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Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin önlenmesi ve 
Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı, 12 
Ekim - 14 Kasım 1970 tarihleri arasında, Paris'te yaptığı XVI. Dönem toplantısında. 

Genel Kunferans'ın XIV. Dönem toplantısında kabul edilen Uluslararası Kül
tür İşbirliği İlkeleri Bildirisi hükümlerinin önemini hatırlatarak, 

Kültür varlıklarının bilimsel, kültürel ve eğitsel amaçlarla uluslar arasında 
mübadelesinin insanlık uygarlığı bilgisini derinleştirdiğini, tüm ulusların kültürel 
yrşamını zenginleştirdiğini ve uluslar arasında karşılıklı saygı ve itibar yarattığını 
göz. önünde bulundurarak, 

Kültür varlıklarının halkların kültür ve uygarlıklarının temel öğelerinden bi
ri olduğunu, bunların gerçek değerlerine ancak kökenlerinin, tarih ve çevrelerinin 
en hüjük belginlikle bilinmesi halinde kavuşacaklarını göz önünde bulundurarak. 

Kendi topraklarındaki kültür değerlerinden oluşan varlığı hırsızlık, kaçak 
kazı, kanunsuz ithal ve ihraç tehlikelerine karşı korumanın her Devlet için bir gö
rev olduğunu göz önünde bulundurarak, 

Her Devletin, bu tehlikeleri önlemede kendi kültür varlıklarına olduğu kadar, 
bütün ulusların kültür varlıklarına karşı da saygılı olma bakımından manevi so
rumlulukları bulunduğu bilincine varmasının kaçınılmazlığını göz önünde bulun
durarak, 

Müze, kütüphane ve arşivlerin birer kültür kurumu olarak kendi koleksi
yonlarını derlemede dünyaca benimsenmiş törel ilkelere bağlı kalmayı gözetmekle 
görevli olduklarını göz önünde bulundurarak. 

Kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin, UNESCO'-
ııun ayrıca uluslararası sözleşmelerde öğütleyerek kolaylaştırmakla görevli bulun
duğu, uluslar arasında karşılıklı anlayışı engelleyeceğini gözönündc bulundurarak, 

Etkili olabilmesi için, kültür varlıkları korunmasının ulusal düzeyde olduğu 
kadar uluslararası düzeyde de örgütlenmesi gerektiğini \ e bunun Devletler arasında 
yakın işbirliğini zorunluk kıldığını gözönünde bulundurarak, 

UNESCO Genel Konferansı'nın bu amaçla daha önce 1964 de bir öğütleme 
kabul etmiş bulunduğunu gözönünde bulundurarak, 

Gündemin 19. maddesinde yer alan kültür varlıklarının kanunsuz yollardan 
ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması ile ilgili olarak iler» 
süıülen >eni önerilerden de yararlanarak, XV. Dönem toplantısı sırasında bu soru
nun uluslararası bir sözleşmeye konu teşkil edeceğini kararlaştırdıktan sonra. 

İşbu sözleşmeyi, bugün, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul etmiştir. 
Madde 1 
Bu sözleşme hükümlerine göre, dinsel nitelikte olsun olmasın, her devlet ta

rafından arkeoloji, tarih öncesi, tarih, edebiyat, sanat veya bilim için önemli ola
rak gösterilen ve aşağıdaki kategorilere giren değerler kültür varlığı sayılırlar: 

a) Az bulunur zooloji, botanik, mineraloji ve anatomi örnekleri ile koleksi
yonlar, paleontoloji bakımından değer taşıyan nesneler; 

b) Bilim ve teknik tarihi ile askeri ve sosyal tarihi de kapsayan tarihe, ulus-
ların idare adamlarının, bilginlerinin, düşünür ve sanatçılarının hayatlarma ve 
önemli olaylara değgin varlıklar; 

c) Kanuna uygun veya aykırı olarak yapılan kazı ve arkeolojik bulgu ürünleri; 
d) Tarih ve sanat değeri taşıyan anıtlar ile arkeolojik şiflerden artakalmış 

kırık, dağınık parçalar; 

Yürütme ve İdam Bolumu Sayla 2 



26 Ocak 1981 — Sayı: 17232 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 

e) Yüzyıldan daha eskiye ait sikke, hakkedilmiş mühür, kitabe ve benzeri 
şeyler; 

f) Etnolojik gereçler; 
g) Sanat değeri bulunan aşağıda gösterilmiş varlıklar: 
i) Her türlü satıh üzerine her türlü malzeme ile ve elle yapılmış tablolar, 

resimler, desenler (Elle süslenmiş imalât ürünleri ile sanayie değgin desenler bun
ların dışındadır); 

ii) Her türlü malzemeden yapılmış orjinal heykeller heykelcilik sanatına değ
gin ürünler; 

iii) Orjinal gravürler, baskılar ve taşbasmalar; 
iv) Her türlü malzemeden meydana getirilmiş sanat değeri bulunan montaj

lar ve asamblajlar; 
h) Az bulunur el yazmaları, 1500 yıllarından önce yapılmış baskılar, tarih, 

edebiyat ve bilim yönünden özel önem taşıvan eski kitaplar, yayınlar, belgeler (tek 
veya koleksiyon halinde); 

i) Posta ve damga pullan ile benzeri pullar (tek veya koleksiyon halinde); 
j) Arşivler (plak, fotoğraf ve sinema arşivleri dahil); 
k) Yüzyılı aşkın döşeme eşyaları ve eski müzik aletleri. 
Madde 2 
1. Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, kültür varlıkları' 

nm kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin, ülkelerin bu varlıklarından yok
sullaşmalarının başlıca nedenlerinden biri olduğunu ve bir uluslararası işbirliğinin 
bu davranışlardan doğacak tehlikelere karşı korunmada en etkili yollardan biri ol
duğunu kabul ederler. 

2. Taraf Devletler, bu amaçla, ellerindeki olanaklar ölçüsünde, bu davranış
lara karşı özellikle nedenleri ortadan kaldırmak, sürüp gitmeleri önlemek ve za
rarların telafisine yardım etmek yoluyla mücadeleyi taahhüt ederler. 

Madde 3 
Bu sözleşme gereğince taraf Devletlerce kabul edilmiş mevzuata aykırı olarak 

yapılan kültür varlıkları ithali, ve mülkiyet transferi kanunsuzdur. 
Madde 4 
Su Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, aşağıdaki kategoriler

de yer alan kültür varlıklarının, bu Sözleşme gereğince her Devletin kendi öz kültü..-
varlığı olduğunu kabul ederler. 

a) İlgili Devletin vatandaşlarının tek veya kollektif dehasından doğmuş kül
tür varlıkları ile o Devletin topraklarında, yabancı uyruklu veya vatansız olarak ika
met eden kimselerin yarattıkları, o Devlete önemli sayılan kültür varlıkları; 

b) Ulusal topraklarda bulunmuş kültür varlıkları; 
c) Arkeoloji, etnoloji ve tabii bilim misyonlarının, varlıkların esas sahibi 

olan ülkenin yetkili mercilerinin muvaffakati ile edindikleri kültür varlıkları; 
d) Serbestçe kabul edilmiş mübadelelere konu teşkil etmiş kültür varlıkları; 
e) Varlıkların esas sahibi olan ülkenin yetkili mercilerinin muvafakati ile 

parasız edinilmiş veya kanun yollarından satın alınmış kültür varlıkları. 
Madde 5 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler kendi kültür varlık

l a r ı n ı n kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferine karşı korunmasını sağlamak 
amacı ile ve aşağıda sıralanmış görevleri etkili olacak şekilde yerine getirmek üze
re ülkelerinde, şayet mevcut değilse, kendilerine uygun düşen koşullar içerisinde ve 
yeter sayıda kalifiye personelden oluşan bir veya bir kaç «kültür varlıklarını koru
ma servisi» meydana getirmeyi taahhüt ederleı : 
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a) Kültür varlıklarının korunmasını, özellikle Önemli sayılan kültür varlık
larının kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin önlenmesini, sağlayacak ka
nun ve tüzük tasarıları metinlerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak; 

b) thraç edilmesi, ulusal kültür varlıklarında hissedilir bir yoksullaşmanın 
nedeni olacak kamu veya kişi malı, önemli kültür varlıklarının, ulusal düzeyde ko
runması esasına uygun bir envantere göre listesini yapmak ve bunu günü gününe 
işlemek; 

c) Kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için gerekli (müzeler, 
kütüphaneler, arşivler, laboratuvarlar, atölyeler v.b.) gibi teknik ve bilimsel kuru
luşların gelişmelerini veya meydana getirilmelerini teşvik etmek; 

d) Arkeolojik kazıların kontrolü işini düzenlemek, belirli kültür varlıkları
nın «yerinde» muhafazasını sağlamak ve ilerde yapılacak kazılara tahsis edilmiş be
lirli bölgeleri korumak-

e) Koleksiyoncu, muhafız, antikacı v.b. gibi kimseler için, işbu Sözleşmede 
belirtilmiş ahlâkçı ilkelere uygun kurallar koymak ve bunlara uyulmasını gözetmek, 

f) Bütün Devletlerin kültür varlıklarına karşı saygı duygusu uyandırmak ve 
geliştirmek için eğitici çabalar harcamak ve bu Sözleşme hükümleri hakkında ge
niş ölçüde bilgi yaymak; 

g) Her kültür varlığı kayboluşu karşısında, bunun en uygun ilân yolu ile 
duyurulmasına titizlik göstermek. 

Madde 6 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşağıdaki hususla, 

taahhüt ederler: 
a) Kültür varlığı veya varlıklarının ihracında bunun veya bunların, ihraç 

eden Devletin izni ile yapıldığını belgeleyecek ve usulleri içersinde ihraç edilecek 
olan kültür varlığı veya varlıklarının beraberinde bulundurulması gerekli kılınr 
cak bir ihraç sertifikası ihdas etmek; 

b) Beraberlerinde, yukarda belirtilen ihraç vesikası bulunmayan kültür var
lıklarının ülkelerinden dışarı çıkarılmasını yasaklamak; 

c) Bu yasağı uygun yollardan halka ve özellikle kültür varlıkları ithal ve ih
raç edebilecek kimselere duyurmak; 

Madde 7 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşağıdaki hususları 

taahhüt ederler: 
a) Bu sözleşmede taraf olan başka bir Devlete ait olup da bu Sözleşmenin 

yürürlüğe girmesinden sonra, kanunsuz ihraç edilmiş kültüı varlıklarının kendi ül
kelerinin müzeleri veya benzeri kuruluşları tarafından edinilmesini önlemek için ulu
sal yasalar çerçevesi içerisinde gerekli bütün tedbirleri almak; bu Sözleşmede taraf 
olan br Devlete ait olup da işbu Sözleşmenin ilgili iki taraf için yürürlüğe girmesin
den sonra o Devletin topraklarından kanunsuz çıkarılıp, kendisine teklif edilmiş kül
tür varlıkları hakkında, bunların sahibi Devlete, olanaklar ölçüsünde bilgi vermek; 

b) i) Bu sözleşmede taraf olan başka bir Devletin topraklanndaki bir mü
zeden, dinsel nitelikte olsun olmasın kamuya ait bir anıttan veya benzeri kuruluş
lardan işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra çalınmış kültür varlıklarının, 
yukarda anılan kuruluşların envanterlerinde kayıtlı bulunduklarının belgelenmeleri 
kaydı ile, ithalini yasaklamak; 

ii) Bu Sözleşmenin ilgili Devletler için yürürlüğe girmesinden sonra çalınıp 
ithal edilmiş kültür varlıklarına, ilgili taraf Devletin başvurması üzerine el koymak, 
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ve bu varlıkları iyi niyetli alıcı sıfatı ile edinmiş olan sahibine, hakça bir giderim 
ödenmesi kaydı ile geri vermek. El koyma ve geri verme için başvurmalar diploma 
tik yoldan yapılmalıdır. Başvurmayı yapan Devlet el koyma ve geri verme isteğinin 
haklılığını ispatlayacak delilleri sağlamak ve bunun gerektirdiği masrafları karşıla
makla yükümlüdür. Taraf Devletler bu madde uyarınca geri verilecek ikültür Varlığı 
veya varlıkları için gümrük resmi veya başka bir resim isteğinde bulunmaktan sa
kınırlar. Kültür varlığı veya varlıklarının geri verilmesinin gerektirdiği harcamalar 
başvuran Devlet tarafından yapılır 

Madde 8 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler yukarıdaki 6. madde

nin b) ve 7. maddenin b) fıkralarında öngörülen yasaklara uymazlıktan sorumlu 
olanlan ceza ve idare müeyyidelerine çarptırmayı taahhüt ederler. 

Madde 9 
Kültür varlıkları, bazı arkeolojik ve etnolojik yağmalar tehlikesine açık bu

lunan, bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış her Devlet, ilgili Devletlere başvurabilir. 
Bu gibi durumlarda taraf Devletler, sözkonusu kültür varlıkları türlerinin ithal, ih
raç ve ticaretinin kontrolü dahil gerekli somut tedbirleri saptayacak ve uygulayacak 
birlikte tasarlanmış uluslararası bir eyleme katılmayı taahhüt ederler. Bir uzlaş
maya varıhncaya kadar her ilgili Devlet, başvuracak Devletin kültür varlıklarında 
telafi edilemeyecek zararlara uğramasını önlemek için, olanakları ölçüsünde geçici 
teı tipler alacaktır. 

Madde 10 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşağıdaki hususları 

taahhüt ederler: 
a) Eğitme, bilgilendirme ve uyanık davranma yollarında, bu Sözleşmede taraf 

Devletlerin kanunsuz olarak kaçırılmış kültür varlıklarının transferini önlemek 
amacı ile kendi özel koşullarına göre ceza ve idare tedbirleri alarak antikacıları, 
edindikleri her kültür varlığı için, bunun nereden edinildiğ;ni, almış fiyatını, satıcı
sının kimliğini gösteren bir kütük defteri tutmaya zorlamsk, ve kültür varlıkla» 
alıcısına satın aldığı malın ihracı yasaklanmış kültür varlıklarından olabileceğini 
duyurmak; 

b) Eğitim yolu ile halkta kültür varlıklarının değeri, hırsızlıkların, kaçak ka
dıların, kanunsuz ihraçların bu varlıklar için nasıl bir tehlike teşkil ettiği hakkında 
duygu uyandırmaya ve bunu geliştirmeye gayret göstermek. 

Madde 11 
Yabancı bir Devlet tarafından işgal edilmiş bir ülkenin kültür varlıklarının-

zorla veya dolaylı yollardan, ihracı ve mülkiyetlerinin transferi kanunsuz sayılır. 
Madde 12 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler uluslararası ilişkilerini 

s?ğladıkları ülkelerdeki kültür varlıklarına karşı saygılı otecaklar, bunların kanun
suz ithal, ihraç ve mülkiyet transferlerinin önlenmesi için uygun düşen tedbirleri 
alacaklardır. 

Madde 13 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler ayrıca (her pevletin 

kendi mevzuatı çerçevesi içinde) aşağıdaki hususları taahhüt ederler: 
a) Kültür varlıklarının kanunsuz ithal ve ihracını kolaylaştırır nitelikte görü

len mülkiyet transferlerini uygun tedbirlerle önlemek; 
b) Kanunsuz ihraç edilmiş kültür varlıklarının en kısa süreler içerisinde 

yetkili kimselere iadesini kolaylaştırmak amacı ile ilgili servislerin işbirliği yapa
bilmelerini sağlayıcı tedbirleri almak; 
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c) Kaybolmuş veya çalınmış kültür varlıklarının gerçek sahiplerinin veya 
vekillerinin ileri sürecekleri hak iddialarını işleme koymak; 

d) Bu Sözleşmede taraf olan her Devlete belirli bazı kültür varlıkları hak
kında zaman aşımına uğramazlık hakkı tanımanın dışında; bunları sınıflandırmak 
ve bunların başkalarına çevrilmezlikleri bulunduğunu ilân ederek ihraç edilmiş bu
lunmaları halinde ilgili Devletler tarafından geri alınmasını kolaylaştırmak. 

Madde 14 
Kanunsuz ihraçları önlemek ve işbu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından 

doğacak vecibeleri karşılamak üzere Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan her 
Devlet, kültür varlıklarını korumakla görevli ulusai servislerine, olanakları ölçü
sünde, yeterli bir bütçe tahsis edecek ve bu amaçla gerektiğinde bir fon tesis ede
bilecektir. 

Madde 15 
Bu Sözleşme, taraf Devletler için yürürlüğe girmesinden önce ait oldukları 

ülkelerden her ne sebeple olursa olsun çıkmış bulunan kültür varlıklarının geri ve
rilmesini sağlamak üzere, aralarında yaptıkları anlaşmaların yürürlüğe konmasını 
veya yürütülmesini engellemez. 

