elbiseleri ile imalâthane dışma çıkmaları ön
lük yerine çuval vesaire takmaları yasaktır. Fmncılar ekmek imalin
de tam sıhhatte mütehassıs işçi çalıştırmaya mecburdurlar . 

46 — Fırınlarda kullanılacak su şehir suyundan olacaktır, b u 
sebeple her f m n ekmek imalinde şehir içme suyu kullanabilmek üzere 
f i rma su tesisatı yaptırmak mecburiyetindedir. 

47 — İmal olunan ekmeklerin pişkin olmasına azamî dikkat gös
terilecektir. H a m u r veya evsafı bozuk unlardan ekmek imal edilemez. 
E k m e k imalinde çalıştırılan b i l u m u m işçilerin her üç ayda bir sıhhî 
muayene olarak sıhhat vesikasını almaya mecburdurlar , almayanlar 
hakkında işverenler mesuldür. 

48 — Kurabiye , börek, pasta, simit ve emsali gıda maddeleri came
kanlı kaplarda bulundurulacaktır. B u kaplarda satılacaktır. Sokak
larda açık tabla üzerinde satışı yasak olduğu gibi b u gibi maddelerin 
ambalajında kullanılmamış kâğıtlar sarılacaktır. 

49 — E k m e k nakl i ve satışı fırınlarda perakende satış ve istih
lâk yerlerine nakl i için içi tamamiyle çinko veya galvanizli saç dö
şenmiş ve toz girmeyecek şekilde intizamlı her tarafı kapalı arka ta
raflarda açılan raf tertibatına haiz hususî kamyonlar veya arabalarda 
diğer naki l vasıtalarına yükletmek veya elde taşımak üzere aynı şart
larla yapılmış dolap veya sandıklar kullanılacaktır. Fırınlardan baş
ka yerlerde perakende ekmek yalnız hususî ekmek dağıtılan dükkân
lar, bakkallarda satılabilir. İçinde diğer maddeler de bulunabilen sa
tış yerinde ekmekler her tarafı camekânla kaplı hususî hücrelerde ve 
raflar üzerinde bulundurulacaktır. 

50 — M e m b a s u l a n şehirde halkın kullanacağı sular üç kısma ay
rılır : 

A) Merkezî olarak tevzi edilen şehir sularının tedarik ve tevzii 
sıhhî emniyetleri doğrudan doğruya bedelideye aittir. B u suları şe
hir dahilindeki umumî çeşmelerden satılmak üzere evtere nakli iç
me sularının yapıldığı şekilde yapılır. 

51 — K u y u ve sarnıç şeklinde yapılan kuyulardan sıhhî kontrolü 
yapılmadan bu gibi kuyu sulannı kullanmak yasaktır. 

52 — Şehir suyu bulunan yerlerde bütün sanayi ve ticaret mü
esseseleri ile han , otel, apartman, h a m a m gibi toplu yerlerde içme, 
temizlik maksadıyla şehir suyu kullanılması mecburidir . 
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53 — M e m b a sularının tahlilden sonra satılması ve nasıl satış 
yapıldığına dair Umumî Hıfzıssıhha K a n u n u n u n (237) nci maddesi ta
rifi veçhile bir himaye mıntıkası tahdit edilmesi mecburidir . M e m b a 
sularının etrafından içine hiç b ir sızıntı yapmayacak şekilde kaptaj 
kaleri yapılacaktır. Suyun kaptaj derinliği kaptaj hazinesinin derinliği 
sınaî şartlara uygun olması mecburidir . B u gibi işlerde sıhhat heyetin
ce tespit edilecektir. 

P E R A K E N D E B A R D A K L A S U SATIŞ Y E R L E R İ 
54 — Perakende bardakla su satışı sucu dükkânlarında, kahveha

nelerde, lokanta, birahane ve aşçı dükkânlarında muhallebici , şerbetçi, 
bozacı, şıracı, tütüncü, şekerci dükkânlarında yapılabilir. Dükkân ve 
müesseselerde su satışı yasaktır. B u dükkânların su satışına mahsus 
olan kısımları diğer yerlerden ayrı olacak sular ya kapalı şişelerde ve
yahut tezgâh üzerine konmuş cam, mermer veya suyun hiç vasfını de
ğiştirmeyen madenî b ir depoda depo kaidesindeki (10) cm. yükseklik
teki b ir musluktan alınarak satılacaktır. B u depoların kaidesinin en çu
kur yerinde dışından açılıp kapanan bir boşaltma musluğu buluna
caktır. Dükkân haricinde çok yüksek mahallere konulmuş veya yere 
gömülü depolardan el tulumbası vesair surette su alıp satmak ya
saktır. B u dükkânlarda ihtiyat sular ancak membalarda mühürlen
miş damacana ve şişeler içinde saklanacak ve icap ettikçe buradan pe
rakende satış deposuna doğrudan doğruya akıtılıp boşaltılacaktır. Bar
daklar şehir suyu ile gayet temiz bir şekilde yıkanarak temizlenecek
tir. Perakende su satışı ile kullanılan depoların üzerine hangi m e m b a 
suyu olduğu yazılacaktır. 

S E Y Y A R S U S A T A N L A R 

55 — Seyyar su satanlar aşağıdaki hükümlere t a b i d i r l e r : 
A) Seyyar su satan esnaf camdan veya suların vasıflarım hiç 

bozmayan bir maddeden yapılmış mazbut, ağızlan kapalı veya mus
luklu kaplar kullanacaktır. M e m b a suları behemahal musluktan alına
rak müşteriye verilecektir. K o v a , bakraç gibi kaplarla su satmak ve 
suların su kaplarının içerisinde kepçelerle almak yasaktır. 

B ) B u kapların üzerine uzaktan görülebilecek şekilde suyun 
membağmı bi ldir ir etiket konulacaktır. 

C) Bardaklar toz toprak girmeyecek sinek konmayacak şekil
de camdan veya münasip bir maddeden yapılmış kapalı kaplarda bu
lundurulacaktır. Ve bunlar satıcının yanında bulunacak temiz s t a r l a 
her kullanışta iyice yıkanacaktır. 

D) Seyyar su satanlar gerek şahsî temizlik ve sıhhî muayene ve 
gerekse sattıkları su bakımından gıda maddeleri satan esnafın tabi 
olduğu hükümlere tabidirler. 

G A Z O Z İMALATHANELERİ 

56 — B u imalâthaneler meskenlerle veyahut diğer sanat, ticaret 
yerleri ile doğrudan doğruya alâkası olmayan tabanı beton binalarda 
tesis edilecektir. V e birbirinden ayrılmış olarak iptidaî maddeler de
posu, şurup imal yeri , gazoz ihzar yeri , k i r l i şişelerin yıkandığı kısım, 
doldurulmuş şişelerin depo yeri işçi yerlerini ihtiva edecektir. 

1 - B u binalardaki kapı ve pencereler tel örgü ile kapanmış ola
caktır. 

2 - K i r l i şişelerin kaba kir leri alındıktan ve çıkarıldıktan sonra 
%2 - 4 sodalı sabunlu sıcak sularla temizlenecektir. 

3 - Gazoz imalinde kullanılacak şişeler renksiz olacak ve doldu
rulmuş şişelerin ağızlarını • iç kısmı alüminyum veya kalay kaplı ma
denî kapsüllerle kapatılmış ve aynı zamanda şişelerin üzerindeki 
hangi imalâthaneye ait olduğunu bi ldir ir etiket yapıştırılacaktır. 

4 - Gerek gazoz imali gerekse temizlik maksadıyle doğrudan doğ
ruya kaptaj tesisatına bağlı m e m b a suları veya merkezî olarak dağı
tılan şehir suyu kullanılacak bu suyun bulunmadığı yerlerde temiz ol
duğu sıhhat heyetince tespit ve tasdik edilmiş sularla doldurulmuş ve 
en aşağı bir ton hacminde olan depolara bağlı su tesisatı yapılmış ola
caktır. 

5 - Perakende satılan gazoz ve içilen yerler perakende su satışı 
yapılan yerler hakkındaki hükümlere tabidir . 

K A S A P L A R 

57 — Belediye mezbahasından başka yerlerde hayvan kesilmesi 
yasaktır. 

58 — Mezbahada kesilen hayvan etlerinin nakli için galvanizli saç 
veya çinko ile döşenmiş her tarafı kapalı hususî kamyonlar veya 
hususî arabalar kullanılacaktır. B u vasıtalarda müteaddit havalandır

m a menfezleri bulundurulacak ve etler birbirine sıkıştırılmadan üst 
üste konmadan çengellere asılı olarak nakledilecektir. E t , kamyon ve 
arabalarından başka nakil vasıtalarıyle et taşınması ve nakline mahsus 
vasıtalarla etten başka bir madde taşımak yasaktır. 

K A S A P DÜKKÂNLARINDA AŞAĞIDAKİ S I H H İ ŞARTLARA 

U Y U L A C A K T I R 

59 — Kasap dükkânlan müstakil vasıflı olacak, oturulan, yatılan 
veyahutta başka b ir iş yapılan yerlerle alâkası olmayacaktır. 

60 — Kasap dükkânlarına girip çıkmak için bir ilâ birbuçuk met
re genişliğindeki kısmı serbest kalmak şartı ile dükkânlann ön cep
helerinin mütebaki kısımlıarı sabit bir camekânla örtülmüş buluna
caktır. 

61 — Et ler in muhafazası için soğuk hava tesisatı bulunmayan dük
kânların ön cephesindeki camekânsız kısımların gece örtülmesi için 
içine kedi , fare girmeyecek, hava cereyanını temin edecek surette ka
i m telden yapılmış istorlu vasıtalar veya aynı ebatta tel ile örtülmüş 
demir parmaklıklar kullanılacaktır. 

62 — Dükkânların zemini en az iki metre yüksekliğe kadar du-
v a r l a n her zaman yıkanacak, temizlenecek tavan ve yan duvarları Be
lediye F e n Memurluğunun vereceği numune üzerine plastik badana 
yapılacaktır. 

63 — Şehir suyu bulunmayan yerlerde temizliği sıhhat heyetin
ce tespit edilmiş sularla doldurulmuş bir yapıya bağlı olan kir l i su
ları doğrudan doğruya lağıma sevkedilen b ir lavabo bulunacaktır. 
Dükkânın yıkanma suları zeminin münasip b i r yerine yapılacak ızga-
ralı ve sifonlu b ir delikle lağım kanalına akıttırılacaktır. 

64 — Tezgâhlar mermer ve mozaik gibi su geçirmez veya yıka
nabilecek, temizlenebilir bir madde ile döşenmiş olacak, ağaç kütük 
leri, kıyma makinaları, iş haricinde b ir çinko kapakla daima örtülü 
bulundurulacaktır. 

65 — Tezgâh altında içi çinko veya galvanizli saç levhalarla yapıl
mış olması lâzımdır. Dirhem dolabından başka dolap veya çekmece 
bulunmayacaktır. Hayvan aksamına ait her türlü artıklar süprüntü-
ler ve çöpler ağzı kapaklı madenî kutulara konulacak ve bu kutular 
her gün yıkanarak temizlenecektir. 

66 — E t l e r madenî veya içi çinko döşeli veya yağlı boya ile sür
me kapılı tel kafeslerde veya soğuk hava depolarında bütün veya par
çalar halinde birbirinden aralıklı asılı bulundurulacaktır. Kasap dük
kânlarında tel kafesler halinde ancak etlerin satılırken asılıp kesilmesi 
için b ir kaç çengel bulunabilir . Dolap ve kafesleri örten teller kalaylı 
veya beyaz olacak, tel gözlerinin genişliği 2 m m . y i geçmeyecektir. 
İçinde et teşhir edilen cephe camekânlarmın iç tarafından aynı vasıfta 
tel ile örtülecektir. Dükkân dışında veya giriş çıkış yolu üzerinde ve 
dolaplar haricinde et satılması yasaktır. 

67 — E t asılan çengeller passız olacaktır, etler temiz olmayan 
şeylerle temas ettirilmeyecek. Dolap ve kafeslerde sinek bulunmaya
cak ve etlerin üzerine koyun, keçi, sığır, manda, dana gibi etlerin cins
lerini belirten birer çinko etiketler bulundurulup, fiyatlarını belirten 
liste de dükkânın iyi görülen bir kısmına takılacaktır. 

68 — Et ler in üzerine madenî varakalar ve süs için renkli kâğıt 
parçaları konulmayacaktır. 

69 — Satılan etler tartıldıktan sonra ambalaj kâğıtlarına sarıla
rak her tarafı tamanen örtülü muntazam bir paket halinde müşteriye 
verilecektir. Et ler in kaba kâğıtlarla beraber tartılması yasaktır. 

70 — Büyük patça etlerin dükkânlardan herhangi b ir yere gön
derilmesi için çinko kaplı ve üzeri örtülü temiz kaplar kullanılacaktır. 

71 — Kasap dükkânlarında kıyma makinası bulundurulması mec
buridir . Kıyma müşterinin gözü önünde yapılacaktır. Hazır kıyma bu
lundurmak yasaktır. 

72 — Başka yerde kesilip ve temizlenmiş olmak a y n bir dolap 
içinde bulundurmak şartıyla kasap dükkânlarında kümes hayvanları 
da satılabilir. Ancak ayakların mafsallarından kesilmiş olması lâzım
dır. 

73 — Dükkân her gün yıkanacak tezgâh ve kütükler kıyma ma
kineleri sodalı ve sabunlu sularla fırçalanarak temizlenecektir. Kasap 
dükkânlarında çalışanlar uzun ve temiz gömlek giyeceklerdir. Dükkâ
nın her tarafı tam bir temizlik içinde bulundurulacaktır. Kullanılan 
kesici aletler paslanmaz cinsden olacak ve sapları madenî abonozdan 
olup adi tahtadan olmayacaktır. K e m i k l e r i n kesilmesi için kemik tes
teresi kullanılacaktır. 
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74 — Pazar yerleri ve buna benzer yerlerde et satılması yasaktır. 

75 — Sakatat satılacak dükkânlarda zemin ve duvarların su ge
çirmez maddelerden olması ve yerde lağıma bağlı sifonlu, ızgaıalı bir 
delik bulunmsaı, kasap dükkânlarım oduğu gibi temizliğe dikkat edil
mesi şarttır. Sakatatın soğuk hava depolarında veya tel kafesler için
de satışa arzı mecburidir . Üflenerek şişirilmiş akciğerin satılması ve 
temizlenmemiş sakatatın nakl i ve satılması yasaktır. Sakatat temizle
nip getirilecektir. 

76 — Şehir dahilinde mezbahadan satış yerlerine ciğer, beyin, iş
kembe, hayvan aksamının nakli için ve rafları muntazam bir suret
te galvanizli saçla örtülmüş ve her tarafı kapaklı ve hava cereyanı 
için delikleri bulunan motorlu vasıtalar at arabaları kullanılacaktır. 
B u vasıtaların içerisine başka maddeler ve açıktan sakatat nakli ya
saktır. 

HARİÇTEN Ş E H R E S A K A T A T NAKLİ 

77 — Sakatat, içerisi çinko kaplı sandıklarda ve içerisinde kâfi 
miktarda buzla istif edilerek sevkedilecektir. Sevkedilen sakatat mahre
cinden resmî veteriner veya tabip tarafından muayene edilecek ve aynı 
gün içerisinde kesilmiş hayvanlara ait olduklarına ve taze bulunduk
larına dair sevk kâğıtları arasına konulacaktır. H e r defasında bu kapla
rın içerisi sodalı su ile yıkanıp temiz tutulacaktır. B u suretle sevk edi
len sakatat sevk edilen mahall in belediye tabibi tarafından görülerek 
sevk kâğıdı arasında sıhhî raporu, sakatatın tegayyür etmemiş bulun
duğuna dair muayenesiyle satılıp satılmamasına müsaade edecektir. 

78 — Seyyar kasaplık ve seyyar sakatat satıcılığı yasaktır. Bele
diye lüzum gördüğü takdirde şehrin kenar mahallinde ve sayfiyelerde 
hususî surette yapılmış tel dolaplarla sakatat satılmasına ruhsat ve
rebilir. 

TAVUKÇU DÜKKÂNLARI V E T A V U K K E S M E YERLERİ 

79 — Tavukçu dükkânları esas i t ibar iy le : 

A) D i r i tavuk kafesleri bulunduğu mahal , 

B ) Tavuk kesme mahall i , 

C) Kesilmiş tavuk eti satış ve teşhir kısmı olmak üzere üç kı
sımdan ibaret olacaktır. Kesilmiş tavuk eti satış ve teşhir yeri cadde 
ve sokak tarafındaki ön kısım olacaktır. K e s i m ve tüyleri yolma ma
halli asgarî 2,5 metre yüksekliğindeki 5 metre murabba ruhsatında 
olacaktır. Zemini 2,5 metreye kadar duvarları su geçirmez şekilde bir 
maddeden olacaktır. Tavan açık renkte yağlı boyalı olacaktır, yo
lunan tüyleri kapaklı ve asgarî b ir metre derinliğinde madenî kapla
ra konulup her zaman temiz tutulacaktır. Hayvanların kan akan ve 
atılacak yerleri yine ağzı kapaklı madenî kaplarda toplanacak temiz 
tutulacaktır. Satıcı daima temiz beyaz gömlek giyecek kesici ise las
tik çizme giyecek ve önüne her zaman yıkanabilir kauçuk önlük ta
kacaktır. Kesi ldikten sonra bağırsakları çıkarılan karınlarına beyaz 
kâğıt sokulabilir , kullanılmış kâğıt ve gazete parçalan yasaktır. 

80 — A v kuşları müstesna olmak üzere tavuk, hindi , kaz, ördek 
ve emsali kümes hayvanlarının kesildikten sonra tüylü olarak bağır
sakları çıkarılmadan teşhir edilmesi ve saklanması yasaktır. 

8- — Tavukhanedeki tavuklarda ölüm vukuunda dükkân sahibi
nin veterinere malumat vermesi ve ölüm sebebini tespit ettirmesi 
mecburidir . 

82 — Tavukların geldikleri mıntıkalardan bulaşıcı hastalık ol
madığına dair resmî şahadetnamesi alınacak dükkân sahipleri talep 
vukuunda ve veterinere bu şahadetnameleri göstermeye mecburdurlar . 

83 — İçinde diri tavuk beslenip kesilen tavukçu dükkânlarında 
satılmak üzere başka hiç bir gıda maddesi bulundurulamaz. 

BALIKÇI DÜKKÂNLARI 

84 — Balıkçı dükkânlarının uymaları lâzım gelen vasıflar, şartlar 
şunlardır: 

1 - Balıkçı dükkânları kagir ve genişliği en az 3 metre olacak ve 
dükkânın meskenle veya dükkânlarla doğrudan doğruya hiç b ir alâ
kası olmayacaktır. Zeminin ve zeminden 2 metre yüksekliğe kadar du
varları daima yıkanabilir şekilde su geçmez b i r maddeden olacak ve 
dükkânın içinde zeminin münasip yerinde lağıma bağlı ızgaralı sifon
lu delik bulundurulacaktır. V e bütün k i r l i sular b u delik vasıtasıyle 
lağıma akıtılacaktır. 
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2 - Balıkçı dükkânında temiz akarsu tertibatı bulundurulması 
mecburidir . 

3 - H e r türlü artıklar ve süprüntüler ağzı daima kapalı duran 
madenî kaplarda toplanacaktır. 

4 - Balık satanlar su geçirmez birer önlük takacaklardır. 

5 - Balıkçılar sattıkları balıkları müşterilere sağlam ve temiz 
kâğıtlara sararak suları ve k a n l a n dışarıya sızmayacak şekilde mun
tazam paket yapıp vereceklerdir. Açıkta balık taşımak yasaktır. 

6 - Balıkçı Dükkânında su mahsulâtından başka bir şey satılması 
yasaktır. 

7 - Balıkçı dükkânlarında balıkların vesair yıkanıp temizlenmesi 
ve ıslatılması için su kullanılacaktır. Balık vesairenin üzerine kir l i ör
tüler bezler ve çuvallar koymak yasaktır. Balık kesilen tahta ve bıçak
lar levazımatlar temiz olacaktır. V e b u dükkânlar tam bir temizlik için
de bulunacaktır. Balıkların ve sepetlerinin yere konması yasaktır. 

85 — Şehir dahilinde balıkların, nakl i usulü kaidesinde muntazam 
şekilde kanları ve pis suları dışarı akmayacak şekilde nakli yapılacak
tır ve yine balıkların konulduğu vasıta ve kaplar temiz bir şekilde bu
lundurulacaktır. 