Madde 16 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, Birleşmiş Milletler 

Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı'na, bu Konferans'ın belirteceği 
tarih ve şekillerde verecekleri süreli raporlarda, işbu Sözleşme'nin uygulanması 
amacı ile kabul edecekleri kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat ile alacakları ted
birler ve bu alanda edinecekleri tecrübeler hakkında bilgi vereceklerdir. 

Madde 17 
1. Bu sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşağıdaki konular

la ilgili olarak teknik yardım isteği ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumuna başvurabilirler: 

a) Enformasyon ve eğitim; 
b) Danışım ve ekspertiz 
c) Düzenleştirme ve uzlaştırma. 
2. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu kendi öz girişimi ile 

kültür varlıklarının kanunsuz dolaşımına ilişkin sorunlar üzerinde araştırmalar 
yapabilir ve incelemeler yayınlasabilir 

3. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu bu amaçla, yetkili 
bütün hükümet dışı kuruluşlara başvurabilir. 

4. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu bu Sözleşmenin yü
rütülmesi amacı ile, ve kendi öz girişimi ile taraf Devletlere önerilerde bulunmaya 
yetkili kılınmıştır. 

5. Unesco, işbu Sözleşmenin uygulanmasında en az iki taraf Devletin uyuş
mazlığa düşmesi halinde ve bunların istekleri üzerine uzlaştırıcılıkta bulunabilir. 

Madde 18 
Bu Sözleşme İngilizce, İspanyolca, Fransuca ve Rusça olarak düzenlenmiştir 

ve her dört metin eşit değerde sayılacaktır. 
Madde 19 
1. Bu Sözleşme Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu üyesi 

bütün Devletlerin onama ve onaylamasına, kendi anayasal usulleri uyarınca sunu
lacaktır. 
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2. Onama ve onaylama ile ilgili belgeler Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Kurumu Genel Direktörüne tevdi olunur. 

Madde 20 
1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna üye 

olmadıkları halde Kurumun îcra Konseyi tarafından katılmaya davet edilen Devlet-
'erin de katılmalarına açıktır. 

2. Katılma, katılma belgelerinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumu Genel Direktörüne tevdi edilmesi ile olur. 

Madde 21 
Bu Sözleşme, üçüncü, onama, onaylama veya katılma belgelerinin tevdi edilişi 

tarihinden üç ay sonra ve ancak onama, onaylama veya katılma belgelerini tevdi et
miş bulunan Devletler için yürürlüğe girer, öteki Devletler için ise onama, onayla
nıp veya katılma belgelerini tevdi ediş tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 22 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, Sözleşmenin yalnız 

kendi anavurt topraklannda değil, uluslararası ilişkilerini sağladıkları ülkelerde de 
uygulanacağını kabul ederler. İşbu Sözleşmenin bu ülkelerde uygulanmasını sağla
mak amacı ile, gerektiğinde onama, onaylama veya katılma sırasında veya daha ön
ce, buralardaki Hükümetlerin ya da başka yetkili mercilerin mütalaalarını •almayı 
ve Sözleşmenin uygulanacağı ülkeleri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumu Genel Direktörüne bildirmeyi taahhüt ederler. Bu onaylama, belgelerin alın
dığı tarihten üç ay sonra geçerlilik kazanır. 

Madde 23 
1. Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletlerden her biri gerek 

kendi adına, gerekse ilişkilerini sağladığı ülke adına işbu Sözleşmeyi hükümsüz ilân 
etme hakkına sahiptir. 

2. Hükümsüz ilân etme, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 
Genel Direktörüne yazılı bir belge tevdi yolu ile olur. 

3. Hükümsüzlük, ilgili belgenin alınışından oniki ay sonra geçerlilik kazanır. 
Madde 24 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Direktörü, Kuruma 

iive Devletlere, 20. maddede, üye olmamış Devletlere, Birleşmiş Milletler Kurumuna, 
19. ve 20. maddelerde anılan onama, onaylama ve katılma belgeleri ile 22. ve 23. 
maddelerde ayrı ayrı belirtilen bildirilerden ve hükümsüz ilân etmelerden bilgi ve
recektir. 

Madde 25 
1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel 

Konferansı tarafından gözden geçirilebilir. Bu suretle gözden geçirilmiş olan Söz 
leşme ancak buna taraf olarak katılacak Devletleri bağlar. 

2. Genel Konferans'ın işbu Sözleşme'nin tamamım veya bir kısmini değiş
tiren bir Sözleşmeyi kabul etmesi halinde, bu yeni Sözleşmede, başkaca bir hüküm 
bulunmadığı takdirde yenisinin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere, işbu 
Sözleşmenin onama, onaylama ve katılmaya sunuluşa açıklığı sona erecektir. 

Madde 26 

Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Anayasası'nın 102. maddesi uyarınca Birleş
miş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Direktörünün müracaatı üze
rine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tescil edilecektir. 
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Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture, réunie à Paris, du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa 
seizième session, 

Rappelant l'importance des dispositions de la Déclaration des principes de la 
coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale à sa quator
zième session, 

Considérant que l'échange des biens culturels entre nations à des fins scien
tifiques, culturelles et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation hu
maine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l'estime 
mutuels entre les nations, 

Considérant que les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la 
civilisation et de la culture des peuples, et qu'ils ne prennent leur valeur réelle que 
si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande 
précision, 

Considérant que chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué 
par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de 
fouilles clandestines et d'exportation illicite, 

Considérant que pour parer à ces dangers, i l est indispensable que chaque 
Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de 
son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations. 

Considérant que les musées, les bibliotèques et les archives, en tant qu'insti
tutions culturelles, doivent veiller à ce que la constitution de leurs collections soit 
fondée sur des principes moraux universellement reconnus, 

Considérant que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illici
tes des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que 
l'UNESCO a le devoir de favoriser, entre autres en recommandant aux Etats in
téressés des conventions internationales à cet effet, 

Considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit 
être organisée tant sur le plan national qu'international et exige une étroite colla
boration entre les Etats, 

Considérant que la Conférence générale de l'UNESCO a déjà adopté, en 1964, 
une recommandation à cet effet. 

Etant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illici
tes des biens culturels, question qui constitue le point 19 de l'ordre du jour de la 
session, 

Après avoir décidé, lors de sa quinzème session, que cette question ferait 
l'objet d'une convention internationale, adopte, ce quatorzième jour de novembie 
1970, la présente Convention. 

Article premier : 
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels 

les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque Etat comme 
étant d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'artou-
la science, et qui appartiennent aux catégories ciaprès : 

(a) collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralof 
et d'anatomie; objets présentant un intérêt paléontologique; 
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(b) les biens concernant l'histoire, y compris l'histoire des sciences et des 
techniques, l'histoire militaire et sociale, ainsi que la vie des dirigeants, penseurs 
savants et artistes nationaux, et les événements d'importance nationale. 

(c) le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des 
découvertes archéologiques; 

(d) les éléments provenant du démembrement de monuments .artistiques et 
des sites archéologiques; 

(e) objects d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge, tels que inscriptions, 
monnaies et sceaux gravés; 

(f) le matériel ethnologique; 
(g) les biens d'intérêt artistique tels que : 
(î) tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la mai nsur tout support 

et en toutes matières (à l'exclusion des dessins industriels et des articles manifac-
turés décorés à la main); 

(ii) productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes 
matières; 

(iii) gravures, estampes et lithographies originales; 
(iv) assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières; 
(h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens 

d'intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en 
collections; 

(i) timbres - poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections; 
(j) archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et 

cinématographiques ; 
(k) objet., d'ameublement ayant plus de cent ans d'âge et instruments de 

musique anciens. 
Article 2 
1. Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent que l'importation, 

l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels constituent 
l'une des causes principales de l'appauvrissement du patrimoine culturel des pays 
d'origine de ces biens, et qu'une collaboration internationale constitue l'un des 
moyens les plus efficaces de protéger leurs biens culturels respectifs contre tous les 
dangers qui en sont les conséquences. 

2. A cette fin, les Etats parties s'engagent à combattre ces pratiques par les 
moyens dont ils disposent, notamment en supprimant leurs casses, en arrêtant leur 
cours et en aidant à effectuer les réparations qui s'imposent. 

Article 3 
Sont illicites l'importation, l'exportation et le transfert de propriété des biens 

culturels, effectués contrairement aux dispositions prises par les Etats parties en 
vertu de la présente Convention. 

Article 4 
Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent qu'aux fins de ladite 

convention, les biens culturels appartenant aux catéfories ci - après font partie du 
patrimoine culturel de chaque Etat : 

(a) biens culturele nés du génie individuel ou collectif de ressortissants de 
l'Etat considéré et biens culturels importants pour l'Etat considéré, créés sur le 
territoire de cet Etat par des ressortissants étrangers ot4 par des apatrides résidant 
sur ce territoire; 

(b) biens culturels trouvés sur le territoire national; 
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(c) biens culturels acquis par des missions archéologiques, ethnologiques ou 
de sciences naturelles, avec le consentement des autorités compétentes du pays 
d'origine de ces biens; 

(d) biens culturels ayant fait l'objet d'échanges librement consentis; 
(e) biens culturels reçus à titre gratuit ou achetés légalement avec le «m 

sentement des autorités compétentes du pays d'origine de ces biens. 
Article 5 
Afin d'assurer la protection de leurs biens culturels contre l'importation, 

l'exportation et le transfert de propriété illicites, les Etats parties à la présente 
Convention s'engagent, dans les conditions appropriées à chaque pay, à instituer 
sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas déjà, un ou plusieurs services 
de protection du patrimoine culturel dotés d'un personel qualifié et en nombre 
suffisant pour assurer de manière efficace les fonctions énumérées ci - dessous : 

(a) contribuer à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementa
ires en vue de permettre la protection du patrimoine culturel, et notamment la 
répression des importations, exportations et transferts de propriété illicites des 
biens culturels importants; 

•(b) établir et tenir à jour , sur la base d'un inventaire national de protection, 
la liste des biens culturels importants, publics et privés, dont l'exportation consti
tuerait, un appauvrissement sensible du patrimoine culturel national; 

(c) promouvoir le développement ou la icréation des institutions scientifiques 
et techniques (musées, bibliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc.) nécessaires 
pour assurer la conservation et la mise en valeurides biens culturels; 

(d) organiser le contrôle des fouilles archéologiques, assurer la conservation 
«in situ» de certains biens culturels et protégei certaines zones réservées à des 
recherches archéologiques futures; 

(e) établir à l'intention des personnes intéressées (conservateurs, jcollecti-
onneurs, antiquaires, etc.), des règles conformes aux principes éthiques formulés 
dans la présente Convention et Veiller au respect de ces règles; 

(f) exercer une action éducative afin d'éveiller et de développer le respect 
du patrimoine culturel de tous les Etats et diffuser largement la connaissance des 
dispositions de ta présente Convention. 

(g) veiller à ce qu'une; publicité appropriée soit donnée à tout cas de dispaii 
tion d'un bien culturel. 

Article 6 
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent : 
(a) à instituer un certificat approprié par lequel l'Etat exportateur spécifie

rait que l'exportation du ou des biens culturels visés est autorisée par. lui, ce certi
ficat devant accompagner le ou les biens culturels régulièrement exportés; 

(b) à interdire la sortie de leur territoire des biens culturels non accompag
nés du certificat d'exportation visé ci - dessus; 

(c) à porter de façon appropriée cette interdiction à la connaissance du pub
lic, et en particulier des persv .«nés qui pourraient exporter ou importer des biens 
culturels. 

Article 7 
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent : 
(a) à prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation na

tionale, pour empêcher l'acquisition, par les musées et autres institutions similaires 
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situés sur leur territoire, de biens culturels \e nprovenance d'un autre Etat partie à 
la Convention, biens qui auraient été exportés illicitement après l'entrée en vigueur 
de la Convention; dans la mesure du possible, à informer l'Etat d'origine, partie à 
la présente Convention, des offres de tels biens culturels sortis illicitement du terri
toire de cet État après l'entrée en vigueur de la présente Convention, à l'égard des 
deux Etats en cause; 

(b) (i) à interdire l'importation des biens eulturels volés dans un musée ou 
un monument public civil ou religieux ou une institution similaire, situés sur le 
lerritoire d'un autre Etat partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur 
de celle - ci à l'égard des Etats en question, à condition qu'il soit prouvé que ce ou 
ces biens tont partie de l'inventaire de cette institution; 

(ii) à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête 
de l'Etat d'origine partie à la Convention tout bien culturel ainsi volé et importé 
après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard des deux Etats con
cernés, à condition que l'Etat requérant verse une indemnité équitable à la personne 
qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien. Les 
requêtes de saisie et de restitution doivent être adressées à l'Etat requis par la voie 
diplomatique. L'Etat requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve 
nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution. Les Etats parties 
s'abstiennent de frapper de droits de douane ou d'autres charges les biens culturels 
restitués en conformité avec le présent article. Toutes les dépenses afférentes à la 
restitution du ou des biens culturels en question sont à la charge de l'Etat requérant. 

Article 8 
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à frapper de sanctions 

pénales ou administratives toute personne responsable d'une infraction aux interdic
tions prévues aux articles 6 (b) et 7 (b) ci - dessus. 

Article 9 
Tout Etat partie à la présente Convention et dont le patrimoine culturel est 

mis en danger par certains pillages archéologiques ou ethnologiques peut faire appel 
aux Etats qui sont concernés. Les Etats partiel à la présente Convention s'engagent 
à participer à toute opération internationale concertée dans ces circonstances, en 
vue .de déterminer et d'appliquer les mesures concrètes nécessaires, y compris le 
contrôle de l'exportation, de l'importation et du commerce international des biens 
culturels spécifiques concernés. En attendant un accord, Chaque Etat concerné 
prendra, dans la mesure du possible, des dispositions provisoires pour prévenir un 
dommage irrémédiable au patrimoine culturel de l'Etat demandeur. 

Article 10 
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent : 
(a) à restreindre par l'éducation, l'information et la vigilance, les transferts 

de biens culturels illégalement enlevés de tout Etat partie à la présente Convention 
et, dans les conditions appropriées à chaque pays, à obliger, sous peine de sanctions 
pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la prove
nance de chaque bien culturel, le nom et l'adresse du fournisseur, la description et 
le prix de chaque bien vendu, ainsi qu'à informer l'acheteur du bien culturel de 
l'interdiction d'exportation dont ce bien peut être l'objet; 

b) à s'efforcer par l'éducation, de créer et de dé développer dans le public le 
!>entiment de la valeur des biens culturels et du danger que le vol, les fouilles clan
destines et les exportations illicites représentent pour le patrimoine culturel. 
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Article 11 
Sont considérés comme illicites l'exportation et le transfert de propriété for

cés de biens culturels résultant directement ou indirectement de l'occupation d'un 
pays par une puissance étrangère. 

Article 12 
Les Etats parties à la présente Convention respecteront le patrimoine culturel 

dans les territoires dont ils assurent les relations internationales et prendront les 
mesures appropriées pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le 
transfert de propriété illicites des biens culturels dans ces territoires. 

Article 13 
Les Etats'parties à la présente Convention s'engagent par ailleurs dans le cadre 

de la législation de chaque Etat : 
(a) à empêcher, par tous moyens appropriés, les transferts de propriété de 

biens culturels tendant à favoriser l'importation ou l'exportation illicites de ces 
biens; 

(b) à faire en sorte que leurs services compétents collaborent en vue de fa
ciliter la restitution, à qui de droit, dans les délais les plus rapides des biens cultu
rels exportés illicitement; 

(c) à admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés 
exercée par le propriétaire légitime ou en son nom; 

(d) à reconnaître, en outre, le droit imprescriptible de chaque Etat partie à 
Ja présente Convention, de classer et de déclarer inaliénable certains biens culturels 
qui, de ce fait, ne doivent pas être exportés, et à faciliter la récupération par l'Etat 
intéressé de tels biens au cas où ils auraient été exportés. 

Article 14 
Pour prévenir les exportations illicites et faire face aux obligations quéntraîae 

l'exécution des dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie à 
ladite Convention devra, dans la mesure de ses moyens, doter les services nationaux 
de protection du patrimoine culturel d'un budget suffisant et, si nécessaire, pourra 
créer un fonds à cette fin. 

Article 15 
Rien, dans la présente Convention, n'empêche les Etats qui y sont parties de 

ronclure entre eux des accords particuliers ou de poursuivre la mise à texécution 
des accords déjà conclus concernant la restitution de biens culturels sortis de leur 
territoire d'origine, pour quelque raison que ce soit, avant l'entrée en vigueur de la 
présente Convention pour les Etats intéressés. 

Article 16 
Les Etats parties à la présente Convention indiqueront dans des rapports 

périodiques qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'Organisation des Nati 
ons Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle 
déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures 
qu'ils auront adoptées pour l'application de la présente Convention, ainsi que des 
précisions sur l'expérience qu'ils auront acquise dans ce domaine. 