86 _ Seyyar balık satanların balık koydukları kaplar madenî ağzı 
kapaklı kaplarda saklanacaktır. U m u m a ait yola kan vesaire akıtmak 
yasaktır. 

K O N S E R V E C İ L E R V E Ş E K E R C İ L E R 

87 — Hararetle t a k i m usulü takip eden müesseseler et, balık, 
meyva, sebze ve şeker imalâthaneleri; 

1 - B u mahaller tamamen müstakil ve kagir binalarda olacak. 

2 - Bütün b u mahallerin zemini her zaman yıkanabilen su ge
çirmez maddelerle olacak. K i r l i suların akabilmesi için ızgaralı de
lik bulunup b u sular lağımlara bağlanması mecburidir . 

3 - B o l gündüz ışığı ile aydınlatılmış ve hava tazeleme terti
batı yapılmış olacak ve pencereleri ince tel ile örtülecektir. 

4 - Muhtelif yerlerinde akarsu muslukları ve şehir suyu geçme
yen mıntıkalarda en az b ir tonluk temiz su deposu bulunacak. 

5 - Ocaklar dumanları içeriye ve dışarıya vermeyecek şekilde 
çekecek tertibatı havi olacaktır. 

6 - Konservesi yapılacak maddeleri ayıklanıp temizlenmesine 
vesairesine yarıyan masaların üzeri mermer, çini, karosiman, mozaik 
gibi maddelerle döşenmiş olacak. 

7 - İmalâthanenin yukarıda zikrolunan iç kısımları sık sık kay
nar sodalı sularla yıkanacaktır. 

8 - H e r tarafı temiz tutulacak ve artıklar her türlü süprüntüler 
üstü kapalı madenî kaplarda toplanacak. 

9 - İşçiler çalışırken giyecekleri elbise ve takkeleri, önlüğü bulu

nacak. 

10 - İşçiler için ayrı b i r yerde yıkanma ve soyunup giyinme ve ye

mek yerleri ve sıhhî şartlara uygun (WC) bulunacaktır. 

88 _ Yapılan konserveler üzerinde imalâthanenin adı, bulunduğu 

yeri ve kutunun içerisindeki maddelerin cinsini ve miktarını gösterir 

birer etiket bulunması mecburidir . 

89 — H e r türlü süt konservelerinin k u t u l a n üzerinde fabrikanın 

ismini bulunduğu yeri , süt miktarını yağlı veya yağsız, şekerli ve şe

kersiz olduğunu ve imalât tarihini gösterir birer etiket bulunması 

mecburidir . 

90 — Et iket i o lmayan veya içinde maddenin bozulduğuna delâ

let edecek en ufak b i r şişkinlik gösteren kutular, delik olan taham-

müs etmiş bulunan konservelerin satışı yasaktır. Kutularında delik 

deşik olduğu halde tefessü etmiş çıkan konservelerden amil leri me

suldür. 

91 — Başka yerlerden veya ecnebi memleketlerden gelecek kon

servelerin de etiketli veya iyi b ir halde bulunması şarttır. 

92 — Sebze ve meyva konservesi yapılan müesseseler, dahilinde 

bunlarla beraber o lmak aynı zamanda, balık veya et konserveleri yap-
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mak yasaktır. E t konserveleri ancak belediye mezbahasında kesilmiş 
etlerden yapılabilir. Sucuk veya pastırma yapımında bu şartlar içeri
sinde bulunur. 

93 — Aşağıda yazılı şartların haiz olduğu belediye merkez sıhhî 
veteriner ve fen heyetlerince tasdik edilmeden sucuk ve pastırma ima
lâthanesi açmak yasaktır. Evvelce açılmış olanlar da belediye riyase
tine müracaat ederek halihazırlarım tespit ve noksanlarını tamamlaya
rak b u şartlan yerine getirmeye mecburdurlar . 

1 - İmalâthaneler müstakil ve kagir olacak ve ancak belediye 
mezbahasında kesilmiş etler kullanılabilecektir. Evlerde , hanlarda 
başka işler için kullanılan yer ve imalâthane kurulmasına müsaade 
edilmez. 

A) Mezbahadan gelen etlerin konup muhafaza edileceği soğuk 
hava oda veya dolabı veya günlük olarak et bekleme yeri . 

B ) E t l e r i n parçalandığı kemiklerin tecrit edildiği veya kırıldığı 
mahalli . 

C) İmalâthane kısmı. 
D) Müstahzaratı saklama mahall i , 
E ) K u r u t m a mahall i . 

F ) Bulaşık .yıkama yeri mahall i . 

G) Ambalaj ve etiketleme mahal l i , 

H ) İmalâthane içinde o lmamak şartıyle işçiler için soyunmak, 
giyinmek, yıkanmak, yemek yeme mahalleri ile sıhhî tertibatı haiz 
(WC) 1er bulunacaktır. 

2 - İmalâthanenin zemini tamamen ve duvarları zeminden en az 
2 metre yüksekliğine kadar su geçirmez ve daima yıkanabilir bir mad
de ile döşenmiş olacak ve zeminin icap eden yerlerinde ucu mecraya 
bağlı sifonlu ızgara delikleri bulunacak. V e hiç b ir tarafta su bir i 
kintisi olmayacaktır. 

3 - İmalâthanenin her tarafı gündüz ışığı ile aydınlatılmış olmak 
üzere kâfi derecede pencereleri olacaktır. V e b u pencerelerin her tarafı 
ince tel ile örtülü bulunacak ve lâzım olduğu kadar hava temizleme 
tertibatı yapılacaktır. Haricî açılan kapıların iç taraflarında içe ve dışa 
doğru açılabilir tel kapı konulacaktır. 

4 — İmalâthanelerde şehir suyu tesisatı bulunacak, şehir suyu 
geçmeyen mıntıkalarda en az yarım tonluk temiz su deposu bulundu
rulacak imalâthanenin lüzumlu mahallerinde b u depodan borularla su 
sevk edilecektir. 

5 - Ocak ve kazanlar etlerin bulunduğu ve tuzlandığı yerlerden 
ayrı olacaktır. D u m a n veya gaz çıkacak imalâthanenin içine ve dışına 
zarar vermemeleri için muntazam bacaları buluncaktır. 

6 - Bütün işçiler beyaz iş gömleği giyeceklerdir. 
7 - Kullanılan her türlü aletler kaplar ve vasıtalar tam bir temizlik 

içinde bulunacaktır. E t müstahzarları b u hale gelinceye kadar bakır 
kurşun tahta kaplar içine konulacaktır. E t i n konacağı şeyin ara
lıksız muntazam ve düz bulunmak şartı ile mermer veya çini mozaik 
olacaktır. 

8 - E t l e r i kesmek ve doğramak için kullanılan aletler paslanmaz ve 
kolay temizlenebilir cinsten olacaktır. 

9 - Sucuk ve pastırmalar imlâthanenin içinde b u işe mahsus 
yaptınlmış bol hava cereyan olan yerlerde kurutulacaktır. 

94 — Pastırma, sucuk, k a v u r m a ve emsali satılan yerlerde b u 
maddelerin rutubetli tozlu doğrudan doğruya hariçten teleffüslere 
maruz açık yerlere ve diğer malzeme arasında bulundurulması ya
saktır. Teşhir edilen mallar camekân içerisinde bulundurulacaktır. 
Bunları kesmek ve ayırmak için kullanılacak bıçak, tezgâh vesairenin 
temiz tutulması mecburidir . Pastırma, sucuk, kavurma ve emsali top
tancılar mallarını soğuk hava depo veya oda ve dolaplarında muhafaza 
etmeye mecburdurlar . Perakendeciler buzdolabı olmadığı takdirde an
cak b i r haftalık satışa yetecek kadar m a l bulundurabil ir ler . 

B A K K A L L A R I N TABİ O L D U K L A R I S I H H Î ŞARTLAR 

1 - Meskenlerle doğrudan doğruya ilişiği olmayan kagir veya ah
şap dükkânlarda kurulacak cepheleri camekânla örtülmüş olacaktır. 

2 - Zeminleri yıkanarak temizlenebilen ve su geçirmez münasip 
b ir madde ile döşenmiş olacaktır. Yıkama suları ızgaralı ve sifonlu 
deliklerle lağıma sevk edilecektir. 

3 - H e r tarafı bol gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve açılıp kapa
nabilir pencerelerin dışardan ince tel ile örtülmüş olacaktır. 

4 - Bütün malzeme nevi ve cinsine göre b i r tasnife tabi tutula
rak yerden yüksek olarak yapılan hususî bölmeler raflar veya kom
partımanlar d a saklanacak ve mahiyeti itibariyle b i r b i r i n i kirletebj. 
lecek olan maddeler birbirinden ayrı bulundurulacaktır. 

5 - Soyulmadan pişirmeden, yıkanmadan yenilebilen maddeler 
toz ve sinek girmesine mani olacak surette hususî camekânlı yerlerde 
saklanacak veya jelatin kâğıtlarla örtülü olacaktır. Bunlardan lüzum 
görülenler içinde ince tel ile örtülmüş havalandırma delikleri yapıla
caktır. 

97 — B a k k a l dükkânlarında böcek, fare bulunmasına mahal ve
rilmeyecektir. Bakkalların temiz tutulan b ir iş gömleği gerek şahsî 
temizlikleri ve gerekse dükkânının her tarafının t a m bir temizlik için
de bulunmasına riayet etmeleri mecburidir . 