Article 17 
1. Les Etats parties à la présente Convention peuvent faire appel au concours 

technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la cul
ture, notamment en ce qui concerne : 

(a) l'information et l'éducation; 
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(b) la consultation et l'expertise; 
(c) la coordination et les bons offices. 
2. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

peut, de sa propre initiative, entreprendre des recherches et publier des études sur 
les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels. 

3. A cette fin, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture peut également recourir à la coopération de toute organisation non gou
vernementale compétente. 

4. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
est habilitée à faire, de sa propre initiative, des propositions aux Etats parties en 
vue de la mise en oeuvre de la présente Convention. 

5. A la demande d'au moins deux Etats parties à la présente Convention 
qu'oppose un différend relatif à la mise en oeuvre de celle - ci, l'Unesco peut offrir 
ses bons offices afin d'arriver à un accord entre eux. 

Article 18 
La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en 

russe, les quatre textes faisant également foi. 
Article 19 
1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation 

des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du 
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture. 

Article 20 
1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre 

de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invité 
à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation. 

2. L'adhésien se fera par le dépôt .d'un instrument d'adhésion auprès du Di
recteur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture. 

Article 21 
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt 

du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniqu
ement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratifi
cation, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en 
vigueur pour chaque autre Etat trois Imois après le dépôt de son instrument de rati
fication, d'acceptation ou d'adhésion. 

Article 22 
Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent que celle - ci est appli

cable non seulement à leurs territoires métropolitains mais aussi aux territoires dont 
ils assurent les relations internationales; ils s'engagent à consulter, si nécessaire, les 
gouvernements ou autres autorités compétents desdits territoires, au monment 
de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou auparavant, en vue 
d'obtenir l'application de la Convention à ces territoires, ainsi qu'à notifier 
ou Directeur général de l'Organisatio ndes Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture, les territoires auxquels la Convention s'appliquera, cette 
ratification devant prendre effet trois mois après la date de sa réception. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13 



Sayfa : 14 RESMÎ GAZ ETE 26 Ocak 1981 — Sayi : 17232 

Article 23 
1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de dé

noncer la présente Convention en son nom propre ou<au nom de tout territoire dont 
il assure les relations internationales. 

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du 
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies poui l'éducation, la science 
et la culture. 

3. La dénonciation prendra effet douze mois après téception de l'instrument 
de dénonciation. 

Article 24 
Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la culture informera les Etats membres de l'Organisation, les. Etats non 
membres visés à l'article 20, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de 
tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux 
articles 19 et 20, de même que des notifications et dénonciations respectivement 
prévues aux article 22 et 23. 

Article 25 
1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révisi
on ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la Convention portant 
révision 

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention por
tant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins quel la nouvelle 
convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte 
à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en vigu
eur de la nouvelle convention portant révision. 

Article 26 
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente 

Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unions Unies à la requête du 
Directeur général de l'Oganisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
tt la culture. 

Fait à Paris, ce dix-septième jour de novembre 1970 en deux exemplaires 
authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie 
er sa seizième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éduation, la science et la culture, qui seront déposés dans le sarchives de l'Or
ganisation des Nations Unies pour l'éduation, la science et la (culture, et dont des 
copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 19 et 
20 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies. 

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée 
par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture à sa seizième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été 
déclarée close le quatorzième jour de novembre 1970. 

EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce dix-septième jour de no
vembre 1970. 

Le Président de la Conférence générale 
ATILIO DELL'ORO MAINI 

Le Directeur général 
RENE MAHEU 
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Atama Kararlan 
Çalışma Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 85-419 
1 — Açı'c bulunan Teknik Hizmetler Sınıfı 3 neti derece kadrolu Baş îş Mü

fettişliğine eski Işgüvenliği Müfettişi Hikmet ikbal'in 657 sayılı Kanunun değişik 
92 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 —• Bu Kararı Çalışma Bakanı yürütür. 
12/1/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı. 

B. ULUSU Prof. Dr. T. ESENER 
Başbakan Çalışma Bakanı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : 

Karar Sayısı; 251,37 
1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu KocaeU Sanayi Bölge Müdürlüğü Uz

manlığına, Kastamonu Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Uzmanlarından Mustafa Kemal 
Oyma.Vın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi gereğince 
atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

12/1/1981 
Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

B. ULUSU KOCATOPÇU 
Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı • 

İmar ve İskân Bakanlığından : 

Karar Say%8t: £5^38 
1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 300 ek göstergeli Bakanlık Müşa

virliklerine, Vamık Tekin ile Gündüz Onat'ın 657 sayılı Yasanın değişik 59 uncu ve 
60 mcı maddeleri uyarınca atanmaları uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 

12/1/1981 
Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU Dr. Ş. TÜTEN 
Başbakan İmar ve İskân Bakanı 
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Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından -. 

Aralık/1980 sonuna kadar yükselme sürelerini bitirip Yüksek Hâkimler Ku
rulu Birinci Bölümce yükselmelerine karar verilen Hâkim, Hâkim Yardımcıları ve 
Hakimlik sınıfından sayılanlara alt sıra defterinin Hâkimler Kanununun 5457 sayılı 
Kanunla değiştirilen 40 ncı maddesinin son bendi gereğince aşağıda gösterilmiştir. 

Araitk/1980 sonuna kadar i. derecede bulundukları kademece derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden MÜMTAZEN yükselmeye lâyık 

olanlara ait liste 
Sıra Sicil 
No. No. Adı ve Soyadı G ö r e v i 

1 21388 Tacettin özsoy 
2 16584 Mehmet Aslan 
3 21156 Halil Kılıç 
4 17689 Güven Çankaya 

Bünyan Ceza Hâkimi 
Erdemli Ceza Haklini 
Yargıtay Tetkik Hâkimi 
Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâk. 

Aralık/1980 sonuna kadar t. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hdkimlerde» TERCİH AN yükselmeye lâyık 

olanlara ait liste 
1 17699 Coşkun Şengüler Gebze Ceza Hâkimi 
2 20338 Rasim Gökçelik Arsin Hâkimi 

Aralık/1980 sonuna kadar t. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden YÜKSELMEYE LAYIK olanlara ait liste 

1 15648 İrfan Serdaroğlu Kemalpaşa Sorgu Hâkimi 

Aralık/1980 sonuna kadar S. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden MÜMTAZEN yükselmeye lâyık 

olanlara ait liste 

1 18584 Asım Polat Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 
2 18249 Coşkun Birltanır Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâk. 
3 18292 Faruk öztürk Alaşehir Ceza Hâkimi 
4 18298 0. Raci tmamoğlu Giresun Hâkimi 
5 18338 Fuat Köylüoğlu Tavşanlı Hâkimi 
6 18593 Bilal Kartal Yargıtay Tetkik Hâkimi 
7 18323 Samia Akbulut Erzincan Hâkimi 
8 18132 Hasan Yıldırım Şarkikaraağaç Hukuk Hâkimi 
9 18251 Haydar Bulut Karacasu Hukuk Hâkimi 

10 18434 M . Hilmi Tuğ Anamur Tapulama Hâkimi 
11 15972 Ülkü Toprak Yargıtay Tetkik Hâkimi 
12 18074 Nermin Alpman Yargıtay Tetkik Hâkimi 
13 18365 H . Ati l la Bengü Yargıtay Tetkik Hâkimi 

Aralık/1980 sonuna kadar S. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden TERCİHAN yükselmeye lâyık 

olanlara ait liste 
1 18129 A. Fuat İnce Mustafakemalpaşa Ceza Hâkimi 
2 18293 M . Ülkü GUldağ Batman Tapulama Hâkimi 
3 21393 Zafer Alp Besni Hukuk Hâkimi 
4 20339 Y . Esin Saldoğan Konya Sorgu Hâkimi 
5 18085 Engin Köprülü Zonguldak Hâkimi 
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Sıra 
No. 

Sicü 
No. Adı ve Soyadı G ö r e v i 

6 18261 H. Süreyya Egemen Havza Hukuk Hâkimi 
7 18297 H . Onur Yılmaz İskilip Hukuk Hâkimi 
S 18255 Nail Sezer Amasya Hâkimi 
9 18301 Yasar Duru Çatalca Hukuk Hâkimi 

10 18240 U. Cengiz Tekin Gerze Hâkimi 
11 16348 Suat Gürler Serik Tapulama Hâkimi 

Aralık/1980 sonuna kadar S. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden YÜKSELMEYE LAYIK olanlara ait liste 
18296 
21394 
18485 

S. Deniz Erensoy 
İdris Karaçuha 
Halil Bayramoğlu 

19349 
19056 
20949 
17865 

Tire Sorgu Hâkimi 
Çamardı Hâkimi 
Çan Ceza Hâkimi 

Aralık/1980 sonuna kadar 4. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden MÜMTAZEN yükselmeye lâyık 

olanlara ait üste 
Orhan Şahbaz Dinar Ceza Hâkimi 
Ercan Erdem Yenişehir Hukuk Hâkimi 
Osman Afşaroğlu Yargıtay Tetkik Hâkimi 
S. özün Çetinkol Yargıtay Tetkik Hâkimi 

Aralık/1980 sonuna kadar 4. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden TERCİH AN yükselmeye lâyık 

olanlara ait liste 
Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 
Silifke Sorgu Hâkimi 
Hayrabolu Sorgu Hâkimi 
Sarayköy Ceza Hâkimi 
Develi Hukuk Hâkimi 
Lapseki Sorgu Hâkimi 
Alaçam Hukuk Hâkimi 

Aralık/1980 sonuna kadar 4. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden YÜKSELMEYE LAYIK olanlara ait liste 

1 18242 Günat Ünlü 
2 15334 Hulusi Coşkun 
3 19338 Yıldırım Demirel 
4 19283 Kubllay Tekin 
5 19436 Malik Erdoğan 
6 19075 Kayhan Tugut 
7 19054 İzzettin Doğan 

1 19017 M. Erdem Yandunata Kınık Hâkimi 
2 21661 Tuncer Edremit Dazkırı Sorgu Hâkimi 
3 19885 Cemil Binyıldız Derinkuyu Hâkimi 
4 21774 Sedat Karagülle Ulubey (ORDU) Hâkimi 
5 19509 Ahmet Acıgül Ayancık Sorgu Hâkimi 
6 19093 Bayram Dayanır Gölpazarı Hâkimi 
7 13503 A. Faik Cihan Vezirköprü Sorgu Hâkimi 
S 19289 Mehmet Tural Bozdoğan Hukuk Hâkimi 
9 19257 Mustafa Özdemir Tavas Ceza Hâkimi 

10 19274 A. Dinçer üçok Foça Sorgu Hâkimi 
11 24233 Yılmaz Aktan Beytüşşebbap Hâkimi 

AraUJc/1980 sonuna kadar 5. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden MÜMTAZEN yükselmeye lâyik 

olanlara ait liste 
20494 Ahmet Alemdar Elbistan Ağır Ceza Man. Bşk. 
20586 İzzet Karataş Çatalca Hâkimi 
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Sıra Sicil 
No. No. Adı ve Soyadı G ö r e v i 

3 20352 Tekin Günel Mesudiye Hâkimi 
4 20428 GUlten Erkanı Dinar Ağır Ceza Malı. Üyesi 

Aralık/1980 sonuna kadar 5. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden TERCİHAN yükselmeye lâyık 

olanlara ait liste 
1 20427 Remzi Balta Mudurnu Hukuk Hâkimi 
2 20498 Ahmet özçiçek Urfa Hâkimi 
3 20354 Çetin özalın Gülnar Ceza Hâkimi 
4 20499 Cabir Genç Elbistan Hâkimi 
5 20370 Sabri Bayındır Adıyaman Hâkimi 
6 20460 Mehmet Göl Cide Hâkimi 
7 20507 Mustafa Araz Göle Ceza Hâkimi 
8 20496 Ahmet Tuğcu Bayla Sorgu Hâkimi 
9 21422 Yaşar Yavuz Sivrice Hâkimi 

J0 20199 Şerafettin tste Kilis Ağır Ceza Mah. Bşk. 
11 20353 Abdurrahman Duran Akdagmadeni Hukuk Hâkimi 

Aralık'1980 sonuna kadar 5. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden YÜKSELMEYE LAYIK olanlara ait liste 

1 19429 Ömer Arkaş Maden Hâkimi 
2 19689 Fahri Keşkek Altınözü Hâkimi 
3 20368 Kazım Şimşek Meriç Hâkimi 
4 23235 Ayşe Yıldırım Delice Hâkimi 
5 20503 Haydar Şimşek Çardak Hâkimi 
e 20446 Nafiya Şenyolcu Yargıtay Tetkik Hâkimi 

Aralık/1980 sonuna kadar 6". derecede bulundukları kademede drrett terfi 
suresini bitiren Hâkimlerden MÜMTAZEN yükselmeye lâyık 

olanlara ait liste 
1 20725 Muharrem Ünal Güdül Sorgu Hâkimi 
2 20593 Aynur özçiçek Urfa Ağır Ceza Mah. üyesi 
3 19555 Selamı Çakıroğlu Mudurnu Ceza Hâkimi 
4 20613 Ayşe özçelik Sandıklı Hukuk Hâkimi 
5 20774 Kamil Devrim Birecik Tapulama Hâkimi 
6 20761 Ferudun Çıtak Tefenni Tapulama Hâkimi 

Aralık/1980 sonuna kadar ti. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden TERCİHAN yükselmeye lâyık 

olanlara ait liste 
1 21316 Rıdvan Altun Sorgun Ceza Hâkimi 
2 20745 Ömer Keskin Altıntaş Hukuk Hâkimi 
3 20963 Fevzi Şingar Gölbaşı Sorgu Hâkimi 
4 21527 İbrahim Yolageldi Beşiri Hâkimi 
5 20636 Ataullah Eren Çifteler Sorgu Hâkimi 
6 20767 İrfan Karakahya Ugaz Sorgu Hâkimi 
7 20729 Selamet llday Seyitgazi Hukuk Hâkimi 
8 206&5 M . İlker Tanır Kınık Sorgu Hâkimi 
9 20906 Ertugrul Tokalakoğlu Keçiborlu Sorgu Hâkimi 

10 20709 Salih öztürk Araç Ceza Hâkimi 
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Sıra Sicil 
No. No. Adı ve Soyadı G ö r e v i 

11 20671 Hasan Helva cıkal Çemlşgezek Hâkimi 
12 20371 E. A l i Çavuşoğlu Koyulhisar Sorgu Hâkimi 
13 20669 M . Atilla Sağıroğlu Bismil Ceza Hâkimi 
14 20896 Orhan Koçak Ula Hâkimi 
15 20961 Recep Yalçın Bayat Hâkimi 
16 20711 A l i Alkan Çayıralan Hukuk Hâkimi 
17 20740 İbrahim öğüt Gölhisar Hâkimi 
18 20610 N . Semra Soydaş Seydişehir Ağır Ceza Mah. tlyesl 
19 20826 Mustafa Manav Malazgirt Hakimi 
20 21533 Naci Başsorgun Bucak Hukuk Hâkimi 
21 20884 H . Şalter Uçar Seben Hâkimi 
22 21314 AU Özkan İvrindi Sorgu Hâkimi 
23 20609 G. Fi l iz Timur Gürün Ağır Ceza Mah. Üyesi 
24 21025 Erdem Polatcan Hacıbektaş Hukuk Hâkimi 
25 24165 Haydar Karaibrahimoğlu Araç Hukuk Hâkimi 
26 23177 M . Emin İnkaya Bozova Sorgu Hâkimi 
27 20923 A. Suat Ertosun Ulubey (UŞAK1 Hâkimi 
28 21277 A l i Göçen Ortaköy (AKSARAY) Hâkimi 
29 20989 Ahmet Velloğlu Felahiye Hâkimi 
30 21520 Yakup Erkal Akdağmadeni Sorgu Hâkimi 
31 20662 Abdurrahman Yalçınkaya Gürün Hâkimi 

Arahk/1980 sonuna kadar 6. derecede bulunduklar* kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden YÜKSELMEYE LAYIK olanlara ait liste 

1 20635 Abuzer Duran Arapkir Hâkimi 
2 20583 Aysel Tütüncü Kalecik Hukuk Hâkimi 
3 20807 Zeki Yargısal Besni Ceza Hâkimi 
4 21276 1. Sıtkı Soydaş Seydişehir Hukuk Hâkimi 
5 21299 Cemil Doğru Gördes Hâkimi 
6 20788 Osman Hoşlan Hilvan Tapulama Hâkimi 
7 20905 Selahattin Ulusoy Ardanuç Hakimi 
8 20607 Şerife öztürk Emirdağ Sorgu Hâkimi 
9 20780 H. Ömer Ilgın Hacıbektaş Ceza Hâkimi 

10 21525 Fethi Akçay Çemişgezek Hâkimi 
11 21562 Cezmi Baktır Sulakyurt Hâkimi 
12 20814 Recep Aslan Bozova Hakimi 
13 20910 M . Sabri Kumsal İslahiye Hukuk Hâkimi 
14 20657 M . Oktar Aykuı Urfa Hâkimi 
15 20634 Mustafa Çoksürer Arguvan Hâkimi 
16 21319 Muhittin Yalçın Çaykara Hâkimi 
17 20888 Kemal Türkücü Cide Sorgu Hâkimi 
18 20775 Hayrettin Un Derik Sorgu Hâkimi 
19 21285 Enver özçelik Kale Hâkimi 
20 20996 Halim Kayapınar Pertek Hâkimi 
21 20870 İhsan Çakmak Birecik Sorgu Hâkimi 
22 20691 M . Nail Yücel Maçka Hâkimi 
23 20595 Buket Tekay Beypazarı Sorgu Hâkimi 
24 21559 Mustafa KıUnç Çüngüş Hâkimi 
25 20783 Sezai Gönültaş Meriç So'K'11 Hâkimi 
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Sıra Sicil 
No. No< Adı ve Soyadı G ö r e v i 

26 20964 Kamil Yıldız Kâhta Hukuk Hâkimi 
27 21323 Refik Beyazıt Akçakale Hâkimi 
28 20873 îlyas Tan İmranlı Hâkimi 
29 20659 Erkan Yıldırım Gümüşhacıköy Sorgu Hâkimi 
30 20898 Mustafa Ünal Dazkırı Ceza Hâkimi 
31 20466 Selma Koçoğlu Yatağan Ceza Hâkimi 
32 20611 G. Nur an İspir Elmalı Sorgu Hâkimi 
33 21553 Mustafa Horoz Başkale Hâkimi 
34 21535 İrfan Erdem Akkuş Hâkimi 
35 21784 Halil A kalp Savaştepe Sorgu Hâkimi 
36 23876 M . Olcay Kurtsoy Lâdik Sorgu Hâkimi 
37 20891 Kamil Aldırmaz Gelendost Sorgu Hâkimi 
38 21175 Osman Keleş Bucak Ceza Hâkimi 
39 21592 Remzi önay Kumluca Sorgu Hâkimi 
40 20782 M . A l i Ulusan Tercan Ceza Hâkimi 
41 21995 Zeki Turhal Taşova Hukuk Hâkimi 
42 20857 Celal Kocabaş Sarıcakaya Sorgu Hâkimi 
43 20909 Koksal Şengün Ardeşen Sorgu Hâkimi 
44 2083ü Necdet Aydemir Horasan Hâkimi 
45 20773 Kamber Yıldırım Nusaybin Sorgu Hâkimi 
46 24244 Erbll llter Siverek Hâkimi 
47 20921 A l i Demir Borçka Sorgu Hâkimi 

Aralık/1980 sonuna kadar 7. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden MÜMTAZEN yükselmeye lâyık 

olanlara ait liste 
1 21960 Turgut Yıldırım Gülnar Sorgu Hâkimi 
2 22896 Muhittin A v a Ağrı Sorgu Hâkimi 
3 21843 Figen örsel Saruhanlı Sorgu Hâkimi 

Aralık/1980 sonuna kadar 7. derecede bulunduktan kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden TERCİH AN yükselmeye lâyık 

olanlara ait liste 

1 22992 Celal Altunkaynak Sivas Hâkimi 
2 21904 Mehlika Kutan Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 
3 23025 Necdet Gürbüztürk Tokat Sorgu Hâkimi 
4 23121 A . Zeki Durmuş Karabük Sorgu Hâkimi 
5 21863 Muammer özer Şebinkarahisar Hâkimi 
6 21750 A. Rıza Küçükilhan Salihli Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 
7 23027 Adem Basmacı Emirdağ Ağır Ceza Mahkemesi üyesi 
8 21921 Mahide Basmacı Emirdağ Hukuk Hâkimi 
9 21740 A . İnci Kızıltuğ Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 

10 22874 Mustafa Abacıoğlu Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 
11 21832 Nesime Gençoğlu Küre Sorgu Hâkimi 
12 23001 Nevzat Akay Sungurlu Hâkimi 
13 21997 Zeynep Denlzoğlu Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 
14 21737 Ayşe ölçer Pazar Sorgu Hâkimi 
15 22988 M . Engin Sakarya Nazimiye Sorgu Hâkimi 
16 21821 Üner ülgen Tosya Sorgu Hâkimi 
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Aralık/1980 sonuna kadar 7. derecede bulundukları kademede derece terfi 
süresini bitiren Hâkimlerden YÜKSELMEYE LAYIK olanlara ait liste 

Sıra Sicil 
No. No. Adı ve Soyadı G ö r e v i 

1 21831 Hüseyin Sağlanmak Akhisar Sorgu Hâkimi 
2 22041 M . Tacettin Kumova Pülümür Hâkimi 
3 21865 Erol Çakır TunceU Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 
4 23145 Osman Duran Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi üyesi 
5 21858 Hasan A y Emirdağ Hâkimi 
6 22944 Eşref Beyarslan Gürpınar Hâkimi 
7 22987 Ahmet Günay Digor Sorgu Hâkimi 
8 21977 Savaş Aydar Pertek Sorgu Hâkimi 
9 22074 Hilmi Aslan Tortum Sorgu Hâkimi 

10 22006 Birsen Kurt Kahramanmaraş Sorgu Hâkimi 
11 22838 Naşit Gürel Beşiri Sorgu Hâkimi 
12 21751 Rana Oğuz Beypazarı Hukuk Hâkimi 
13 21891 Saniye Tarhan Balâ Sorgu Hâkimi 
14 21898 Nuran Ateş Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 
15 21926 Şemsettin Çuhacı Selim Sorgu Hâkimi 
16 21861 Ayhan özer Bitlis Hâkimi 
17 21802 A l i öztürk Hatay Hâkimi 
18 21887 Hüseyin ÇeUk Sivaslı Hukuk Hâkimi 
19 21840 Emel A y Emirdağ Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 
20 23139 Osman Oğuz Hani Sorgu Hâkimi 
21 21959 Ufkay Demirci Bitlis Hâkimi 
22 21823 İlhan Kadıoğlu Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 
23 21882 Müberra Acar Muş Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 
24 21803 Canan Karcı Seydişehir Sulh Hâkimi 
25 21756 F. Berrak ünver Ayaş Sorgu Hâkimi 
26 21810 Abdurrahim Karadağ Adıyaman Hâkimi 
27 21880 Buket Sicimgiller Kadirli Sorgu Hâkimi 
28 23051 Adnan Bektaş Halfeti Sorgu Hâkimi 
29 22961 M. Hanefi Bozkurt Arpaçay Sorgu Hâkimi 
30 21862 Cuma Doğan Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 
31 22980 A. Nevzat Aygün Aksaray Sorgu Hâkimi 
32 22917 Selman Ok Varto Hâkimi 
33 22975 M . Ertuğrul Şehitoğlu Beytüşşebap Sorgu Hâkimi 
34 20612 Nazan Gürçağlayan Ağrı Hâkimi 
35 23060 Abdullah Erdem Savur Hâkimi 
36 21991 Sibel Oktay Batman Sorgu Hâkimi 
37 21936 Mehmet Keleş Erfelek Sorgu Hâkimi 
38 21808 Nihal Yertutanol Midyat Sulh Hâkimi 
39 21397 Abdullah Erdem Derinkuyu Sorgu Hâkimi 
40 21857 İbrahim özçellk İpsala Sorgu Hâkimi 
41 21757 Orhan Şapçı Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 
42 21800 Recep Kömürcü Kargı Sulh Hâkimi 
43 24617 Nihal Kurtoğlu Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 
44 22993 İsmail Ağar Mazgirt Hâkimi 
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Yönetmelikler 
Atatürk Üniversitesinden: 

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim • Staj ve Sınav Yönetmeliği 

AMAÇ: 
Madde 1 — Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin amaç: GentI 

Tıp ilminin önemli bir dalından ibaret olan Diş Hekimliğinin bilimsel ve pratik 
yöntemlerle gerekli kıldığı dersleri okutup alıştırmalar yapmaktır. Ayrıca sanat 
yönüyle bu dalın uygulamalarında beceri ve başarı kazandırmak, genel olarak mes
leğin incelik ve insancıllığına gönülden inanmış Diş Hekimleri yetiştirmektir. 

Madde 2 — Diş Hekimliği öğrenimi; 
A. Diş Hekimliği öncesi öğrenimi (F.K.B.) 1 yıl (1. ve 2. sömestreler) 
B. Diş Hekimliği öğrenimi; 
1. Klinik öncesi öğrenimi 2 yıl {3., 4., S. ve 6. sömestreler) 
2. Klinik öğrenimi 1 yıl (7. ve 8. sömestreler) 
3. Staj öğrenimi (9. vc 10. sömestreler) 

olmak üzere 5 yıldır. 
öğrenci Diş Hekimliği öncesi öğrenimini (F.K.B.) en fazla iki yılda olmak 

üzere, Diş Hekimliği tüm öğrenimini 1750 sayılı Yasanın 54. maddesinin öngördüğü 
7,5 yılda bitirmesi gerekir. Bu süreler içerisinde öğıeııimini tamamlayamayan vcv 
tamamlayamıyacağı daha önceki sınıflarda anlaşılanların fakülte ile ilişiği kesilerek 
kaydı silinir. 

Madde 3 — Diş Hekimliği Fakültesinde okutulacak dersler, sınıflara göre 
aşağıda belirtilmiştir. 

A. Diş Hekimliği öncesi (F.K B.), 1. sınıfta (1. ve 2. sömestreler) en az 700 
saat olmak üzere aşağıdaki dersler okutulur: 

1. Sömestre 2. Sömestre 
A , , * . 

Haitalık Ders Saati Haftalık Ders Saati 
D e r s l e r Teorik Pratik Teorik Pratik 

Fizik 4 2 4 2 
Kimya 4 2 4 2 
Botanik 2 2 2 2 
Zooloji 2 2 2 2 
Maniplasyon 1 5 1 5 
Kompozisyon 1 _ 2 — 
Yabancı Dil 6 — 6 — 

F. K. B. de okutulan derslerin öğrenimi, Temel Bilimler ve Yabancı Diller 
Yüksek Okulu Yönetmeliğine göre yapılır. Ancak, bu okulun okutmakla yükümlü 
olmadığı özel derslerin (Maniplasyon vo Kompozisyon) okutulmaları Diş Hekimliği 
Fakültesince sağlamı. 
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B. Klinik Öncesi Öğrenimi, 2. Sınıf : 
3. Sömestre 4. Sömestre 

Ä 

Haftalık Ders Saati Haftalık Ders Saati 
D e r s l e r Teorik Pratik Teorik Pratik 

Anatomi 4 4 4 4 
Histoloji ve Embriyoloji 2 2 2 2 
Fizyoloji 2 1 2 1 
Biokimya 2 1 2 1 
Protez Laboratuvar Bilgisi 2 8 2 8 
Maddeler Bilgisi t — l — 

Genetik 1 1 
Bio-Îstatistik 2 — 1 — 

Devrim Tarihi 2 _ 2 — 

3. Sınıf: 

5. Sömestre 6. Sömestre 

Haftalık Ders Saati Haftalık Den» Saati 
D e r s l e r Teorik Pratik Teorik Pratik 

Ağız Cerrahisi ve Hastalıkları 2 2 
Tedavi 1 — 1 3 
Ortodonti 2 2 2 2 
Protez Laboratuvar Bilgisi (Fantomda) 2 9 2 9 
Pedodonti — — 1 — 

Periodontoloji — — 2 — 

Endodonti 1 — 1 1 
Mikrobiyoloji 2 1 2 1 
Toplum Hekimliği - Epidemiyoloji 2 — 1 2 
Genel Patoloji 2 1 2 1 
Diş Hekimliği Röntgenolojisi 
ve Oraldiagnoz 2 2 1 — 

Diş Hekimliği Anestezisi — — 1 1 
Karşılaştırmalı Çene-Yüz Sistemi Bilgisi 1 — — — 

Farmakoloji 1 1 1 1 

3. Sınıf derslerinden Karşılaştırmalı Çene -Yüz Sistemi Bilgisi dersinin, o 
yılki öğretim programına konup konmayacağı, öğretim yılı başlamadan önce, yetkili 
kurulların kararına bırakılmıştır. 

C. Klinik öğrenimi, 4. Sınıf: 

7. Sömestre 
A 

8. Sömestre 
A 

t 

Haftalık Ders Saati 
1 

Haftalık Ders Saati 
D e r s l e r Teorik Pratik Teorik Pratik 

Konservatif Tedavi 2 3 2 3 
Periodontoloji 1 1 1 1 
Pedodonti 1 1 1 1 
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7, Sömestre 8. Sömestre * w * 

Haftalık Ders Saati Haftalık Ders Saati 
D e r s l e r Teorik Pratik Teorik Pratik 

Ağız Cerrahisi 1 3 1 3 
Ortodonti 1 2 1 2 
Total - Parsiyel Protezi 2 5 2 5 
Kuron-Köprü Protezi 2 4 2 4 
Oraldiagnoz 1 _ 1 — 

Dahiliye 1 — — — 

Çene-Yüz Protezi — _ 1 — 

Çene-Yüz Cerrahisi İ 1 1 1 
K-B-B. 1 -— i — 

Ağız Patolojisi 1 — i — 

Hematoloji — 
— 1 — 

D. Staj öğrenimi, 5. Sınıf: 
9. Sömestre 10. Sömestre 

Haftalık Ders Saati Haftalık Ders Saati 
D e r s l e r Teorik Pratik Teorik Pratik 

Dermatoloji 
Adli Tıp 
Psikiyatri 
Nöroloji 
Deontoloji 
Tıp - Diş Hekimliği Tarihi 
Muayenehane İdaresi 

5. Sınıfta Staj Yapılacak Dersler : 
1. Grup II- Grup 

Ortodonti Periodorıtoloji 
Cerrahi Pedodonti 
Kuron-Köprü Protezi Röntgenoloji ve Oraldiagnoz 
Total - Parsiyel Protezi 
Tedavi 
I. Grupta belirlenenler «Uzun Süreli», II. Grupta belirlenenler ise «Kısa 

Süreli» stajlardır. Uzun süreli stajların süresi 5, kısa süreli stajların süıesi de 2 
haftadır. 

Madde 4 — Klinik öncesi öğretime başlayabilmek için Madde 3/A'da belirti
len derslerin sınavlarını (Yabancı Dil ve Kompozisyon hariç) başarmak ve F. K , B . 
Sertifikası almak şarttır. 

Yabancı Dil ve Kompozisyon dersi sınavlarım 6. sömestre sonuna kadar 
başaramayanlar 7. sömestreye (4. sınıf) başlaytmaz ve bu gibiler (Madde 2)'ye göre 
işlem görürler. 

Madde 5 — Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin; lahora-
tuvar ve polikliniklerde ders görüp çalışırlarken biçim ve özellikleri ilgili kurul* 
larca belirlenen bir formayı kullanmaları zorunludur. 
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Formayı taşımayan veya aykırı hareket eden öğrenciler, bulundukları labo-
ratuvar ve klinik öğrenimine katılamazlar. 

Madde 6 — Bu yönetmelikte yer alan her sınıfta okutulan derslere ve saat
lerine gerekçe gösterilmek kaydıyla Fakülte Kurulu tarafından ilâve veya çıkarma, 
sürelerini uzatma veya kısaltma, bir sınıftan diğer bir sınıfa aktarma yapılabilir. 

Derslere ve saatlerine yapılan ilâve veya çıkarma, sürelerini uzatma veya 
kısaltma ile bir sınıftan diğer bir sınıfa yapılan aktarma aksi bir karar alınma
dıkça devamlı uygulanır. 

Madde 7 — Bütün sınıfların pratik çalışmaları, ilgili kürsü tarafından düzen
lenip her sömestre ve staj başlangıcında yazılı olarak öğrenciye duyurulur. 

Madde 8 — öğretim Ve Eğitim, «Atatürk Üniversitesi öğretim ve Sınav Or
tak İlkeler Yönetmeliği» nin 2. maddesine göre yürütülür. 

KAYIT VE KABUL KOŞULLARI : 
Madde 9 — Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kabul edilebilmek 

için: 
a. Atatürk Üniversitesinin bütün Fakülte ve Yüksek Okullarım içine alan 

«Atatürk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Ortak İlkeler YönetmeliğUnin 9. ve 10. 
maddelerindeki hükümlere uygun olmak, 

b. Hekim olmaya engel bir hastalık ve maluliyeti bulunmamak şarttır. 
Madde 10 — Başka bir Diş Hekimliği Fakültesinden nakletmek isteyen öğ 

rencilerde aranacak nitelikler ve uygulanacak işlemler : 
a. Gördüğü öğrenim ve eğitim programında denklik ve benzerlik olması, 
b. Sınıfta kalmamış ve belgelik duruma düşmemiş bulunması, 
c. Yasa ve disiplin kovuşturmasına uğrayarak ceza almamış olması, 
d. Öğrenimin başlamasından en geç 15 gün önce müracaat etmesi, 
e. Yalnız 3. sömestreye nakledecekler için geldiği Fakültenin giriş puanının, 

Fakültemiz giriş puanından düşük olmaması, 
şartları aranır. 