98 — L O K A N T A L A R , AŞÇI DÜKKÂNLARI, İ Ş K E M B E C İ L E R B U 
Y E R L E R İ N TABİ O L D U K L A R I S I H H İ Ş A R T L A R : 

A) Yemek yemeye, 
B ) Pişirmeye, 
C) Kapları yıkamaya mahsus olmak üzere birbir lerinden ayn 

olmak üzere en az üç kısımdan teşekkül edecek ve her kısmın zemi
ni yıkanabilecek d u r u m d a su geçirmez b ir madde ile döşeli buluna
caktır. Zeminin münasip yerlerinde b i r u c u mecraya bağlı ızgaralı si
fonlu olacaktır. B u dükkânların halen mevcut olanlarını yemek pişir
me ve bulaşık yıkama yerlerinin zemini beton ve çini ile döşemek 
şarttır. Yalnız yemek mahallerinin tahta olmasına müsaade edilir . B u 
ahşap zemin parke olmadığı takdirde muşamba ile örtülecektir. 
1 - Kapların yıkanacağı yerlerde yemek pişirmeye mahsus olan kısım
larının zeminden 1,5 metre yüksekliğe kadar beton şaplı sifa veya fayans 
mermer çini gibi yıkanabilir bir madde ile kaplanmış olacaktır. Bula 
şık mahalleri beton veya mozaik taştan olacak ve yıkanmış kapların sü-
zülmesi için oluklu bir kısım bulunacaktır. Dükkânların ön tarafı bir 
camekânla kapalı olacaktır. 2 - Yenilecek gıda maddelerinin açıkta 
bulundurulması ve açıkta pişirilmesi ve vitrinlerde pişmiş veya çiğ 
olarak yemek teşhiri yasaktır. Y e m e k yenilen salonda pişirilmiş ola
rak ateş üzerinde teşhir oulnan yemeklere mahsus mahall i tavana ka
dar bir camlı bölme ile salondan aynlmış olacak ve yemekler bura
dan b ir pencere vasıtasıyla garsonlara verilecektir. Müşterilerin b u 
mahallere girmesi yasaktır. 

3 - Kalaysız bakır tencere ile kırık, çatlak kap bardak .fincan, ka
şık, bıçaklar kir l i kokulu örtü ve havluya benzer levazımat bulundur
mak yasaktır. 

4 - Dükkânın münasip b ir yerine müşterilerin el yıkamasına mah
sus ve içi yemek yenen yerden görülmez b i r yer bulunacaktır. 

5 - Bulaşık dolaplar sabunlu ve sodalı bezlerle yıkandıktan sonra 
a y n c a kaynar temiz sulardan geçirilerek kazan tencere, tabak, çatal, 
kaşık gibi yemek edevatı raflarda temiz b i r şekilde saklanacaktır. Bü
tün servis tabakları, havlular, peçeteler, her müşteri için temizleri ile 
değiştirilecektir. 6 - Yemek pişirilen ve bulaşık yıkanan kısımlarda 
(WC) yapılamaz b u gibi mahaller dükkânın a y n b ir yerinde sıhhî şart
lara uygun olacaktır. 

7 - Ocak mahal l inin üzerinde k o k u ve d u m a n halinde her türlü 
intişarlan harice def ve tart ile ayrıca kâfi genişlikte ve b ir ucu bina
nın damında nihayetlenen mücaviri binanın damını geçen bacaya bağlı 
b ir davlumbaz bulunacaktır. 

8 - Tuzluk, biberlik ve emsalinin ağızları muhteviyatının serbestçe 
serpileceği süzgeçli bir kapakla örtülmüş olması lâzımdır. P a r m a k l a 
vesair surette almak yasaktır. 

9 - Müstahdeminin elbise vesairesini koymak üzere b ir soyun
mak ve giyinmek odası veya münasip b ir yerde b u maksatla kullanıl
maya elverişli b i r elbise dolabı bulundurulacaktır. 

10 - Müşterinin şapka ve manto vesairesini koymak üzere ayn 
bir gardırop dairesi bulunmadığı takdirde yemek yenilen Salonun 
münasip yerinde ve müşteri adedine yetecek surette elbise asacak ter
tibatı bulundurulacaktır. 

99 — İçerisinde yemek yeme mahall i bulunmayıp yalnız harice 
yemek satmak üzere yemek pişirilen mahalle ve lokantalann tabiî ola-
c a k l a n mutfak ve bulaşık mahalleri hakkındaki hükümlere tabidir. 

100 — Gıda maddelerinin ayakta yenilip içildiği yerde k i r l i kap-
l a n n yıkanıp temizlenmesi için sıhhî şartları ihtiva eden ayrı b ir bu
laşık mahall i bulunacaktır. Müşterilerin artığı olan bütün m a y i gıda 
maddeleri doğrudan doğruya lağıma bağlı bulunan yalaklara dökü
lecek sulp artıkları hiç b ir yerde bekletilmeden hemen çöp kablarına 
atılacaktır. H e r türlü saklanması ve müşteriye verilmesi yasaktır. 

101 — Balık, köfte vesaire kızartarak her ne surette olursa olsun 
seyyar aşçılık yapmak yasaktır. Kahvehane, çayhane ve birahaneler 
gibi. 

102 — B u düJskârıların payet edecekleri vasıflarla u y a c a k l a n hü* 
kümler şunlardır ? 
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1 — B u dükkânlar ve zeminleri parke veya muşamba döşenmiş 
iahta veyahut beton ve karosiman gibi b i r madde ile döşeli olacak ve 
kagir zeminin münasip b ir yerinde b ir u c u lağıma bağlı sifonlu ve ız-
garalı bir delik bulunacaktır. 

2 - Masalar iskemleler, kanapeler, daima b ir temizlik içinde bu
lunacak ve masaların üzerleri mermer , cam, veyahut temiz örtülerle 
örtülmüş olacaktır. Kanepe ve sandalyelerin düz ve cilâlı tahtadan 
veya üzeri maroken taklidi kolay temizlenir b i r madde ile örtülmüş 
bulunması veya ince pandizot olması şarttır. Lüks kahve ve çayhane
ler ve pastahanelerle, birahaneler ve gazinolar mefruşata ait b u kayıt
lara tabi değildir. 

3 - Kahve , çay pişirilen veya meze içki hazırlanan yerlerin zemini 
1,5 metreye kadar duvarları her vakit yıkanabilecek şekilde su geç
mez b ir maddeden yapılmış bulunacak ve tezgâhın üzeri de mermer 
c a m veya mozaik k a p h olacak. 

4 - Yağsız k i r l i kaplar şehir suyuna ve b u suyun bulunmadığı mın
tıkalarda sıhhiye heyetince tasdik edilmiş sularla doldurulan su depo
larına bağlı bulunan akarsu ile yıkanacak ve bütün yıkantı suları la
ğıma gitmek üzere sifonlu deliklerle mecraya verilecektir. 

5 - Yağlı kaplar evvelâ sabunlu ve sodalı sularla temizlendikten 
sonra kaynar temiz sudan geçirilmesi şarttır. Birahaneler bulaşık ve 
yemek pişirme ve meze hazırlama yerleri lokantaların b u kısımlara 
ait hükümlerine tabidirler. 

6 - Yıkanmış fincan, bardak vesair kaplar her tarafı kapalı maz
but camekânlara konacak ve temiz kaplarda hususî mesnetlere takı
lıp yere dokundurulmayacaktır. 

7 - Çatlak, kırık, tabak, fincan, bardak, kullanılması yasaktır. 

8 - B u dükkânların içinde berber bulundurmak yasaktır. Kapısı 
büsbütün dışardan o lmak ve her tarafı iyice çevrilmiş ve dükkânlar
dan ayrılmış bulundurmak şartıyle müsaade olunabilir . 

9 - Kirlenmiş ve yıpranmış vaziyette bulunan oyun kâğıtlarını 
müşteriye vermek yasaktır. 

10 - İçerde müşterileri rahatsız etmeyecek şekilde muntazam ha
vasını değiştirmesi için aspiratör tertibatı bulunacaktır. 

11 - Birahane ve meyhanelerde artık mezeler ile içkiler müşteri
lerin önünden kaldırılınca hemen bunlara mahsus kapalı kutulara bo
şaltılacak artık mezelerin ve içkilerin müşteriye verilmesi veyahut 
b ir tarafa alıkonması yasaktır. 

B U Z S A T A N Y E R L E R 

103 — B u z satılan yerlerin bağlı oldukları şartlar şunlardır: B u z 
satışına mahsus depolar teleffüse maruz olmayacak şekilde kagir bi
nalarda ve zeminleri 1,5 metre yüksekliğe kadar duvarları yıkanabi
l ir surette su geçirmez maddeler ile döşeli olacak ve zeminlerinde la
ğıma bağlı sifonlu b ir delik bulunacaktır. 

104 — B u z konan dolaplar ahşap ise i k i duvarın arası hararetin 
nakline m a n i olmak üzere ince tahta talaşı ve kömür tozu ile doldu
rulmuş b u dolapların iç duvarları ile tamamen örtülecek ve kaidelerin
de b ir boşaltma musluğu bulunacaktır. 

105 — İstihsal yerlerinden satış yerlerine buz nakl i için kullanı
lacak vasıtaların her tarafı kapalı ve civarının tecrit edilmiş olması 
lâzımdır. 

106 — Perakende buz satış yerlerinde müşterilere kesip verilecek 
buzların temiz b ir testere ile ve müşterilerin istediği miktarda kesilip 
tartılarak belediyelerce tespit edilen fiyattan verilmesi mecburidir . 
B u z satış yerlerinde resmen tespit edilmiş olan fiyatı gösterir büyük 
bir levha müşterilerin görebileceği b ir yere asılacak. 

SEBZECİ V E Y E M İ Ş Ç İ DÜKKÂNLARI 

107 — Sebze ve meyve satılan dükkânlarda aşağıdaki şartlara 
uyulacaktır. 

1 - Dükkânlar kagir veya ahşap zeminleri 1,5 metre yüksekliğe 
kadar duvarları daima yıkanabilecek surette su geçirmez b ir madde
den yapılmış olacak ve zeminin münasip b i r yerinde ucu lağıma bağlı 
ızgaralı ve sifonlu b ir delik bulunacaktır. Sebze ve meyveler ayrı ayrı 
olmak üzere daima temiz tutulmazsa veya raflarda bulundurulacaktır. 
İçinde sebze ve meyve bulunan küfeler ve sepetler zeminden yüksek
çe ve m u h k e m b i r mesnet üzerine konacaktır. 

3 - Pişirilmeden yenmesi mutad olan sebzeler ayrı ayrı raflara 
konulacaktır. 

4 Süprüntüler sebze veya meyve artıkları ağzı kapalı madenî 
kutularda toplanacaktır. 

5 - Sebzelerin meyvelerin yıkanması vesaire için kullanılacak su
lar ancak şehir suyu veya temiz olduğu heyeti sıhhiyece kabul edil
miş sular olacaktır. 

S E Y Y A R S A T I C I L A R 

108 — Seyyar olarak her türlü gıda maddesi satabilmek için be
lediyeden izin almak mecburidir . 