Bu koşulların varlığı halinde, kontenjan durumu göz önünde bulundurularak 
Yönetim Kurulu'nca kesin karara bağlamr. 

Madde 11 — İlgili yönetmeliklerde belirtilen harçları yatırmayan öğrenci
lerin ders kayıtları yapılmaz ve sınavlara alınmaz. 

DEVAM DURUMLARI : 
Madde 12 — Fakültede; her dersin teorik ve pratiklerine devam zorunluluğu 

vardır. Teorik ders saatlerinin 1/5 ini, pratik ders ve çalışma saatlerinin 1/8 ini 
aşacak devamsızlık hallerinde veya pratik çalışmalarını ilgili kürsünün belirttiği 
zaman ve şekilde tamamlamamış olan öğrenci, o öğretim yılında devam etmediği 
dersin sınavına girme hakkını kaybeder, ertesi yıl o derse devama zorunludur. 

Madde 13 — Mazeretleri (Ağır hastalıklarım sağlık kurulu raporu ile belgeli-
yenler ve trafik kazaları ile adlî kovuşturma sonucu tutuklamalar ve Yönetim Ku
rulunca kabul edilecek diğer mazeretler) nedeni ile, teorik ve pratik derslere de
vamsızlıktan sene kaybedenlere, 1750 sayılı Kanunun 54. maddesinde öngörülen sü
reden ayrı olarak, bir defaya mahsus olmak üzere, Yönetim Kurulu'nuıı olumlu 
kararıyla en fazla bir öğretim yılı daha hak tanınır. 

öğrencilerin Fakülte dışında üniversiteyi temsilen katılacakları her türlü 
sosyal faaliyetlerde (spor, müzik, tiyatro, folklor) Yönetim Kurulu'nun olumlu 
kararıyla, her sömestrede bir haftayı geçmeyecek süre için izin verilebilir Ancak, 
bu izinden staj öğrencileri yararlanamazlar. 
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SINAVLAR VE SONUÇLARI: 
Madde 14 — Diş Hekimliği Fakültesinde sınavlar, ara sınavları ve sımf geç

me sınavları olarak iki grup altında yapılır. 
Sıaıf geçme sınavları; yaz, güz ve kış dönemi olmak üzere üç dönemde yapı

lır. Bir öğrenci okuduğu sınıflardaki dersler için belirtilen süreler sonunda, sınıf 
geçme sınavına girer ve bir sınıfta okutulan derslerin tamamından başarılı olduk 
tan sonra bir üst sınıfa devam eder. Ancak, Şubat döneminde bir üst sınıfa geçen 2. 
ve 3. sınıf öğrencileri. Mart dönemindeki sömestre derslerine devam edemezler. Bu 
durumdaki öğrenciler yeni ders yılında bir üst sınıfa devam ederler. 

Klinik dönemi öğrencileri kış döneminde bir üst sınıfa geçtikleri takdirde staj 
eğitimine devam ederler. 

Madde 15 — Bütün sınavlar dersin özelliğine göre, sözlü veya vazıh veya söz
lü - yazılı ya da uygulamalı yapılır. Bu sınav şekline, ilgili kürsü karar veru. 

Tüm yazılı sınavlarda süre iki saatten fazla olamaz. Aacak, pratik {uygulama
lı) sınavların süresi bu kapsamın dışındadır. 

Madde 16 — Sınavlarda kopya yaptığı tesbit edilen ya da sınav düzenimi boz

maya çalışan öğrenci, o sınavda başarısız sayılır ve hakkında idari işlem (disiplin 
kovuşturması) yapılır. 

Madde 17 — Stajı olan derslerin sınavları, o stajın îon haftası içinde yapılır. 
Madde 12've göre stajda devam alamıyan ve gerekli pratik çalışmalarını bitirensiyen 
öğrenci o stajın sınavına giremez. Teorik ve pratik uygulama yapan kürsülerde stai 
sonu sınav şeklini diğer dersleri engellemiyecek şekilde ilgili koordinatör ile ilyüi 
kürsü düzenler. 

Stajı olmayan derslerden öğrencinin 14. ve 15. maddeler hükümlerine göre ba 
şanlı olması gerekir. 

Madde 18 — Sınıf geçme ve ara sınavları notu, teorik ve pratik derslerden 
toplam 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Teorik ve pratik derslere düsen not 
miktarı ilgili kürsü ve koordinatörlük tarafından dersin özelliği gö? önüne alınarak 
hazırlanır. 

Madde 19 — Yıl boyunca devam eden dersler için her sömestrede en az bir 
defa olmak üzere (Teorik veya Pratik ve Teorik - Pratik) ara sınavı yapılır. Tek sö
mestrede okutulan derslerde ara sınavı yapmak ilgili kürsünün kararma bağlıdır. 

Ara sınavlarına her ne şekilde olursa olsun girmeyen öğrenci başarısız sayı 
larak (0) sıfır puan almış kabul edilir. 

Madde 20 — Öğrenci her sınıfta bir veya daha fazla dersten başarısı/, ise tinhu 
sonraki sınavlarda sadece kaldığı derslerin sınıf geçme sınavına girer. Geçilen ders
lerin sınavlarına girilmez. Devamsızlıktan kalan öğrencilerin o derse devamı zorun 
iudur. 

Madde 21 — (14.) Maddede belirtilen sınavların (ara sınavları harici ilân edil
diği günlerde ilgili öğretim üyesi ve yardımcısı tarafından yapılması zorunludur. So
nuçlar, Eğitim Komisyonunca görüşülüp ilgili koordinatör tarafından iiân edilir. 

ilânı izleyen (2) çalışma günü içerisinde öğrenci, ilgili koordinatör aracıhğı ile 
Eğitim Komisyonu Başkanlığından sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyebilir. 
Bu durumda sınav kâğıtları Eğitim Komisyonunca incelenir. Sınav kâğıtlarında göz
den kaçmış maddi hata varsa düzeltilir. Sonuç, ilgili koordinatörce öğrenciye bildi
rilir. Her soruya takdir edilmiş not hiç bir şekilde değiştirilmez. Değiştirenler hak
kında disiplin kovuşturması yapılır. 

Madde 22 - - Öğretim yılı sonunda, sene sonu yaz sınavları dt güz ve kış sı
nav günleri en az 15 gün önceden Eğitim Komisyonunca tesbit olunarak Dekanlıkça 
ilân edilen günlerde yapılır. 

Her ne şekilde olursa olsun, gününde sınavlara girmeyen öğrenciler, sınavda 
başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrencilere yeniden bir sınav hakkı verilemez. 
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Ara ve sınıf geçme sınav kâğıtları, sınavı yapan kürsüde saklanır. Ancak, bu 
sınav kâğıtlarının bir yıl süreyle saklanması zorunludur. 

Madde 23 — Sene sonu sınavı (yaz) sonunda herhangi bir dersten başarılı ola 
bilmek için ara sınavlarındaki not ortalamalarının °/o 40'ı ile, yaz dönemi sınavında 
alınan notun % 60'ının toplamının en az 100 (yüz) üzerinden 60 puan olması gerekir 

Tek sömestrede okutulan ve ara sınavı ycpılmıyan derslerde, sene sonu sınav
larında sınıf geçme notu 100 (yüz) üzerinden 60 puan olarak hesaplanır. 

Madde 24 — Güz ve Kış dönemleri (bütünleme) sınavlarında alman notlara, 
ara sınavlarının notları ilâve edilmez. Ancak, sınıf geçrrek için bu dönemlerde 100 
(yüz) üzerinden en az 60 puan almak gerekir. 

Madde 25 — Sınav sonuçlarının belirlenmesinde kullanılan puan, derece ve 
katsayılar şöyledir: 

Puan Not Derece Katsayı 

86 • 100 A Pekiyi 5 
70 - 85 B iyi 4 
60 - 69 C Orta 3 
59 ve daha az D Geçmez 2 
Mazeretli E 

Madde 26 — Öğrencilerin sicil ve eğitimleri ile ilgili kart, çizelge ve defterler 
ile diğer evrak'ın örneklerine uygun biçimde doldurulup saklanması zorunludur. 

Madde 27 — Öğretim ve sınavların plânlanma işi; Fakülte Kurulunca öğre
tim yılı başlamadan önce, bir yıl için seçilecek Eğitim Komisyonu tarafından düzen
lenir ve yetkili kurulların onayları ile yürütülür. Eğitim Komisyonu, bir Başkan ile 
Dönem Koordinatörlerinden oluşur. Eğitim Komisyonu Başkanı ve Koordinatörler 
duruma göre öğretim üyeleri veya tercihan kıdemli yardımcılardan seçilirler. 

Eğitim Komis\onu üyeleri, her dönem için Fakülte Kurulu tarafından bir yıl 
süreyle seçilir ve Kurullar adına eğitim - öğretimle ilgili aşağıdaki görevleri yapar
lar. 

a) İlgili öğretim üyesi ile birlikte programa son şeklini vererek Eğitim Ko
misyonunun tetkik ve kabulüne sunar, 

b) Sınavların yapılmasında, formalitelerin yerine getirilmesinde Eğitim Ko
misyonu Başkanı ile birlikte gerekli işleri görür, 

c) Eğitim Komisyonuna katılır, 
d) Dönemindeki öğrencilerin öğretim, eğitim ve sınavları ile ilgili problemle

rin çözümü yolunda gerekenlerle ilişki kurar, 
e) öğrencilerin çeşitli kişisel problemlerinin çözümüne çalışır. 
Madde 28 — Bu yönetmelikteki gerekli şartlan yerine getirip bütün sınıfları 

başarı ile tamamlayan ve özel yönetmeliğine göre Devrim Tarihinden ilişiği olmayan 
ve Senatoca kabul edilmiş olup, Fakültenin yetkili kurullarınca okutulması karara 
bağlanan derslerden başarılı olanlara aşağıdaki mezuniyet andı yaptırıldıktan sonra 
«DlŞ HEKlMÎ» unvanı ve diploması verilir. Öğrencinin mezuniyet derecesi, bütün 
sınıflara ait başarılı notlarının ortalamasıdır. Diplomaya mezuniyet derecesi yazıl 
maz. 

DÎŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANDI: 
«Büyük tıp ilminin bir dalı olan Diş Hekimliği mesleği üyeleri arasına katıl

makla onur duyuyorum. Sayın hocalarımın bana verip kazandırdıkları bilgi ve be
ceriyi belgeleyen diplomamın sağladığı yetkiyi her zaman Ulusum ve insanlık yara
rına kullanacağım. Hocalarıma karşı duyduğum ve gösterdiğim saygıyı hayatım bo-
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yunca içimde taşıyacağım. Meslektaşlarımla ilişkilerimde deontolojik ilkelerden ay-
rılmıyacağım. Mesleğimin uygulamalarım yaparken hastaların sağlığına hizmet, vic
danımın baş kaygısı olacaktır. Hastalarımın ve ailelerinin bana açıkladıkları sırla
rını başkalarına söylemiyeceğim. Teşhis ve tedavimi yaparken; din, milliyet, ırk ve 
sosyal sınıf ayrımı yapmıyacağım. Tehdit altında kalmış olsam da mesleğimin ku
ralları dışına çıkmayacağım. Rapor işinde ve heı türlü işlemde vicdan ve yasa sınır-
larıpı aşmayacağım. Hekimliği, mesleğimin soylu geleneklerine bağlı kalarak, ünü
nü yücelteceğim. Bütün bu söylediklerimi yaparken etki ve baskı kabul etmeyeceği
me özgürce ve açıkça and içerim.» 

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ : 
Madde 29 — Bu yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yü

rürlüğe girer. 
Madde 30 — Bu Yönetmeliği, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Dekanı yürütür. 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden : 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler AJtademfcl Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Doktora Yönetmeliği 

Madde 1 — Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Sağlık Bilimleri 
Fakültesinde doktora çalışmaları bu yönetmeliğe göre yapılır. 

K A B U L V E K A Y I T : 
Madde 2 — Doktora Yönetmeliğine kabul ve kayıt için gerekli şartlar şun

lardır : 
a) Eskişehir iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Sağlık Bilimleri Fakülte

sinden veya denkliği Fakülte Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki bir 
yüksek öğretim kurumundan iyi derece ile mezun olmak veya başka bir öğretim ku
rumu mezunu olup Fakülte Kurulunca öngörülen fark derslerine ilişkin sınavları ba
şarmak. 

b) ingilizce, Fransızca, Almanca veya Fakülte Kurulunun uygun göreceği 
bir yabancı dilden açılacak sınavı başarmak 

Yabancı dil sınavı, Fakülte Kurulunca oluşturulacak üç öğretim üyesinden 
oluşan komisyon tarafından yapılır. Sınav, bilim dalında yazılmış en az 200 en fazla 
250 kelimelik bir metni aynı dildeki sözlük yardımiyle türkçeye çevirme başarısının 
saptanması ile yapılır. Sınav sonuçları baraşılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

Daha önce, asistanlık yabancı dil sınavını vermiş asistan ve asistan adayları bu 
sınava tabi tutulmazlar. 

Yabancı uyruklu öğrenciler Fakülte Kurulunca görevlendirilecek bir öğretim 
elemanı tarafından yapılacak türkçe dil sınavını başarmak zorundadırlar. Adayların 
ana dili yukarda belirtilen dillerden biri ise bunlar ayrıca yabancı dilden sorumlu 
tutulmazlar. 

c) Fakülte öğretimine esas olan ve Fakülte Kurulunca saptanacak derslere 
ilişkin bilim sınavında başarılı olmak. 

Bi l im sınavı ilgili kürsülerin öğretim üyeleri arasından Fakülte Kurulunca 
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. 

Fakültenin asistanlık bilim sınavım kazanmış olan asistanlar bu sınava tabi 
değildir. 

d) Yapılacak ilânı izleyen Ekim aynım ilk haftası içinde Fakülteye önekçe 
üe başvurmak. 
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Aday dilekçesinde mezun olduğu yüksek öğretim kurumunu ve sınavına girmek 
istediği yabancı dili belirtir. 

Dilekçeye lisans diploması veya noterden tasdikli sureti, altı adet fotoğraf ve 
kısa hal tercümesi eklenir. 

e) Başka bir yüksek öğretim kurumunun lisans üstü programından başarı
sızlık veya disiplin nedeni ile ayrılmamış olmak. 

g) Doktoraya kayıt kabul harcını ödemek. 
Madde 3 — Doktoraya kabul edilecek aday sayısı her öğretim yılında Fakül

te Kurulu tarafından olanaklar gözönünde tutularak belirlenir. 
Madde 4 — Başka bir yüksek öğretim kurumunda doktora öğrencisi olanla

rın doktora çalışması hangi aşamada olursa olsun nakil istekleri kabul edilmez. 

BİLİM D A L L A R I : 
Madde 5 — Fakültede doktora eczacılık bilimleri dalında yapılır. 
Ana ve yan dal ders, seminer veya laboratuvar çalışmaları, 
Farmasi ve Teknolojisi, 
Farmakognozi, 
Farmasötik Kimya, 
Farmakoloji, 
Biyokimya, 
Mikrobiyoloji, 
Toksikoloji ve Gıda Kimyası, 
Farmasötik Botanik, 
Analitik Kimya, 

konularında yapılır. Bu konuların hangilerinden doktora dersi semineri veya labora-
tuvarı yapılacağı ve bunların öncelik, kapsam ve sıraları Fakülte Kurulunca belir
lenir. Tez çalışmasındaki ana dal Fakülte öğretimine esas olan ana daim derslerinden 
öğrencinin üzerinde çalışacağı derstir. 

DOKTORA ÇALIŞMALARI: 
Madde 6 — Doktora çalışmaları aşağıdaki aşamalardan oluşur : 
Doktora teorik ve pratik dersleri, 
Doktora seminerleri veya laboratuvar çalışmaları, 
Doktora bilim sınavı, 
Doktora tezi hazırlamak, sunma ve savunma. 
Madde 7 — öğrencinin üzerinde doktora yapmak istediği konudan 4 ders ile 

4 seminer veya laboratuvar çalışmasından; diğer konulardan da 2 doktora dersi ile 
2 seminer veya laboratuvar çalışmasından başarılı olması gerekir. 

Madde 8 — Doktora, herbiri haftada 2 saatten az olmamak üzere, ders, semi
ner veya laboratuvar çalışmalarından oluşan yılda en az 26 haftalık süreyle yapılan, 
üst düzeyde bir öğretimdir. 

Teorik ve pratik doktora dersleri ait olduğu Akademik yılın Kasım ayı içinde 
başlar ve en geç Haziran ayının sonuna kadar tamamlanır. 

öğrencilerin doktora dersi sınavlarına katılabilmeleri için derslerin herbirine 
en az üçte ik i oranında devam etmeleri zorunludur. 

Sınavda başarılı olabilmek için her dersten en az iyi derecede not almak gere
kir. 