109 — Seyyar satıcılar aşağıdaki şartlara uymaya nıeebur Jurlar : 

1 - Seyyar olarak kasaplık, ciğer ve işkembecilik gibi sakatatçı
lık, tavukçuluk ve kullanılmış elbise alım ve satımı yasaktır. 

2 - Seyyar esnafın büyük caddelerde, meydanlarda, , parklarda, 
köprüler üzerinde mektep, park kapıları önünde cami avlularında veya 
otobüs gibi u m u m a mahsus vasıtalar içinde satış yapmaları yasaktır. 

3 - Yıkanmadan, pişirmeden, soyulmadan yenilebilecek şeylerde 
sinek toplantısına, etrafı kirletmeye ve s u l a n akmaya müsait olan her 
türlü maddeler her tarafı camekânlı veya toz, çöp, sinek girmeyecek 
surette gayrikabili b ir madde ile örtülü ve daima kapalı vasıtaların için
de satılacaktır. B u n a aykın düşen satışlar yasaktır. 

4 - Başka yerlerde evvelden hazırlanmış olan yoğurt, ayran, şer
bet, l imonata, dondurma, sütlâç, muhal lebi gibi vesair maddeler sa
tan seyyar satıcılar ve b u gibi maddelerin yapılacağı yerleri beledi
yeye istida ile bildirerek b u yerleri b u maksatla kullanılmalannda sıh
hî ve idarî b ir mahzur olup olmadığım tetkik ettirerek müsaade al-
m a l a n ve müsaadeyi her zaman yanlarında taşımaya mecburdurlar . 

5 - Muayyen ve sabit b ir imalâthanede yapılan gıda maddelerini 
satan muhtelif seyyar satıcılar b u imalâthaneye ait müsaadelerden is
tifade edebilirler. B u halde sabit imalâthane sahibi kendi mamulatmı 
verip sattırdığı eşhasın is imlerini ayrı ayrı b ir beyanname ile bulun
duğu mıntıka başhekimliğine bildirerek buradan bilâ resim alacağı 
vesikayı daima taşımak üzere seyyar satıcılığını vereceklerdir. Bar
dakla su satan satıcılar d a aynı hükümlere tabidir. 

6 - Şerbet su gibi içilecek şeyler camdan veya bunların vasıfla-
nnı hiç bozmayacak b ir maddeden yapılmış ağızları kapalı ve mus
luklu kaplar içerisinde satılacaktır. B u kaplar içerisindeki sulu mad
deler behemahal musluktan alınarak müşteriye verilecektir. Dondur
macılar ağzı sağlam kaplı kapaklı kaplar, salepçiler ve bozacılar ağzı 
iyi kapanan güğümler kullanacaktır. Bardaklar , fincanlar, toz, toprak 
girmeyecek, sinek konmayacak şekilde camdan veya münasip b ir mad
deden yapılmış kapalı kaplarda bulundurulacak ve bunlar satıcının 
yanında bulunduracağı temiz sularla her kullanışta iyice yıkanacaktır. 
K o v a bakraç gibi kaplarda su satmak ve b u su kaplarının içinden su
l a n kepçelerle almak yasaktır. Satış münasebetiyle olacak her türlü 
döküntü ve kınntı vesaire satıcının beraberinde bulunduracağı ka
palı kaplarda biriktiri lecektir . 

7 - Yenilecek, içilecek şeyleri satan seyyar esnaf gerek şahsî te
mizlik ve sıhhî muayene ve gerek kullandıkları malzeme vasıta alet 
vesaire bakımlarından aynı şeyleri satan dükkânlar ve satıcılar hak
kındaki hükümlere tabidirler. 

8 - B i r kaç şeyi birden satanlar b u n l a n birbirine zarar vermeye
cek şekilde olmaları için önceden belediyenin ruhsatını alacaklardır. 

9 - Seyyar satıcıların saat (20.00) den sabahın (08.00) ine kadar 
sokaklarda bağırmaları ve müddetin haricinde ve gürültü sayılacak 
herkesi rahatsız edecek derecede yüksek ses çıkarmaları ve düdük 
öttürme, çalgı çalmak, gazel veya şarkı söyleyerek her ne suretle olur
sa olsun gürültü ederek satış y a p m a l a n yasaktır. 

10 - Ayakkabı boyacılan ancak bulundukları mıntıkanın bele
diyesince kendilerine gösterilecek olan yerlerde çalışabileceklerdir. 

11 - Seyyar sütçüler Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti tarafın
dan yapılmış olan hususî yönetmeliğe tabidirler. 

B U F A S I L D A A D I G E Ç M E Y E N Y E R L E R 

110 — Yenilecek, içilecek şeylerle bunlarla münasebeti olan mad
deleri yapmak ve satmak veya naki l ve tevzi edilip de adı bu fasılda 
açıkça geçmemiş olan müesseseler ve dükkânlar faslı müşterek hü
kümlerine tabi oldukları gibi mahiyetleri itibariyle fasılda bahsi geçen 
yerlerden en çok benzerlerinin hususî şartlarına uymaya mecburdur
lar . 

Y A T I L A C A K , Y I K A N I L A C A K T E M İ Z L E N İ L E C E K Y E R L E R 

111 — Oteller, hanlar, pansiyonlar ve bekâr odaları, oteller, pansi
yonlar ve bekâr odaları ve benzerlerinin tabi oldukları şartlar şun
lardır : 
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1 - Yemden yapılacak olan otellerin her tarafının kagir olması 
mecburidir . Yalnız istirahat yerlerinin ve yatma odalarının zemini 
parke olabilir. Halen mevcut olanlar aşağıdaki şartlara tabidirler. 

2 - B u mahallerin döşemeleri y a kagir veya parke muşambalı 
tahta gibi kabili nüfuz maddelerle kaplanmış olacaktır. 

3 - Tek yataklı odalarda adam başına en az (25) m . mikabı hava 
hacmi 2 veyahut daha fazla yataklı yerlerde adam başına en az (15) m . 
mikabı hava hacmini ihtiva edecek surette her odanın alabileceği ya
tak adedi tayin edilecek ve bu yatak adedi ücretle beraber odada ko
layca görülebilir bir levha ile asılacaktır. Odalarda bu adetten fazla 
karyola bulundurmak ve fazla ücret almak yasaktır. 

4 - İçinde insan oturup yatacak bütün odaları ve salonları bol 
gündüz ışığı ile aydınlatılacak şekilde kâfi miktarda ve genişlikte pen-
cereleriyle odamn hususî tertibatı olacak şekilde veyahut bir kısım 
pencerelerin üst camlarını (vasistas) tarzında müteharrik bulunacak
tır. Doğrudan doğruya kâfi derecede gündüz ziyası olmayan odalar
da müşteri yatırmak yasaktır. 

5 - H e r odada müstahdemini çağırmaya mahsus b ir zil veya ziya 
tertibatı ile elbise asmaya mahsus tertibat bulunacaktır. Yıkanma ter
tibatı bulunacağı masaların üzeri ya mermer veyahut fayans mozaik 
bir madde ile döşenmiş bulunacaktır. Odaların lavabo bulunmayan yer
lerde her 15 yatağa bir adet hesabı ile her katta müteaddit yıkanma 
muslukları bulunacaktır. B u kısımda zemini kagir ve 1,5 metre irti -
faya kadar duvarları mermer fayans b i r madde ile döşenmiş olacak ve 
lağımda nihayet bulan bir sifonlu demir bulunacaktır.. Odalarda müş
teri için saç fırçası tarak bulundurulması yasaktır. 

6 - E n az her 10 yatağa b ir tane isabet etmek üzere ve her katta 
kâfi adette (WC) leri olacak (VVC) lerden akarsu muslukları buluna
cak ve (VVC) yıkama yalakları sifonlu merbut olacaktır. 

7 - Bütün süprüntüler ağzı kapalı madenî temiz kaplarda topla
nacaktır. 

8 - H e r binada muhakkak şehir suyuna, şehir suyu geçmeyen ma
hallerde temiz sularla doldurulmuş ve ihtiyaca yetecek şekilde bulu
nan b ir su deposunda merbut olarak akarsu tesisatı bulunacaktır. 

9 - İçinde mutfak, yemek salonu, çamaşırhane vesaire buiunan 
otellerin bu kısmıları yönetmeliğin bu gibi yerlere ait şartlarına uygun 
olacaktır. 

10 - B u binalarda müşterilerin fazla eşyasını koymaya mahsus 
mazbut birer depo bulunacaktır. 

11 - O d a döşemeleri vesairesi daima temiz: duvarları her vakit açık 
renkte boyalı veya badanalı ve lekesiz olacak karyolalar ve somya
lar temiz ve muntazam kırık, dökük h a h bütün yatak takımları hav
lu vesaire gibi şeyler her müşteri değiştikçe ve aynı müşteri için de 
sık sık yıkattırılıp ütülenerek değiştirilecektir. Badanalı kısımların 
badanası en az (6) ayda b ir tazelenecektir. Bi t , tahta biti , pire, sinek 
vesaire haşaratı bulunmasına katiyen mahal verilmeyecektir. Renkli 
çarşaf yatak ve yorgan yüzleri ve havlu kullanmak yasaktır. Yün veya 
pamuk veyahut kıldan olacaktır. H e r yataklar içi saman ve otla doldu
rulmuş şilteler kullanılması yasaktır. Heyeti sıhhiyece lüzum gösteril
diği takdirde hanlarda bekâr odalarımn otellerinin muayyen zaman
larda senede iki kere belediyece fenni tathiratın yapılması mecburidir . 

12 - B u müesseselerde gelen müşterilerden hasta olanlar bulunur
sa veya evvelce mevcut müşterilerden her kısmın her şeyin ve müs
tahdemlerin temizliğine dikkat etmeye mecburdurlar . 

14 - B u yerlerin içinde bahçe veya avlularında büyük küçük her 
türlü hayvan beslemek odalarda koridorlarda her ne şekil olursa ol
sun yemek pişirmek yasaktır. Sırf aile ikametgâhına tahsis olunmuş 
hanlarda ve pansiyonlarda fennî şartlara haiz müşterek veya hususî 
mutfaklar bulunacaktır. 

15 - Ahır bulundurulabilecek mıntıkalarda otel ve hanlarda mev
cut ahırlar bu müesseselerin umumî giriş yerlerinde katiyen alâkadar 
olmayacak şekilde ayrı olarak yapılacaktır. Ve bu ahırlar şehir içinde 
kalmalarına müsaade edilen bütün ahırların sıhhî ve fennî şartları 
haiz olacaktır. 