Doktora teorik ve pratik dersleri sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, 
Ekim ayı içinde ikinci kez sınava girerler. Bu sınavda da başarılı olamayanlar ba
şarılı olamadıkları dersi tekrarlayarak takip eden sınava girerler. 
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Yukarıda belirtilen sürelerde teorik ve pratik doktora derslerinin en az üçte 
İkisinden başarı gösterip de, diğerlerinden başarılı olamayan öğrencüere Fakülte 
Kurulu kararıyla, takip eden Ekim ayı içinde son bir hak tanınabilir. Bu sınavda da 
başarılı olamayan öğrencilerin bir daha yenilenmemek üzere kayıtları silinir. 

Sınavlar ilgili öğretim üyeleri tarafından en geç Temmuz ayı sonuna kadar 
yapılarak, sonuçları, ilan edilmek üzere, Fakülte Dekanlığına teslim edilir. 

Madde 9 — Doktora seminerleri veya laboratuvar çalışmaları, doktora ders
leri aşamasını izleyen ve seçilen dallarla ilgili kürsü başkanının belirleyeceği öğre
tim üyeleri tarafından bir ders yılı boyunca sürdürülen ilgili konulardaki araştırma, 
raporlama, sunuş ve savunmadır. 

Doktora derslerinde başarılı olan öğrenciler için doktora seminer veya labo
ratuvar çalışmaları ikinci ders yılının Kasım ayı içinde başlar ve en geç Haziran ayı 
sonuna kadar tamamlanır. 

Seminer ödevleri, yazılı olarak ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenen za
manda öğrenciler tarafından verilir ve sözlü olarak sunuş ve savunması yapılır. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre doktora seminerleri veya laboratuvar çalış
maları sonuçlarından en az üçte ikisinden başarılı olupta diğerlerinden başarılı ola
mayan öğrencilere, Fakülte Kurulu kararıyla müteakip ders yılında başarısız olduk
ları seminer veya laboratuvar tekrarlatılır. Bunda da başarılı olamayan öğrencilerin 
bir daha yenilenmemek üzere kayıtları silinir. 

öğrenciler doktora seminer veya Jaboratuvarlarından herbirinin en az üçte 
ikisine devam etmek zorundadırlar. Doktora seminer veya laboratuvarlarının her
hangi birinde devamsız duruma düşen öğrenci o seminer veya laboratuvar çalışma
sından başarısız sayılır. 

öğrencilerin aldıkları seminer veya laboratuvar konuları, sunuş ve savunma 
yaptıkları tarih ve basan durumları ilgili öğretim üyesi tarafından ilgili kürsü baş
kanlığı ile Fakülte Dekanlığına verilir ve dekanlıkça sonuçlar ilân edilir. 

öğrencilerin ders ve seminer veya laboratuvarlara devam durumlarının izlen
mesi dekanlıkça belirlenen esaslara g;öre yapılır. 

Madde 10 — öğrenciler, doktora ders, seminer veya laboratuvar çalışmalarım 
en erken iki, en geç dört öğretim yılı içinde tamamlamak zorundadırlar. 

Madde 11 — Doktora teorik ve pratik derslerinin, seminerlerinin veya labora
tuvar çalışmalarının tamamından başarılı olanlar doktora bilim sınavına girerler. 

Doktora bilim sınavına girme hakkını elde eden öğrenciler, Kasım ve Mayıs 
aylarında açılan sınavlara girerler. Kasım ayında sınava girecek öğrenciler Ekim 
ayında, Mayıs ayında girecekler Nisan ayında bir dilekçe ile Dekanlığa başvururlar. 

Doktora bilim sınavı, Fakülte Kurulunca, öğrencinin tabi olduğu ders, seminer 
ve laboratuvarlar dikkate alınarak, doktora derslerini seminer veya lauoratuvar-
larını yürüten öğretim üyeleri arasından (varsa profesör) seçilen iki öğretim üyesi ile 
ilgili kürsü başkanının tabii üye olarak katılacağı üç kişilik jüri tarafından yapılır. 

Sınavda, öğrencinin doktora tez çalışmasına başlayabilmesi için gerekli bilgi 
birikimi yoklanır. 

Doktora bilim sınavı sözlü olarak yapılıp sonuçlan başanlı veya başarısız 
olarak değerlendirilir. Adayın başanlı olabilmesi için oy çokluğu esastır. Bu konuda 
Jüri tarafından düzenlenen rapor Fakülte Dekanlığına verilir. 
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Doktora bilim sınavında başarı gösteremeyenler, bunu izleyen arka arkaya a.; 
sınav döneminde en çok iki kez daha sınava girebilirler. Bu sınavlara girmemiş v. va 
başarı sağlayamamış olan öğrencilerin kayıtlan bir daha yenilenmemek üzere silinir. 

Madde 12 — Doktora bilim sınavında başarı sağlayan öğrenci, bihm dalı, 
kapsamına giren konulardan tez konusunu seçer ve ana konusu ile ilgili bir öğrptim 
üyesinin (varsa profesör) onayını alarak onun yönetiminde tez çalışmasına başlar. 
Öğrencinin tez çalışmasına başladığı tezi yönetecek öğretim üyesi tarafından bir 
yazı ile Dekanlığa bildirilir. 

Madde 13 — Doktora tezi makina ile yazılmış, çiftli, on nüsha, olarak, doktora 
bilim sınavının başarılmasından en az bir yıl geçtikten sonra ve en geç dört yıl için
de Fakülte Dekanlığına verilir. 

öğrenci. Fakültede saklanmak ve jüri üyelerine verilmek üzere kısa bir biyog
rafisini ve tez özetini birlikte Fakülteye verir. 

Madde 14 — Doktora tezinin, adayın konu üzerindeki hakimiyetini ve buna ait 
eser ve kaynaklara vukufunu gösteren, bulgulan ve metodolojisi bakımından bilim
sel ve hüviyet taşıyan eser olması ve aday tarafından Türkçe olarak hazırlanması 
gerekir. 

Adayın, daha önce yayınlamış olduğu veya başka bir öğretim kurumunda her
hangi bir unvan veya derece elde etmek için kullandığı eserleri doktora tezi olarak 
kabul edilmez. 

Madde 15 — Tezin incelenmesi ve savunulması, tezin Fakülte Dekanlığını tes
lim tarihinden başlayarak en geç beş ay içinde tamamlanır. 

Madde 16 — Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci en az üçü profe
sör olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşan tez jürisinin önünde tezi sunar ve 
savunur. 

Tez jürilerinin oluşturulmasında, tezi yürüten öğretim üyesi jürnin tabii üyesi 
ve başkanıdır. Tez jürisinin diğer dört üyesinin ikisi ad çekimi yoluyla fakültenin, 
ilgili öğretim üyeleri arasından; öteki ıkı üyesi de diğer Akademilerin benzeri öğ
retim yapan Fakültelerinde aynı konuda çalışan ve ad çekimi yolu ile saptanacak öğ
retim üyelerinden oluşur. 

Üyelerin seçiminde olduğu gibi, üye istenecek Akademinin belirlenmesinde de 
ad çekme yöntemi uygulanır. 

Jüri üyelerinin belirlenmesinde, ilgili bütün üyelerin isimleri kur'a torbasına 
atılır ve ad çekilir. Jürilere aynı yöntemle 1 nci ve 2 nci yedek üyelerde seçilir. So
nuçlar bir tutanakla saptanır. 

Tez yükünün dağılımında dengeyi sağlamak üzere, bir önceki ad çekiminde 
çıkan isimler sonraki kur'alarda kullanılmaz. 

Madde 17 — Tezin incelenmesi ve savunulması aşamalarına ilişkin işlemlerde 
aşağıdaki yol izlenir : 

a) Dekanlık tezin tesliminden itibaren bir ay içinde bulunduğu Fakültenin 
yapacağı seçimleri sağlar. 

b) Dekanlık diğer ik i üyeyi seçecek Fakültenin bağlı bulunduğu Akademiye 
ve Akademilere derhal bilgi verir ve seçim sonucunun bildirilmesini ister. 

c) Dekanlık alman cevaba göre teşekkül eden jurı başkan ve üyelerine en geç 
bir hafta içinde tezden birer nüsha gönderilmesini sağlat 
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d) Jüri Üyeleri, tez hakkındaki raporlarını ayrı ayrı gerekçeli olarak en geç 
ik i ay içinde hazırlayarak jüri başkanına verirler. 

e) Jüri başkanı, bu sürenin bitiminden sonra onbeş gün İçinde jürinin toplan
masını sağlar. 

f) Jüri oyçokluğu ile tezi savunmaya layik gördüğü takdirde, başkan savun
manın onbeş gün içinde yapılmasını sağlar ve savunma gününden en az bir hafta 
önce adaya bilgi verilir. Adayın yazılı muvaffakatı ile bu süreler kısaltılabllir. 

Zaruret halinde yukarıdaki gösterilen süreler, bir hafta için Fakülte Kuru
lunun önerisi üzerine Akademi Profesörler Kurulunca uzatılabilir. Yaz tatili bu sü
releri durdurur. 

g) Savunmaya layık görülen tez hakkında jürice tezin ya tamamen reddine 
veya düzeltilmesine karar verilir. Bu karar çoğunlukla da alınabilir. 

Tezin düzeltilmesine karar verilmiş ise öğrenci, jüri üyelerinin raporlarım da 
gözönünde tutarak tezini düzeltir ve üç aydan az olmamak üzere jüri tarafmdan ken
disine verilen ve Dekanlığa bildirilen süre içinde Dekanlığa verir. 

Bu durumda (c) fıkrasından itibaren işlem yeniden işler. 
h) Tezin reddedilmiş olması veya düzeltildikten sonra ikinci defa reddolun-

ması halinde, sonuçtan Fakülteye bilgi verilir. Fakülte adayın kaydım bit daha ye
nilenmemek üzere siîer. 

Madde 18 — Tez savunmasında öğrenci, tezini özetler ve tez konusu ile ilgili 
sorular karşısında savunmasını yapar. 

Tezin savunması tamamlanınca jüri, kararını vermek üzere görüşmeye çe
kilir. Olumlu karar için oyçokluğu gereklidir. 

Jüri tarafmdan savunmanın yetersiz görülmesi halinde, öğrencinin isteğ'de 
gözönüne alınarak en çok üç ay içinde yeniden tez savunmasına çağrılır, İkinci defa 
savunma yetersiz görüldüğü takdirde adayın kaydı bir daha yenilenmemek üzere si
linir. Bir raporla tesbit olunur. 

Madde 19 — Tez savunması kabul edilen öğrenciye, İktisadi ve Ticari tümler 
Akademisi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Eczacılık Bilimleri Doktoru) unvanı verilir ve 
sonuç Dekanlık aracılığı ile Fakülte Kuruluna bildirilir. 

Madde 20 — Kabul edilen tezlerin çoğaltılıp 50 adedi Fakülteye tevdi edildi
ğinde doktora diploması verilir. 

Tezin baş tarafına tez jürisinin unvanları, adları ve soyadları yazılır. 

Madde 21 — öğrenci, tezin Jüri tarafından kabulünden itibaren «Eczacılık 
Bilimleri Doktoru» unvanını taşıyabilir. 

Madde 22 — Doktora öğrencileri, doktoraya yazıldıkları tarihten İtibaren iki 
yıl süre İle lisans öğrencilerine tanınan haklardan faydalanırlar. Ancak, herhangi 
bir seminerden veya laboratuvardan devamsızlık sebebi İle başarısız sayılanlar ikinci 
yılda bu haklardan faydalanamazlar. 

Geçici Madde 1 — 1980 - 1981 öğretim yılında açılacak doktora programlan, 
bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde kesinleşip, iz
leyen onbeş gün içinde kayıtlar yapılarak bu yönetmelikte belirtilen pürelere göre 
doktora çalışması başlatılır. 

Madde 23 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 24 — Bu yönetmeliği Fakülte Dekanı yürütür. 
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Büyükçekmece Belediyesinden: 

Büyûkçekmece Belediyesi İmar Yönetmeliği 
BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1.01 — 6785 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulu 

nan bu yönetmelik Büyükçekmece Belediyesi şuurları içinde ve bu Belediyenin mü
cavir sahalarında uygulanır. 

Madde 1.02 — Bu Yönetmelik, Resmi Gazete ile yayımını takip eden günden 
itibaren yürürlüğe girer. 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bundan önce yürürlükte bulunan yö
netmelik ve ekleri hükümsüz sayılır. 

Madde 1.03 — Bu Yönetmelikte yazılı hükümler, imar planlarında aksine bir 
açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. 

Ancak, imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu 
maksatla etüd edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sadece ayrık veya bitişik bi
na yapılacağını, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını, binaların 
tertip peklini ve yüz alacakları cepheyi tesbit maksadiyle şematik olarak gösteril
diğinden, bunlara ait ifadeler imar plânlarının kayıtlarından sayılmazlar. 

Madde 1.04 — İmar plânlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte de yer al
mamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli 
takdire Belediye yetkilidir. 

Şu kadar ki, tereddüt veya ihtilâf doğurması yüzünden İmar ve îskân Bakan
lığına intikal eden konularda ve müteakip benzer işlerde adı geçen Bakanlığın mü
talâasına uyulur. 

Bunun dışmda, belediyenin hiçbir organı tarafından bu yönetmelik esasları
na aykırı olarak, prensip kararları ve benzeri kararlar alınıp uygulanamaz. 

Madde 1.05 — Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapılar, fen 
ve sağlık şartlarına ve ilgili diğer tüzük yönetmelik hükümlerine de uymak zorun
dadır. 

Madde 1.06 — Bu Yönetmeliğin (afet bölgelerinde yapılacak yapıîaı hakkın
daki Yönetmelik) hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Madde 1.07 — İmar ve iskân Bakanlığınca uygun görülen yerlerde,'Halk ko
nutları Standartlarının bütün hükümlerine uyulmak suretiyle yapılacak binalarda, 
bu yönetmeliğin adı geçen standartlara aykırı hükümleri uygulanmaz, 

Halk konutlarının yerlerinin uygunluğunun takdiri ve projelerinin onaylan
ması yetkileri, imar ve iskân Bakanlığına aittir. Bu yetkilerden tamamı veya bir 
kısmı belediyeye bırakıldığı sürece, bunlar belediye tarafından kullanılır. 

Madde 1.08 — Projeleri imar ve İskân, Bayındırlık veya Millî Savunma Ba
kanlıklarınca hazırlanacak veya onaylanacak yapılara ait projelerin belediyece ince
lenmesi sırasında, bu yönetmeliğin 3 üncü bölümünde belirtilen ölçü ve hükümlere 
bağlı kalınması mecburiyeti yoktur. 

Ayrıca, umumî binalardan yalnız ayrık nizamda olanları ile sanayi bölgelerin
deki tesisler, bu yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıtlarına 
ve yönetmelikte bu gibi binalar için yer verilenler dışında kalan iş ölçülere tabi 
değildir 

Ancak, bu maddenin tatbikinde belediyece tereddüde düşülmesi halinde 1.04 
üncü maddenin ikinci fıkrası uygulanır. 

Madde 1.09 — Ruhsat alınması gerektiği halde, ruhsat alınmadan yapılan ve
ya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar, imar planı ile kanun, tüzük ve yönetmelik 
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esaslarına uygun hâle getirilmedikçe, bunların tamir, tâdil ve ilâvelerine izin veri; 
mez. 

Ancak, bu gibi yapıların bulunduğu parsel içinde plân ve mevzuata uygür. 
olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tâdil vc ilavelerinde veya yeniden yapıl
ması mümkün olan yapılarda bu hüküm uygulanmaz. 

Madde 1.10 — Bu Yönetmelikte belediyeye bırakılmış olan takdir yetkileri, 
belediyenin imar işlerini yürütmekle görevli dairesince kullanılır. 

Madde 1.11 — Belediyeye ait yerler üzerinde (otobüs durağı, büfe, W.C, trafo 
ve benzerleri gibi) belediye hizmetlerinin görülebilmesi için lüzumlu tesislerin in
sansına, ancak belediyece mahzur görülmeyen hal ve şekillerde ve o yerin karakte
rini muhafaza etmek şartıyle izin verilebilir. 

Madde 1.12 (Geçici Madde) — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 
ruhsatı alınıp, yapılmasına başlanmış olan yapılara, ruhsatnamesindeki esaslar;', 
uvgun olarak devam edilebilir. Ruhsat süresi geçmiş olan yapılarda bu fıkra hük
mü uygulanmaz. 

Yine bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, ruhsatname ve eklerin 
aykırı olarak yapılan yapılar, gerek yapıldığı tarihte yürürlükte olan esaslara, ge
rekse bu yönetmelik esaslarına göre incelenerek, hakkında lehte olan hüküm uygu
lanabilir. 

ÎKÎNCİ BÖLÜM 
TARİFLER 

Madde 2.01 — Bu Yönetmelikte sözü geçen ve açıklanması faydalı görülen 
bazı lâbirler aşağıda tarif olunmuştur: 

a) Ticaret Bölgesi, 
Küçük Sanatlar Bölgesi, 
Sanayi Bölgesi, 
Protokol Bölgesi, 
Yüksek inşaat Bölgesi, 

gibi ifadelerle, imar plânlarında bu maksatlara ayrıldıkları açıkça belirtilmiş olan 
bölgeler kastedilmektedir. 

b) Azami bina sahası: Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan saha
dır. 

c) Bina sahası : Aydınlık ve çıkmaiar hariç olmak üzere, binanın arsa zemi
ninde işgal ettiği sahadır. 

d) inşaat sahası: Bodrum ve çatı katları dahil, is'cânı mümkün olaıı bütün 
katların, ışıklıklar çıktıktan sonraki sahaları toplamıdır. 

Açık çıkmalar bu sahaya dahil değildir. 
e) Bina derinliği: Bina arka cephesinin, ön cephe istikametine olan en uzak 

mesafesidir. 
f) Son kat: Çatı veya çatı katları altında bulunan normal katların en üstte 

olanıdır. 
g) Saçak seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur. 
h) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan 

mesafedir. 
(0/o 33 meyilli çatı gabarisi dahilinde kalan, çatılar, yüksekliği 1 metreyi geç-

meven korkuluklar, bacalar, merdiven fenerleri, asansör kuleleri, lüzumlu su depo
lan gibi elemanlar bina yüksekliğine dahil değildir.) 

i) Zemin kat: Binaların normal giriş katıdır. 
j) Resmî bina: Devlet teşkilât nizamında yer alan ve Devletin yapmakla 

vazifeli olduğu hizmet ve faaliyetleri ifa eden müesseselere ait veya bu müessese-
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îerce sermayesinin yansından fazlasına iştirak olunan teşekküllere ait olup, bir 
kamu hizmeti için kullanılan binadır. 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ARSA VE YAPILARLA ÎLGÎLÎ HÜKÜMLER 

PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ: 
Madde 3.01 — İmar plânında gösterilen çeşitli bölgelerde yapılacak ifrazlar

da, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi meyli, yol durumu, mevcut 
yapılar vesaire gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan 
yapıların ölçü ve ihtiyaçları da gözönünde tutularak tesbit olunur. Şu kadar ki, bu 
tesbit sırasmda aşağıdaki şartlar ihlâl edilemez. 

PARSEL GENİŞLİKLERİ: 
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde: 
A. 1, 2, 3 veya 4 katlı inşaata müsait yerlerde: 
a) Bitişik nizamda: (6) metreden, 
b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (6) metreden, 
c) Ayrık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı •+• (6) metreden, 
B. 5, 6 katlı inşaata müsait yerlerde: 
a) Bitişik nizamda: (6) metreden, 
b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (6) metreden. 
c) Aynk nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (9) metreden. 
C. 7, 8, 9, 10 katlı inşaata müsait yerlerde: 
a) Bitişik nizamda: (9) metreden, 
b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (9) metreden. 
c) Aynk nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (9) metreden, 
D. Yüksek inşaat bölgelerinde : (30) metreden. 
II — Yalnız tek katlı dükkan yapılacak ticaret bölgelerinde: (5) metreden. 
III — Küçük san'atlar bölgelerinde: 
a) Bitişik nizamda : (5) metreden, 
b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (4) metreden, 
c) Aynk nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı +• (4) metreden. 
IV — Sanayi bölgelerinde: (30) metreden az olamaz 
Bu ölçülerin tesbitinde, köşebaşına rastlayan parsellerde yol tarafındaki 

yan bahçe yerine, o yol için tâyin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır. 
PARSEL DERİNLİKLERİ: 
I — ikamet ve ticaret bölgelerinde: 
a) Ön bahçesiz nizamda: (10) metreden, 
b) Ön bahçeli nizamda: ö n bahçe mesafesi + (10) metreden. 
II — Yalnız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde : 
a) ö n bahçesiz nizamda: (5) metreden 
b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (5) metreden. 
III — Küçük San'atlar bölgelerinde: (5) metreden. 
IV — Sanayi bölgelerinde: (30) metreden, az olamaz. 
PARSEL SAHALARI : 
I — ikamet ve ticaret bölgelerinde: Yüksek inşaat bölgesi olarak tesbit edi

len yerlerde (2000) m 2 den, 
II — Sanayi bölgelerinde: (2000) m 2 den, az olamaz. 
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BAHÇE MESAFELERİ : 
Madde 3.02 — İskân sahalarında yapılacak binaların t 
ön bahçe ve yol kenarına rastlayan yan bahçe meşaleleri genel olarak (5) 

metredir. 
Bu binaların bitişik olmayan her cephesinde, komşu sınırlarından itibaren 
Çelik, kârgir ve benzeri yapılarda en az (3) metre, 
Diğerlerinde ise en az (5) metre mesafe bırakılması şarttır. 
Teşekkül etmiş durumu bu madde hükmüne uymayan yerlerde, ön ve yan 

bahçe mesafelerini, mevcut istikametler esas alınarak tâyin ve tesbite, belediye yet
kilidir. 

TEVHİT VE İFRAZLARDA İSTİSNALAR: 
Madde 3.03 — a) Çeşitli kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi mak

sadıyla yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden, bu hizmet ve tesisler için lü
zumlu parçaların ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifrazlar, bu yönetmelikteki 
ifraz şartlarına tabi değildir. 

b) Yeni parsel ihdas etmemek kayıt ve şartıyle, mevcut parsellerde daha 
müsait şartlar vücuda getirmek ve tatbikatı kolaylaştıracak durumlar hâsıl etmek 
mr.ksadiyle yapılacak hudut tashihi mahiyetindeki ifraz ve tevhit muamelelerinde 
de bu yönetmelikte sözü geçen asgari ifraz şartları aranmayabilir. 

c) Birden fazla sokağa yüzü bulunup da, diğer bütün şartlar tahakkuk ettiği 
halde, sadece sokak yüzleri bu yönetmelikteki asgari cephe genişliği şartlarına uy
madığından parçalara bölünemeyen parsellerden köşe başına tesadüf etmeyenlerinin, 
belediyece ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanılarak başka bir hal tarzı bulun
madığı takdirde, bina yapılması mümkün olan parçaların ayrılmasını sağlamak 
üzere cephe genişlikleri azaltılmamak kaydıyle ifrazına izin verilebilir. 

YENİ İHDAS EDİLECEK PARSELLERİN YOLA CEPHESİ BULUNMASI 
MECBURİYETİ : 

Madde 3.04 — İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel ihdas edilemez. 

UMUMİ HİZMETE AYRILAN YERLER : 
Madde 3.05 — İmar plânlarında, iskân hudutları içinde bulunup da, umumi 

hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı a>-
rıldıktan sonra, geriye kalan parçalan imar planını ve bu yönetmelik esaslanna 
göre müsait ise parsellere ayrılabilir. Keza, imar planı ve yönetmelik esaslarına gö
re müsait olduğu takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir. Tamamı umumî 
hizmetlere aynlan yerlere rastlayan veya kalan parçası plân ve yönetmelik hüküm
lerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştınlıncaya kadar sa
hipleri tarafından olduğu gibi kullanılmağa devam olunur. 

Bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil bulunmayanlarda; yükseklikleri ta
biî zeminden (3,5) metreyi, inşaat sahaları toplamı (100) metrekareyi geçmemek, 
mümkün mertebe sökülerek başka yere nakli kabil malzemeden ve buna müsait bir 
sistemde inşa edilmek şartıyle ve yine imkân nisbetinde mevcut ve müstakbel yol 
güzergâhlanna tesadüf ettirilmemek suretiyle, İmar Kanununun 11 inci maddesin
deki şekil ve esaslar dairesinde muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. Bu yapının, 
imar planına göre bulunduğu bölgenin özelliklerini ve belediyenin imar işlerini yü
rütmekle görevli dairesinin teklifi de gözönüne alınarak, hangi maksat için yapılıp 
kullanılabileceği belediye encümenince tayin ve tesbit olunur. Mal sahibi bu mak. 
şadın dışına çıkamaz. 

Aynca, bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil olanlannda program müddeti 
sonunda, programa dahil olmayanlarında ise, kanunen muteber müracaat tarihin-
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den itibaren 5 yıllık müddetin geçmesi halinde, bu yer belediyece kamulaştırılma-
dığı veya imar plânında gerekli değişiklik yapılarak başka bir imkân sağlanamadı
ğı takdirde, yine bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki bu hallerde verilecek 
ruhsatın daimi olması gerekir. 

KAPANAN YOL VE ÇIKMAZ SOKAKLAR: 
Madde 3.06 — imar plânına göre kapanan yol veya çıkmaz sokaklar üzerin

de veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan parseller ifraz 
edilemezler. Bu gibi yerler, İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanamadığı ve 
yapı yapılmasına müsait bir durum elde edilemediği takdirde, bu hükümler uygu
lanıncaya veya kamulaştırılıncaya kadar sahiplerince olduğu gibi kullanılmağa de
vam olunur. 

Bu gibi arsalardan 4 yıllık programa dahil olmayan ve bu yönetmelik hüküm 
ve ölçülerine göre bina yapılmasına müsait bulunanlarında, yükseklikleri tabiî ze
minden (6,50) metreyi, inşaat sahaları toplamı (200) metrekareyi geçmemek üzere 
yapı izni verilebilir. 

TEHLİKELİ SAHALAR: 
Madde 3.07 — Seylap bölgesinde bulunması, sıhhi veya jeolojik mahzurları 

olması veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arzetmesi yüzünden, imar Plânlarına 
veya yetkili mercilerce hazırlanmış veya onanmış raporlara göre yapı yapılması 
yasak edilen sahalar ifraz edilemez ve bu gibi yerlerde arazinin takviyesine matuf 
tesislerden başka yapı yapılamaz. 

İSKÂN HUDUTLARI DIŞINDAKİ YERLER : 
Madde 3.08 — iskân hudutları dışında kalan yerlerde bulunan arsalarda, sıh

hî ve/ estetik mahzur bulunmadığı takdirde, arsa sathının (% 5) inden fazla yer iş
gal etmemek, inşaat sahaları toplamı (200) metrekareyi ve saçak seviyelerinin tabiî 
zeminden yüksekliği (6.50) metreyi aşmamak, yola ve arsa sınırlarına (10) metreden 
fazla yaklaşmamak şartiyle, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri 
veya ziraat, eğlence veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müştemilat binaları 
yapılmasına izin verilebilir. 

Ancak, bu izin keyfiyeti, arsa sahibine iskân hudutları içerisindeki arsa sa
hiplerinin diğer haklarmı veya başka bir hak bahşetmeyeceği gibi, belediyeyi de 
herhangi bir mükellefiyete zorlamaz. 

Bu maddede sözü geçen sıhhî ve estetik mahzurların takdiri yetkisi belediye
ye aittir. 

BİNA İNŞA ŞARTLARI: 
Madde 3.09 — Genel olarak parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uy

mayan arsalarda, yeni inşaat ve ilâveler yapılmasına veya mevcut yapıların esaslı 
tâdiline izin verilmez. 

Bu gibi arsalar, İmar Kanunu hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait ha
le getirilinceye veya bu mümkün olmadığı takdirde kamulaştırılıncaya kadar, sa
hiplerince eskiden olduğu gibi kullanılmasına devam olunur. 

Ancak, iki tarafında imar plân ve mevzuatına aykırı olmamak şartiyle yapıl
mış bina veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında plâna göre tesbit 
edilmiş bir yol bulunan arsalarda, plân ve yönetmeliğin diğer şartlarına aykın ol
mamak kaydiyle, bu yönetmelikteki parsel büyüklükleriyle ilgili hülriimlere uyul
maksızın yapı yapılmasına izin verilebilir. 

Ayrıca, durumu yukarıdaki fıkra hükmüne uymadığı halde, ölçüleri bu yö
netmelikte belirtilen miktarlardan az olmakla beraber, üzerinde civarın karekterinc 
ve bölgenin şartlama göre yapılacak binanın gerektirdiği ölçüler sağlanabilen ar
salarda, parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere bağlı kaliDmaksızın yapı yapılma
sına da izin verilebilir. 
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Madde 3.10 — Genel olarak, herhangi bir arsa, imar plânı ve yönetmelik esas
larına göre parsellere ayrılmadıkça, üzerine lüzumlu müştemilât binaları dışında, 
birden fazla bina inşa edilemez. 

Şu kadar ki, umumî binalar, sınai tesisler, küçük san'at ve ticaret grupları, 
kamu tüzel kişileri veya kamu teşebbüsleri tarafından inşa ettirilecek lojmanlar ile 
sahası (2000) metrekareden az olmayan parseller üzerine, konut kredisi veren ku
ruluşlarca veya kooperatiflerce, tasdikli mevzii imar plânlarına uygun olarak yap
tırılacak toplu konutlar, bu madde hükmüne tabi değildir. 

Madde 3.11 — Aynk yapı nizamına tabi olan yerlerde, yönetmelik hükümleri-
ne dayanılarak tayin edilen azami bina sahasını aşmamak ve asgari bahçe mesafe
lerini muhafaza etmek şartıyle yapı yerini belediye tesbite yetkilidir. 

Madde 3.12 — Aynk yapı nizamına tabi olan veya ikili blok yapılması gere
ken yerlerde, daha uygun çözüm yollan bulmak maksadıyla, birkaç dar parseli bir
likte mütalâa ederek o yer için tesbit edilen yapı karekterine uyacak bir tertipten 
uzaklaşmamak üzere, bina cepheleri toplamı (30) metreyi geçmeyen ikili veya üçlü 
bloklar teşkil etmeğe belediye yetkilidir. 

BÎNA DERİNLİKLERİ: 
Madde 3.13 — Bina derinlikleri (20) metreyi geçmemek ve hiçbir yerde arka 

bahçe sınırına (3) metreden fazla yaklaşmamak şartıyle : 
H 

1 = L — (k + ) formülü ile hesaplanır. 
2 

(Burada: 1 = bina derinliğini, 
L = parsel derinliğini, 
k - ön bahçe mesafesini, 
H = bina yüksekliğini gösterir.) 

Ancak, 
Yukandaki formüle göre bulunacak bina derinliği (7) metreden az olan hal

lerde arka bahçe sınırına (1.00) metreden fazla yaklaşmamak şartiyle bu derinliği (7) 
metreye çıkarmağa. 

Derinliği (7) metreden az olan arsalarda da, komşu parsellerle ahenk teşkil 
etmek ve onlara herhangi bir zarar vermemek şartiyle, parsel derinliğince yapı izm 
»ermeğe 

Belediye yetkilidir. 
Ayrıca: 
a) iki tarafında imar planına göre olduğu gibi muhafazası mümkün bina 

bulunan parsellerde yapılacak binaların derinliği, komşu binaların derinlikleriyle 
ahenk teşkil edecek şekilde tesbit olunur. 

b) Köşe başına rastlayan parsellerde bina derinliğinin tesbiti, parselin üze
rinde bulunduğu yollann imar nizamı gözönüne alınarak yapılır. 

c) Köşe başından başka iki yola cephesi bulunan ve varsa ön bahçe mesa
feleri çıktıktan sonraki ortalama derinliği (30.00) metreden az olan parsellerde, bu 
derinliğe kadar yapı yapılabilir. 

d) imar plânında, ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki yapı adaların
da yapılacak binaların, gece gündüz ikamete aynlmayıp sadece işyeri olarak kulla
nılan zemin katlan ile aynı maksatla kullanılan birinci katlan müşterek mütalâa 
edilerek, bunlann yüksekliği (3.50) metreyi aşmayan kısımlan, varsa bodrumlan 
ile birlikte arsa derinliğince yapılabilir. 

Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabiî ze
minden itibaren (6.50) metreyi geçmesi halinde, bu miktarı aşan kısmın, arka komşu 
sınırından en az (3.50) metre geriden başlatılması lâzımdır. 
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BİNA YÜKSEKLİKLERİ: 
Madde 3.14 — a) imar plânı ve raporlarında kat adetleri veya bina yüksek

likleri belirtilmemiş veya bölge kat nizamı tayin edilmemiş yerlerde, bina yüksek
likleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri, aşağıda gösterilen miktarları aşmamak 
üzere tesbit olunur. 

imar planına göre; genişliği: 
(6.00) m'ye kadar olan yollarda: Bina yüksekliği (6.50) m'den, kad adedi bod

rum hariç (2) den fazla, 
(6.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (930) m'den, kat adedi bod 

rum hariç (3) den fazla, 
(9.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (12.50) m'den, kat adedi bod

rum hariç (3) den fazla, 
(12.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (12.50) m'den, kat adedi 

bodrum hariç (4) den fazla, 
(14.50) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (15.50) m'den fazla, 
(19.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği ( ) m'den fazla olamaz 
(İmar plânlannda gösterilen bina yükseklilerinin veya kat adetlerinin birbir

lerine tahvillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tesbitinde bu esaslar gözönündc 
bulundurulur.) 

b) imar plânına göre iskân hudutları dışında kalan veya iskân hudutları 
içinde bulunup da yapı yapılması men edilen veya başka maksada tahsis olunan yer
lerde bu madde uygulanmaz. 

c) Yeni yapılacak binaların, tâyin edilmiş ise imar plânı veya raporunda 
veya bölge kat nizamı plânında, aksi halde bu Yönetmelikte gösterilen yüksekliği 
veya kat adedini haiz olmaları lâzımdır. 