16 - İçinde aile yatan hanların ve pansiyonların diğer kısımlarında 
her türlü sanat ve ticaret yasaktır. İçinde ticaret ve sanat icra olunan 
hanlar içinde yatıp kalkmak ve iskân etmek yasaktır. B u yerler \ö-
netmeliğin bu gibi ticaret ve sanatlar hakkındaki şartlarına uygun ola
caktır. 

17 - B i l u m u m otel, han, pansiyon ve bekâr odalarında Belediye
ce tasdikli lüzumu kadar tarife bulundurulacaktır. Bunlar muşteri'e-
r in görecekleri münasip yerlere asılacaktır. 

112 — Ahşap konakların oda oda kiraya verilmesi yasaktır. B u n 
larda fennî ve sıhhî şartlara haiz olduğuna dair belediyece ruhsat ve
rilenlerin ancak kat kat birer aileye mahsus olmak üzere kiraya ve
ri lmesi lâzımdır. B u binalar b u tarzda iskân edilmek için sahipleri 
belediyenin göstereceği bütün tadilat ve ıslahatı yapmaya mecbur
durlar. B u gibi yerlerde her katta b ir (WC) ve şehir suyuna bağlı el 
yüz yıkama musluğu ve ayrıca zemini kagir ve ocak tertibatına haiz 
b ir mutfak bulunacak ve her katta a y n ayrı olmadığı takdirde bütün 
kiracılar ile müşterek b ir çamaşırhane yapılacaktır. 

113 — Otel, han ve emsalinde şehir merkezi suyu bulunmadığı 
mıntıkada temizliği sıhhat heyetince kabul edilmiş su tesisatı bulu
nacaktır. B u gibi mahallelerde temiz o lmayan s u l a n kullanmak ya
saktır. 

114 — Oteller, münhasıran merkezi teshin usulleri ile ve olma
dığı takdirde fennî şartlara haiz vasıtalarla teshin edilecektir, man
gal ile teshin yasaktır. 

115 — Halen mevcut otel, pansiyon, han , bekâr odaları ile 8 ay 
zarfında bu Yönetmelik hükümleri dahilinde lüzumlu ıslah ve tadil
leri yapmaya mecburdurlar . B u n u yapmayanlar ıslah edilinceye ka
dar kapatılır. 

H A M A M L A R 

116 — Sıcak hamamlarla bunlara benzeyen yerlerin uyacaklan 
hükümler şunlardır: 

1 - Şehirde u m u m a mahsus h a m a m , yüzme havuzu açılması be
lediyece tespit edilecek, sıhhî ve fennî şartlann yerine getirilmesine bağ
lıdır. Mevcut olan eski umumî hamamlar aşağıdaki şartlara göre ıslah 
edilecektir. 

1 - Soyunma, giyinme yerleri bölme veya camekânla aynlmış ola
rak mahfuz bir şekilde yapılacak hücrelerin harareti + 20 derecenin 
altına düşmemek üzere lüzumunda ısıtılacaktır. B u hücrede soyunan
lara kâfi gelecek miktarda elbise asmaya mahsus vasıtalar bulu
nacaktır. 

2 - Kerevetler üzerine konulan şilteler kolay taşınır ve temizle
nir sekide olacak üzerinde mut laka her müşteri için değiştirilecek be
yaz ve temiz örtüler bulunacaktır. Ot ve saman minder yastık kul
lanmak yasaktır. Terl ikler ve nalinler temiz olacaktır. 

3 - Döşemesi ahşap olan bütün soyunup giyinme yerleri ile mer
divenlere ve koridorlara muşamba döşenecektir. Cilâlı parke olduğu 
takdirde muşambaya lüzum yoktur. Hamamın girilecek yerlerine pas 
pas ve ince temiz talaş bulundurulacaktır. 

4 - Yıkanma ve temizlenme yerleri ile helaların zemini 2 metre 
yüksekliğine kadar d u v a r l a n n mermer mozaik fayans gibi ve hiç bir 
yerine su birikintisi toplanmayacak şekilde su geçirmez bir madde ile 
muntazam bir surette döşeli olacak ve kullanılmış sular hususi mecra-
arla kanalizasyonlarda nihayetlenen ızgaralı ve sifonlu deliklere akı
tılacaktır. 

5 — H e r türlü süprüntü ve döküntüler ağzı kapaklı madenî ko
valarda toplanacaktır. 

6 - H a m a m l a n n her tarafım d u v a r l a n azamî (6) ayda bir badana 
edilecek ve hiç bir tarafında bit, h a m a m böceği, tahta kurusu vesair 
haşarat bulunmayacaktır. 

7 - H a m a m müstahdemleri azamî temizliğe riayete mecburdurlar . 
8 - Hamsim takımları mut laka her müşteri için değiştirilecek ve 

kullanılmış olanların sabunlu ve sodalı su kaynatılıp yıkanıp kuruduk
tan sonra örtülecektir. K i r l i yıpranmış, yırtık takımlar kul lanmak ya
saktır. 

9 - Hususî temizleme aletleri kullanıldıktan sonra kaynatılacak 
veya % 2 lizol mahlülüne batınlacaktır, tahta saplı usturaların kulla
nılması yasaktır. H a m a m l a r d a kan alınması ve sülük tatbik edilmesi 
veya müşteriye yırtık peştemal ve havlu verilmesi yasaktır. 

Y Ü Z M E H A V U Z L A R I 

117 — Yüzme havuzlannın betondan yapılması ve içindeki suyun 
azamî 1 veya 2 günde bir değiştirilmesi mecburidir . 

118 — Havuzun kenarları k u m l a döşenmiş olacak ve derinliği 1,5 
metreyi geçmeyecek. 

119 — Havuz içindeki suya hiç b ir yerden sızıntı kanşmayacak 
şekilde mazbut olarak yapılması şarttır. 

120 — Havuzdan çıkanların temizlenmesi için a y n b ir mahalde 
yapılmış duş, tertibatı bulunacaktır. Soyunup giyinme maahllerı ka
palı, mazbut, kabineler halinde yapılacak ve havuz muhit inin sıhhî ba
kımdan ihlâl etmeyecek b ir (VVC) olacaktır. 
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121 — Yıkananların kurulanması için lüzumlu havlular ve mayo
lar bulunacak yaş vaziyetteki havlu ve mayoyu müşteriye vermek ya
saktır. Bu gibi şeylerin temizliği bu Yönetmelikteki hamamlar kıs
mındaki şartlara tabidir. 

122 — Yüzme havuzlarında kâfi genişlikte b i r sıhhî imdat odası 
yapılacak ve burada aşağıda sayılan vasıta ve malzeme ile Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğünün tasvibi ile bir tabip bulunmadığı tak
dirde diplomayı haiz bir sıhhat m e m u r u bulundurulacaktır. Aci l leda 
vileri için burada bulundurulması mecburî asgarî ilâç ve malzeme aşa
ğıda gösterilmiştir. D i l çekeceği, çene açacağı, bir takım tenkiye, 
alet, bir bistüribir, makas, iki pense, dört hemostetik pens, i k i dil 
baskısı, i k i bant esmark, b ir rekor şırıngası, 2 C. kutusu ve iğ
neleri ile beraber bir rekor şırıngası, iğneleri ile beraber 20 adet sargı 
büyük ve küçük yine 20 paket siterlize gaz, idrofi l , i k i adet büyük 
battaniye bir sedye, b ir ispirto lambası, i k i adet ter için b ir kutu 
eter ampulü 10 adet b ir nitrit damil on adet koarzil ampulü lobalin 
ampulleri , on adet bir gram hidrofi l pamuk, b in gram saf alkol , biı 
gram oksijenli su, bin gram tendürdiyot, bin gram antipirin mah'.ülL • 
beşyüz gram kolonya, 100 gram sulfamit veya penesilinli yara tozu, 

123 — Yüzme havuzunda yukarıda yazılı ilâç ve malzemeyi havı 
b ir sıhhî imdat çantası bulundurmak mecburidir . 

124 — Yüzme havuzunda yüzen müşterilerden ani bir arızaya uğ
rayanların imdadına yetiştirmek üzere 3'üzmeyi iyi bilen bir yüzücü 
bulundurması ve kırmızı bir forma giymesi şarttır. 

125 — Müşterilerin beraberinde getirdikleri köpek, kedi hayvan 
l a n yüzme sahası dahiline sokmak yasaktır. 

126 — Yüzme havuzlarında kira ile müşterilere verilen mayo, si
lecek vesaire gibi levazımın fennî usulüne uygun olarak temizledilmiş 
ve kurutulmuş olması mecburidir . Temizlenmemiş veya tamamiyle 
kurutulmamış mayo vesairenin kullanılması yasaktır. 

127 — Yüzme havuzları inşa olunmadan evvel mevkileri beledi
yece tetkik edilerek elverişli görüldüğü takdirde müsaade veı ilecek 
ve evvelden mevcut olan yüzme havuzlarında mevsim girmeden ev
vel her yıl mevkilerinin ve tesisatlarını yeniden belediyeye tetkik et
tirerek müsaade alacaklar. Ve müsaade almamış olanlar işlerine de
vam etmeyeceklerdir. 

128 — Yüzme havuzları b u hususta neşredilmiş olan yönetme
likteki esas ve şartlara uygun olacaktır, bu havuzlarda kullanılan su 
şehir suyundan alınması şarttır, bulunmadığı takdirde temizliği sıh
hat heyeti tarafından tasdik edilmiş sular kullanılabilir. 

B E R B E R DÜKKÂNLARI 

129 — Berber dükkânları diğer maksatlarla kullanılan yerlerle 
doğrudan doğruya alâkalı olmayan binalarda tesis edilecektir. 

1 - Dükkânın zemini beton veya ahşap olan kısım muşambalana-
caktır. 

2 - B u dükkânların sokağa bakan kısımlan camekânlanacaktır. 
3 - Masaların üzeri mermer, mozaik veya çini gibi münasip bir 

madde ile döşenmiş olacak, koltuklar, kanapeler, her vakit kolayca 
temizlenebilecek maroken veya benzerlerinden bir i ile döşeli buluna
caktır, iskemlelerin her tarafı cilâlı tahtadan yapılacaktır. 

4 - Dükkânlarda şehir suyu bulunması şarttır, bütün k i r l i sular 
sifonlu yalaklarla doğrudan doğruya lağıma sevk edilecektir. Saç sa
kal süprüntüleri ile her türlü süprüntüler ağzı kapalı madenî ve temiz 
kapta toplanacaktır. 

5 - Berber dükkânlarında başka b i r sanat yapmak veya lavanta 
ve kolonya ve pudra gibi tuvalete müteallik eşyadan bir şey satmak, 
başka işlerin görüldüğü dükkânlarda berberlik yapmak yasaktır. 

6 - Berberler çalışırken uzun beyaz gömlek giyeceklerdir, müş
terileri tıraş etmeden evvel ve sonra ellerini sabunlu suyla yıkayacak
lardır. Gerek şahsî temizliklerine ve gerekse dükkân içerisindeki her 
şeyin temizliğine dikkat edeceklerdir. H e r türlü levazım gayet temiz 
olacak havlular bir defa kullandıktan sonra yıkanıp, ütülenmeden kulla
nılmayacaktır. Bütün tıraş ve tuvalet malzemesi aletleri daima kapalı 
tutulan kapların içerisinde bulundurulup pudralar her müşteriye a y n 
bir pamuk parçası ile sürülecek ve b i r kere kullanılan derhal atıla
caktır. 

9 - Tıraş ederken ustura üzerinde biriken kıl ve sabun parçaları 
hususî kâğıtlarla veya razorlerle temizlenecektir. B u maksatla lastik 
küvet ve buna benzer şeyler kul lanmak yasaktır. 

10 - Ustura, makas, makine, gibi şeyler ya hususî k u r u hararet 
fırınlarında veya her tıraştan evvel y a alevden geçirmek veyahut l i -
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zol mahlülüne batınarak temizlenecektir. Tahta saplı ustura kullan
mak yasaktır. T a r a k ve fırçalar kırık, dökük kısımları olmayacak ve 
sık sık sabunlu su ile yıkanacaktır. 

11 - Tıraş olurken müşterilerin koltukta başlarını dayadıkları yer 
her defasında a y n bir temiz kâğıt ile örtülecektir. 

12 - Kadın berberleri ve güzelleştirme müesseseleri yukarıdaki 
şartlara tabi olup buralarda kullanılacak alet ve cihazların teknik va
sıfları belediye fen heyetinin müsaade ve murakabesine tabi olup bun
lar müşteriye zarar vermeyecek surette sıhhat ve fennî esaslara uy
gun olarak tatbik edilecektir. 

FABRİKA, İMALÂTHANE V E KÜÇÜK S A N A T M Ü E S S E S E L E R İ N D E 

A R A N A C A K S I H H Î ŞARTLAR 

130 — Şehir dahilinde büyük küçük her türlü sanat müessesele
rinin tesis ve faaliyeteri belediyenin müsaadesine tabidir. Açılacak bü-
ıun sanat müesseselerinin Hıfzıssıhha K a n u n u n u n icaplarına ve K a 
nunu zeyl olarak neşrolunan (müesseselerin sınıflan cetvelindeki) 
nasıllara göre muamele yapılmak üzere evvelâ kurulacakları yerleri be
lediyeye tetkik ettirerek bu yerlerde çalışmalarında bir mahzur bulun-
madığı anlaşıldıktan sonra belediyece gösterilecek sıhhî ve fennî şart
lara göre inşa ve tesis olunacaktır. B u muameleyi yaptırmadan ruh
satsız olarak inşa edilen b u müesseselerin faaliyetlerine müsaade edil
mez. 

1 - Bütün sanat müesseseleri gerek tesislerinden ve gerekse faali
yetlerinden dolayı içinde muhitinde yaşıyanların sıhhat ve istirahat-
lerini bozmayacak şartlarla yapılacaktır. B u zararın mevcut olacağı 
yerlerde bu kabi l müesseselerin kurulmasına müsaade edilmez. 

2 - Sanat müesseselerinin faaliyetlerinden hasıl olan duman, gaz, 
toz gibi intişarlar gerek müessese içinde çalışanlar ve gerekse civarda 
yaşayanları rahatsız etmeyecek şekilde fennin emrettiği bütün tetbir 
ler alınarak izale edilecektir. 

3 - Halen şehir içinde ve meskenler arasında kalmış olup ocak
larında neşrettikleri duman ve gazlarla muhitindekileri rahatsız ettik
leri belediyece tetkik edilerek anlaşılan bütün müesseseler bacalarında 
ve ocaklarında alacakları tertibat ile b u zararı izale etmezlerse ocakla
rını havagazı veya elektrik veyahut kok kömürü ile faaliyete geçirmeğe 
mecburdurlar. B u z a r a n tamamen izale etmeyen müesseselerin faaliye
tine müsaade edilmez. Sanat müesseselerinin faaliyetlerinden çıkacak 
her türlü gürültü ile etrafındakileri rahatsız etmemeleri şarttır. Halen 
şehir içinde ve meskenler arasında kalmış olupta yaptıkları gürültü ile 
muhit in ve yaşıyanların istirahat ve sukünlerini bozan müesseseler bu 
zararı tamamen izale edecek tertibatı almaya mecburdurlar . B u za
rarı tamamen ortadan kaldırmayan müesseselerin faaliyetine katiyen 
müsaade edilmez. 

4 - Bütün sanayi müesseselerinde çalışanlan sıhhat ve istirahat-
l a n ve şahsî temizlikleri için lüzumlu tesisatı yapacaklardır. 

5 - B u müesseseler yapılan işin bütün teferruatı gösterecek su
rette bol gündüz ziyası ile tenvir edilecektir. Tabiî ziya kâfi olmayan 
yerlerde sunî ile aydınlık ihtiyacı temin edilecektir. 

6 - B u müesseselerde çalışan işçi başına en aşağı 10 metre m i -
kaplık hava hacmi düşecek surette geniş olacak ve her tarafındaki ha
vayı muntazam ve daimî olarak değiştirecek tabi ve sunnî hava değiş
tirme tertibatı bulunacaktır. Büyük ve küçük her türlü sanayi mües
seselerinin zeminleri beton veya asfalt veya mozaik karosiman halin
de kagir olarak yapılacak ve bunlardan belediyece lüzum gösterenlerin 
ve içinde k i r l i sular gelenlerin 1,5 metre yüksekliğe kadar duvarları yı
kanabilir bir madde ile örtülecek ve bunların münasip yerlerinde la
ğıma bağlı ızgaralı ve sifonlu delikler bulunacaktır. 

8 - Mutlak surette ayakta çalışılması ve sanat icabı olarak zarurî 
bulunmayan işlerde çalışan işçilerin oturmaları için cilâlı tahtadan ya
pılmış sıra veya sandalyeler bulunacaktır. İşçilerin yerlere oturarak 
çalışması yasaktır. İçinde her türlü sanat işleri yapılan müesseselerin 
hiç bir kısmı harap ve dökük bulunmayacaktır, pencereleri muntazam 
camlı bulunacak d u v a r l a n sıvasız veya badanasız yerlerde çalışmak 
pencere ve kapılan çuval, teneke bez parçalan ile kapatmak yasaktır. 

9 - B u müesseselerde iş sahasından ayrılmış olarak (belediye lü
z u m gösterilenlerinde büsbütün müessese haricinde) kadın ve erkek 
işçiler için a y n ayrı soyunup giyinme yemek yeme yerleri içinde akar
suyu bulunan sifonlu veya otomatik bir yıkama tertibatına havi erkek 
ve kadın işçiler için birer adet (WC) bulunacaktır. Lavabo bulunması 
mecburidir . 

10 - H e r türlü bakiyeler döküntü ve süprüntüler ağzı kapalı ma
denî kaplarda toplanarak kir l i sular üstü kapalı kanallardan umumî 

(Resmî Gazete) 
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mecraara verilecektir. Umumî mecralar bulunmadığı yerlerde fennî şart
lar dahilinde yapılacak çukurulara sevk edilecektir. 

11 - Sinek ve diğer haşerelerle farelerin yaşayıp toplanmasına mü
sait olan yerlerde (müesseselerin) pencere ve kapıları ve diğer açık yer
leri dışarıdan ince tel ile korunacak ve girmesine mani olacak ızgara tar
zında kapaklarla örtüecektir. 

131 — İşçiler çalışırken iş elbiselerini kullanacaklar ve fazla kir
letici işlerle uğraşanlar ayrıca su geçirmez b ir önlüğü takacaklar. Su
larla ayakları ıslanmaması için işçiler çizme giyeceklerdir. 

132 — Müessese sahipleri iş sahalarını işçi yerlerini tam bir te
mizl ik içerisinde bulunduracaklardır. 

133 — İçinde gıda sanayi yapılan imalâthaneler b u fasıldaki şart
larla beraber yönetmeliğin gıda maddeleri yapılan ve satılan yerler 
hakkındaki umumî hükümlere tabidirler. 

134 — B u Yönetmelikte ismi geçmeyen ve diğer sanatla ticaret 
yerleri yaptıkları işi mahiyetine ve civarında yaşayanlar için b ir mah
zuru olup olmadığına göre yönetmeliğin sanayi müesseseleriyle gıda 
maddeleri yapılan ve satılan yerler hakkındaki umumî hükümlerine 
tabi tutulacaklardır. 

N A K İ L V A S I T A L A R I 

135 — İnsan nakline mahsus vasıtalar insan taşıyan her türlü 
naki l vasıtaları yolcuların tam emniyeti için gerek bütün sıhhî ve fennî 
tesislere havi olacak tarzda inşa edilmiş olacaklardır. 

1 - Döşemeleri l inolyon veyahut muşamba ile döşenmiş olacak 
tarzda yerleri döşemeden 0,45 metre yükseklikte olup her yolcu için 
0,40 c m . genişlik ve derinlikte olarak üzerleri maroken veya benzeri 
bir madde ile örtülmüş veyahut cilâlı ve düz tahtadan yapılmış ola
cak ve o t u r m a yerinin kenarı ile öndeki o t u r m a yerinin arka kenarı 
arasındaki açıklık en aşağı 0,20 metre serbest mesafe bulunacaktır. 

3 - Yolcuları dış müessirlerden koruyacak gerekli tedbirler alı
nacaktır. Otobüs, tramvay gibi toplu naki l vasıtalarının üst cidarları 
güneş sıcaklığına karşı, mücerret maddelerle ayrılmış olacak ve vasat 
havasımn muntazam değiştirebilecek otomatik bacalar tarzında ha
valandırma tertipleri bulunacak, yakılan maddelerden ve makinalar-
dan araba dahilinde gaz, duman yayılmasına katiyen mahal verilme
yecektir. 

4 - i n s a n naki l vasıtalarıyla cenaze ölüleri, enfekte veya kir l i eşya 
ve malzeme taşıması yasaktır. Dışarısına gaz halinde bir intişarı ve
yahut sulu hiç b ir sızıntısı bulundurmamak şartiyle ambalaj halinde 
k u r u maddeler nakledilebilir . 

5 - H e r türlü nakil vasıtalarının tesisat veya mecruratınm t a m 
bir temizlik içinde bulunması şarttır, camları kırık döşeme ve oturma 
yerleri yırtık veya harap olmuş içinde tahta biti , pire, gibi haşaratlar 
bulunan vasıtaların insan nakl i için kullanılması yasaktır. 

K A P A L I SİNEMA, TİYATRO V E B E N Z E R İ Y E R L E R H A K K I N D A 
UMUMÎ S I H H Î H Ü K Ü M L E R 

136 — S inema ve tiyatrolar tamamiyle kagir binalarda yapılacak, 
yangın tehlikesine karşı seyircilerin kolay ve çabuk binayı boşaltabil-
meleri için gerekli taksimatı ve emniyet tedbirlerini ihtiva edecektir. 
B u gibi yerlere giriş ve çıkış yerlerinin tamamiyle ayrı olması n.ec-
buridir . 

1 - Bütün kısımların zemini mozaik, çimento şaplı bir madde ola
caktır. 

2 - O t u r m a yerleri seyircilerin perde veya sahneyi tamamiyle ser
best ve rahat görebileceği tarzda tertiplenecek ve b u yerlerde her şahıs 
için koltuklarda 0,50 metre sandalyelerinde ise 0,40 metre vüs'atında 
olacaktır. 

3 - Localar haricindeki bütün koltuk ve sandalyeler sabit olacak 
ve oturma yerlerinin ön kenarı ile öndeki sıraların arka kenarı arasın
daki mesafe 0,30 c m . bırakılacaktır. 

4 - Seyircilerin oturduğu ön sıra ile sinema perdesi arasındaki 
mesafe en az beş metre serbest b ir mesafe bulunacaktır. 

5 - Sinema ve tiyatroların her tarafı kışın aşağı düşmeyecek ve 
+ 22 dereceyi geçmeyecek şekilde ısıtılacaktır. Sobaların olmasiyle be
raber hiç bir maksatla gaz ve duman intişar ettirilmemesi lâzımdır. 

6 - İçinde seyirciler bulunan bütün kısımların havasının munta
zaman değiştirecek havalandırma tertibatı bulundurulacaktır. 

7 - Salonun havasını her tarafından kâfi derecede değiştirecek 
fennî tesisatı bulunmayan sinemalar azamî 1,5 saatlik b ir devre mahi
yetinde salonu seyircilerden boşaltarak ve kapı ve pencereleri açıp en 
aşağı 15 dakika havalandırmak mecburiyetindedir. B u gibi sinemaların 
fasılasız faaliyetleri yasaktır. Sinema ve tiyatrolarda kadın ve erkek-
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ler için ayrı ayrı o lmak üzere seyircilere kâfi miktarda (WC) ve lavabo 
bulunacaktır. Kapalı sinemalarda sigara içmek yasaktır. 

8 - Sinema, tiyatroları idare edenlerin belediyece tespit edilecek 
fasılalarla umumî dezenfeksiyon yaptırmaları mecburidir . 

Y A Z L I K S İ N E M A V E TİYATROLAR 
137 —• Üzerleri açık sinema ve tiyatrolar ses ve gürültüleri ile 

muhitinde yaşayanların huzur ve istirahatlerinin bozulmasına mahal 
vermeyecek münasip yerlerde tesis edilecektir. B u mahall in i k l i m şart
larına göre belediyece müsaade edilmiş mevsimlerde faaliyette bulu
nabileceklerdir. 

138 — Kapalı sinemalardaki lavabo ve (WC) hakkındaki mevcut 
hükümler bu sinema ve tiyatrolarda caridir . 

139 — Açık sinema ve tiyatrolarda akşam saat 22.00 den sonra 
her türlü gürültü ve fazla ses intişar ettirecek faaliyetlerde bulunmak 
ve hoparlörlerin sesini sinema seyircilerinin bulunduğu saha dışına 
taşmasına imkân verecek şekilde açmak yasaktır. 

İŞ V E S A N A T E R B A B I N I N S I H H Î M U A Y E N E L E R İ 

140 — Şoförler arabacılar, hamallar , i lk defa işe başlarken ve bi-
lahara her sene mütehassıs tabipler tarafından umumî muayeneleri ya
pılacaktır. Traf ik muayeneleri H k . 

141 — B i l u m u m yenilen ve içilen maddeleri , yapanlar, satanlar, 
depo edenlerle bunların yardımcıları temizlik ve nezakete ait işlerde 
çalışanlar, berberler, çamaşırcılar, kolacılar, hamamcılar, biletçiler, 
hizmetçiler, bakkallar, sebzeciler, kahveciler, leblebiciler, hademeler, 
otel, hancılar keza işçileri, i lk defa mütehassıslarca bir tabip muaye
nesine tabi olup yine bu esnaflarımızın her üç ayda b ir muayene olma
ları mecburidir . 

142 — Süt nine ve mürebbiyeler i lk defa ve bi labara 6 ayda bir 
mütehassıs tabip tarafından umumî muayeneye tabidirler. 

143 — Mütehassıs tabip muayeneleri belediye tabibi yoksa Hü
kümet Tabibiiğınce usulü dairesince yapılır. 

144 — İhtisasa taalluk etmeyen muayeneler belediye tabibliği bu
lunmadığı takdirde Hükümet tabibliği tarafından parasız olarak yapı
lırlar. B u muayeneler imzalı Hükümet tabibliğince tasdik edilmiş diğer 
ekipler tarafından yapılır. 

145 — H e r türlü sihhî muayene neticeleri muayene edilenlerin 
sıhhat cüzdan veya vesikalarına belediyece kayıt ve tespit olunur 

146 — Sıhhî muayene cüzdanı bulunmayan veya bu muayeneleri 
zamanında yaptırmamış olan işçilerin çalışması ve iş sahiplen tara
fından çalıştırılması yasaktır. 

C E N A Z E V E M E Z A R L I K L A R 
147 — Şehir ve kasabalarda insan ölülerinin y ı k a n m a ve kefenlen-

mesi nakl i ve gömülmesi hakkında, Umumî Hıfzıssıhha K a n u n u n u n bu 
husustaki hükümleri ile kanunun 1330 uncu maddesi mucibince Sıhhat 
Vekâletince yapılmış yönetmelik hükümleri tatbik olunur. 11410 Me
zarlıklar Nizamnamesi . 

H A Y V A N L E Ş L E R İ N İ N İMHASI 

148 — H e r türlü hayvan leşleri belediyece ayrılan hususî hayvan 
mezarlığına gömülür. Şehir ve kasabalar dahilinde hayvan leşleri göm
mek veya açıkta herhangi bir yere bırakmak yasaktır. 

149 — B u Yönetmelikte i smi geçen veya geçmeyen b i l u m u m dük
kânlar, ticarethaneler, yazıhaneler, muayenehaneler mesulleri tarafın
dan cadde ve arastalarına nazır olan pencerelerini kâğıt levhalar kapa-
mayıp kırıkların yerine bir yenisini takıp keza yine dükkânlarım 6 
ayda b ir badana yaptırmaları mecburidir . Söylendikten sonra kanunî 
müddeti 2 aydır. 

150 — B u Yönetmeliğin emir ve yasaklarını yerine getirmeyenler 
hakkında hususî kanunlarda ayrıca bir ceza mevcut değilse umumî 
belediyeye müteallik Ahkâmı Cezaiye K a n u n u n u tadil eden 15/5/1930 
tarih ve 1608 sayılı K a n u n u n 1 inci maddesinde yazılı olan 50 liraya 
kadar hafif para cezasıyle 3 günden 15 güne kadar ticaret ve sanatı 
yapmaktan belediye encümeni k a r a n tatbik edilir. 

151 — İşbu Sağlık Zabıta Yönetmeliğindeki hususlara riayet et
meyenler hakkında 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha K a n u n u n u n 283 üncü 
maddesi hükmü olan (283) sayılı K a n u n d a yazılı belediye vazifelerine 
taalluk edip 266 nci maddede gösterilen sıhhî Zabıta Nizamnamesine 
mezkûr memnuniyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere ria
yet etmeyenler hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı K a n u n 
ile ek ve tadillerine göre işlem yapılacaktır. 
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Kanunlar                                                                                                   Sayfa  

 
1451  Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkındaki Sözleşmenin Onaylanmasının  

          Uygun Bulunduğuna Dair Kanun                                                                                                   1  

 

1452  Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Nihaî Protokolün Onaylanmasının  

          Uygun Bulunduğuna Dair Kanun                                                                                                   1 

  

1453  Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele  

          Yapılması Hakkındaki Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun             1  

 

1454  Orman Genel Müdürlüğü 1971 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik  

          Yapılması Hakkında Kanun                                                                                                           1 

  

1455  1971 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/1) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması  

          Hakkında Kanun                                                                                                                             1 

  

1456  1971 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna İki Ek  

          Madde Eklenmesi Hakkında Kanun                                                                                               2 

  

1457  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde  

          Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun                                                                                          2  

 

1458  İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik  

          Yapılması Hakkında Kanun                                                                                                            2 

  

1459  İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik  

         Yapılması Hakkında Kanun                                                                                                             3 

  

1460  Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik  

         Yapılması Hakkında Kanun                                                                                                             4 

  

1461  Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik  

         Yapılması Hakkında Kanun                                                                                                             4  

 

Yönetmelik 

 
6974  Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin (B) Fıkrasını Değiştiren 13/7/1967 Tarih ve 909  

          Sayılı Kanunun Uygulanmasını Gösterir Teknik Şartnameyi de Kapsayan Yönetmelik               4 

 

Genelge 

 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığından Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler              7 

 

İlanlar              
                                        7 
 

   

 

 