Ancak, temel ve statik hesapları ile, bahçe mesafeleri, merdiven, ışıklık ve
saire gibi kat adedi ve bina yüksekliği ile ilgili elemanları, plân veya yönetmelikte 
gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplanmak, lüzumu halinde asansör yeri bıra-
lılmak ve proje mes'uliyeti ile fennî mes'uUyet hizmetleri bu esaslara göre aran
mak sartıyle, noksan katlı inşaat yapılabilir. Belediyece uygun görülen hallerde 
3 ve daha az katlı bina yapılması gereken yerlerde inşa olunacak noksan katlı bi
nalarda ise bu şartlarda aranmayabilir. 

Ayrıca, bina yapılması mümkün olan ve 6785 sayılı kanunun 48. maddesinin 
uygulanması bahis konusu olmayan parsellerde sahibinin isteği ve Belediye Encü
meni kararıyle, uygun görülecek muvakkat bir zaman için, yüksekliği (6.50) metreyi 
geçmeyen bina veya tesislere de izin verilebilir. 

d) Bu maddenin uygulanmasında, yollardaki arızî genişleme ve daralma
larda, ön bahçe, yeşil saha, röfuj, meydan, demiryolu, su kenarı gibi unsurları yol 
genişliğine dahil edilmez. 

e) Bu Yönetmelikte gösterilen yükseklikler, herhangi bir âbideyi veya mu
hafazası gereken tarihi ve mimari bir eserin görünüşünü bozması halinde, Beledi
yece lüzumu kadar azaltılabilir. 

f) Bu maddede tesbit edilen yükseklik her kata 3 metre tekabül edece
ğine göredir. Su basmandan sonra ilk 3 metre yükseklik için (1) kat, artan her 3 
metre içinde birer kat itibar olunur. 

BİNALARA KOT VERlLMESt: 
Madde 3.15 — Genel olarak binalara arsanın cephe aldığı yolun kırmızı kotuna 

göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hizasındaki tretuvar üst sevi
yesinden kot verilir. 
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Henüz tretuvar ikmâl olunmamış veya kırmızı kotu tesbit edilmemiş olan 
vollarda, bu tesbit işinin kısa bir zamanda yapılmasının mümkün bulunmaması 
halinde belediyece yakın bir takribiyetle kot verilmesi de mümkündür. 

Yola olan mesafesi (6) metreyi aşan bu bahçeli binalar, genellikle bina ön 
cephesi ortasındaki tabiî zeminden kot alırlar. Ancak, fazla meyilli olan veya yol 
kenarında set teşkil eden arsalarda yapılacak binalara civarın karekterine göre kot 
verilir. 

İkili blok teşkil eden binaların her ikisine de aynı kot verilebilir. 
Köşebaşına rastlayan parsellerde yapılacak binalar, daha fazla yükseklik ala

bileceği sokağın şartlarına tabidir. Ancak, bu yükseklik diğer sokakta (20) metre
den fazla devam edemez. Keza 3.13 üncü maddenin (c) fıkrası uyarınca yapılacak 
binalar da, daha fazla yükseklik alabileceği sokağın şartlarına tabi olmakla beraber, 
erf az (3) metre evvel diğer sokak şartlarına uydurulacaktır. Şu kadar k i , bina de
rinliğinin (20) metreden fazla olmaması halinde bu fıkradaki (3) metrelik mesafe 
şartı da aranmayabilir. 

İki tarafındaki parsellerde, imar plânına göre muhafaza edilen ve fakat yük
seklikleri bu yönetmelikte belirtilenden daha fazla olarak teşekkül etmiş binalar 
bulunan bir parselde, yapılacak binanın yüksekliği, komşu binalarla ahenk teşkil 
edecek şekilde artırılabilir. Ancak, bu artış i k i taraftaki komşu bina yükseklikleri 
ortalamasını geçemez. 

Cephe genişliği (12) metreyi geçmeyen bir parselde yapılacak bina yüksekliği
nin, i k i taraftaki komşu parseller için tesbit edilmiş olan yüksekliklerden farkl. 
olması halinde, bunlarla ahenk teşkil edecek şekilde arttırılması veya azaltılması 
mümkündür. Ancak, bu ayarlama i k i taraftaki komşu bina yükseklikleri ortala
masını tecavüz edemez. 

Madde 3.16 — Genel olarak, zemin kat döşeme seviyeleri; binaların kot aldığı 
yol cephesince bu kota esas olan tretuvar üst seviyesinden aşağı düşürülemez ve 
(+ 1.00) metreden de fazla olamaz. Fazla meyilli sokaklar üzerinde yapılacak bîna-
lr ı da uygulanacak şekli takdire, gereken yerlerde kademeler yaptırmağa belediye 
yetkilidir. 

Arazi meylinde faydalanmak maksadiyle veya mimarî icaplar sebebiyle, bir 
binalar blokunun, bir binanın veya müstakil bir dairenin, tesbit edilen bina yük
sekliğini aşmamak, belirli piyesler için tâyin olunan asgari kat yüksekliklerine v? 
bu yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı olmamak şartıyle, çeşitli katlardan ve 
farklı taban veya tavan seviyelerinden müteşekkil olarak tertiplenmesi mümkün 
olduğu gibi, zemin katların binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan 
piyesleri de zemin kat kotu ile bağlı kalmaksızın tertip edilebilir. 

BAZI YAPILARDA ARANAN ŞARTLAR: 
Madde 3.17 — a) Kat adedi ve yükseklikler: 
Kerpiç binalarda: Bir bodrum ve bir normal kat, yani (3.50) metreyi, 
Hımış, ahşap, yarım ahşap, yarım kagir binalarda : Bir bodrum ve iki normal 

kat, (6.50) metreyi aşamaz. 
Kerpiç yapıların üzerine ayrıca çatı katı yapılamaz. 
b) Ahşap ve yarım ahşap binalar bitişik olarak yapılamazlar. Hımış ve yarım 

kârgir binaların, komşu hudutlannda zeminden itibaren çatının her yerinde ( ) 
metre yüksekliğe kadar ve en az bir tuğla kalınlığında yangın duvarı yapılması 
şartıyle bitişik olarak inşa edilmeleri mümkündür. 

c) Umumî binalar çelik, betonarme, kagir veya benzeri olabilir. 
Ancak, mimarî karekteri veya kullanma şart ve şekilleri itibariyle özellik ar-

zeden yapılar bu hükme tabi değildir. 
d) Her türlü binaların temel ve bodrum kat duvarları kagir olacaktır. 
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SAÇAKLAR: 
Madde 3.18 — Binalarda saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak saçakla

rın (1.20) metreyi geçmemek üzere genişliği belediyece tâyin olunur. 
Madde 3.19 — Yapılarda ayrıca çekme vt: çatı katı yapılamaz. 
Bu konuda 28/9/1978 gün ve 16418 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ek mad

de hükümlerine uyulacaktır. 
ÇIKMALAR : 
Madde 3.20 — Binalarda, azami bina sahası dışında: 
Kendi bahçe hudutları dışına taşmamak, 
Genişliği (1.50) metreyi aşmamak, 
Yol cephelerinde kot aldığı nokta hizasından, diğer cephelerde tabiî zeminden 

çıkma altına kadar olan en yakın şakulî mesafe (2.40) metreden aşağı düşmemek, 
Arka komşu hududuna açık çıkmalarda (2) metreden, kapalılarda (31 metre

den fazla yaklaşmamak şartiyle çıkma yapılabilir. 
Ayrık nizama tabi veya yan bahçeli binaların bitişik olmayan cephelerinde 

yapılacak çıkmalar, yan ve arka komşu hudutlarına, açık çıkmalarda (2) metreden, 
kapalılarda (3) metreden fazla yaklaşmamak- şartiyle cephe uzunluğunca devam 
edebilir. 

Bitişik yapı nizamına tabi binaların ön ve arka cephelerinde yapılacak çık
malar, yan komşu hududuna, açık çıkmalarda (1.50) metreye, kapalılarda (2) met
reye kadar yaklaştırılabilir. 

Ayrıca, yine bitişik nizama tabi yerlerde, iki taraftaki ilgililerin muvafakati 
halinde ve belediyece mahzur görülmediği takdirde, çıkmaların yan komşu hududu
na kadar yaklaştırılmalanna da izin verilebileceği gibi. 

Komşu parselde imar plânına göre aynen muhafazası gereken ve arka cephe 
hattı, çıkma yapılacak binanınkinden ileride olan bir bina bulunması halinde, çık
manın bu hattı aşmamak üzere bu tarafta komşu hududuna kadar devam ettiril
mesi de mümkündür. 

Parsel sınırı dışındaki çıkmalar : 
ön bahçesi bulunmayan ya da yeterli olmayan teşekkül etmiş, bölgelerde; 

yol, meydan, yeşil alan gibi kamu kullanımına ayrılmış yerler üzerinde, parsel sınırı 
dışında eski yönetmelik maddeleri uyarınca imar durumuna ve ruhsatı alınmış 
onanlı projesine uygun olarak çıkmalı bina yapılmış ise, yeni yapılacak binalarda 
aynı koşullarla çıkma yapılabilir. Ancak yapılacak çıkmaların kapalı kısmı cephe 
boyunca yapılabilecek çıkmaların 2/3 ünü geçemeyeceği gibi açık veya kapalı çık 
ma konusu parselden enaz 2.00 metre uzaklıkta olacaktır. Komşu parselde daha 
once parsel sınırına kadar çıkma yapılmış ise, 2.00 metre uzaklık koşulu aranmaz. 

Çıkma izni verilmesine esas olacak teşekkül etmiş bölge koşulu her yapı 
adası için aranır. Bir yapı adasının bir kenarında bu maddede belirtilen şekilde çık-
malı bina varsa, adanın sadece o kenarı çıkmalı teşekkül etmiş sayılır. 

Birden çok yol, meydan, yeşil alan ve benzerine cephesi olan parsellerde çık-
ma izni, her cephe için adanın çıkmalı teşekkül etmiş olması koşuluna bağlı ola-
rak verilir. 

İmar planı kararı ya da İmar Yönetmeliği değişikliği nedeni ile kat ekler, 
mesı, çatı katlarının tam kata tamamlanması halinde bu maddedeki çıkmalı teşek 
kül etmiş bölge koşuluna uyularak eklenecek kat ve bölümlerde de çıkma izni 
verilir 

Geçici Madde — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsatı alına
rak yapımına başlanmış parsel sınırı dışına çıkmalı binalar onanh projesine uygun 
olarak tamamlanır. 
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Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa ya-
Pilsın (0.20) metreyi geçmeven motifler ile bahçe içerisinde yapılacak üstü açık 
teras ve 7.emin kat giriş merdivenleri, bina cephesinden itibaren genişliği (1.50) met
reyi geçmemek ıretuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası ıretuvar üst seviye
sinden en az (2.40) metre yükseklikte bulunmak şartıyle, yol durumuna, civarın ve 
binanın karekterine göre, belediyece tesbit edilecek giriş saçakları çıkma addedil
mez. 

IŞIKLI KLAR: 
Madde 3.21 — Her müstakil ev Veya dairede, en az bir oturma odası ile ya

tak odalarının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları gereklidir. Bu şe-
ki'de ışık ve hava almalarına lüzum olmayan diğer odalarla mutfakların ışıklıktan, 
vıkanma yeri ve Vv'.C.'lerin ışıklık veya l ^ a bacasından faydalanmaları da müm
kündür. 

Genel olarak ışıklıklar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyen binalarda dar 
kı.nan (1) metreden ve Sahası (3) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenarı (1.50) 
metreden \ e sahası (4.50) metrekareden az olamaz. 

Otel. pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacakları ışıklık 
iar, yükseklileri (6.50) metreyi geçmeyenlerde dar kenarı (1.50) meıreden ve sahası 
•4 50) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenarı (2) metreden, sahası (6) metrekare
den az olamaz. 

Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü 0.45x0.45 metrekaredir. 
Asgari Öiçüdeki bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok dört piyes 

favdalanabilir. Bu pheslerin adetlerinin artması halinde, dörtten fazla her bir pi-
ves için ışıklık veya ha\a bacası ölçüsü, aynı nöbette artırılır. 

Ancak, vukanda belirtilen şekillerde ışık ve hava alması gerekmeyen veya 
lüzumlu ışık ve havayı bu yönetmelikte tarif edilen şekild: esasen alması mümkür. 
olan pıveslerden, herhangi bir ışıklık \eya hava bacasına pencere açılması, bu ışık-
'ık veya hava bacası ölçülerinin artırılmasını gerektirmez. 

Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde bu lunç 
çaktır. Komşu bina veya parsellerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmak su
retiyle, bu elemanların yapılmaması veya ölçülerinin azaltılması caiz değildh 

Işıklık ve hava bacaları, bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren başlatılabilir. 
Binaların bitişik olması gereken komşu tarafında boydan boya ışıklık yapıl 

ması halinde, civarın inşaat nizamına aykırı bir görünüş meydana getirmemek üze
re sokak cephesinde bina yüksekliğince en az bir piyese yer verilmesi veya beledi
yece mahzur görülmeyen hallerde bu kısmın aynı şekilde duvarla kapatılması mec
buridir. 

EVLERDE BULUNMASİ GEREKFN PİYESLER VE ÖLÇÜLERİ : 
Madde 3.22 — a) Her müstakil evde veya dairede; en az: 
1 oda 
1 yatak odası veya nişi 
1 Mutfak veya yemek pişirme yeri 
1 banyo veya yıkanma yeri 
1 W.C. bulunacaktır. 
3 veva daha az odalı ev veya dairelerde yıkanma yeri ile W.C. bir arada ola 

bilir. 
b) Bunlardan; 
En az 1 oda (2.80x4.00) m. 
Yatak ve çalışma odaları (2.10x2.80) m. 
Mutfak veya yemek pişirme yerleri (150x2.00) m. 
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Banyo veya yıkanma yerleri (1.70x2.00) m. 
W. C. (0.90x1.20) m. 
Antre, ofis, koridor, yatak holü vesair iç geçitler (1.00x1.20) m. 
Birden fazla daire ile ilgili genel geçitler (1.10x1.20) m. 

ölçüsünden daha küçük yapılamaz. 
Bu yerlerin, normal şekillerde yapılamaması halinde, içerisine en az bu öl

çülerde bir dikdörtgen sığdırılabilecek mesahayı haiz bulunmaları lâzımdır. 
İÇ YÜKSEKLİKLER: 
Madde 3.23 — Genel olarak, iskân edilen katların, taban döşeme kaplaması 

üzerinden tavan altına kadar olan yüksekliği (2.40) metreden az olamaz. 
Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, YV.C, kiler, ofis, antre, koridor, yatak 

holü, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler, asma kat'ar, iskân edilmeyen çatı 
ve bodrum katları ile müştemilât binalarında bu yükseklik (2.20) metreden aşağı 
düşmemek üzere indirilebilir. 

Garaj, kalorifer dairesi , odunluk, kömürlük gibi özellik arzeden yerlerin 
yükseklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği şekilde tesbit ve ta-
vin olunur. 

Otel, pansiyon, işhanı, büro, mağaza, dükkân ve benzeri işyerlerinin ve içe
risinde insan oturan, yatan veya çalışan diğer binaların iç yükseklikleri de (2.40ı 
metreden az olamaz. 

Düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu olarak uzun 
süre içinde kaldığı mahallerin taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan 
temiz açıklığı (3.50) metreden az olamaz. 

PENCERELER: 
Madde 3.24 — Binalarda, pencere boşlukları toplamı, faydalanılacak piyes 

alanının: Salon, oda ve mutfaklarda sekizde birinden ve her halde (1.25) metrekare
den, diğer piyeslerde onda birinden ve her halde (0.42) metrekareden az olamaz. 
Camlı balkon kapılarının (0.80) metreden yukarıdaki kısımları pencere boşluğu 
sayılır. 

KAPILAR: 
Madde 325 — Genel olarak kapı yükseklikleri (2) metreden, kapı genişlikleri 

ise; bu yönetmelikte sözü geçen umumi binaların, otel, pansiyon, işhanı, çarşı ve 
benzerleriyle, daire adedi 4'ten fazla ola napartmanların ana giriş kapılarının (0.13) 
metreden, mutfak, kiler, yıkanma yeri, W. C. ve benzeri yerlerin kapılarında (0.70) 
metreden az olamaz. 

Asansör, garaj, odunluk, kömürlük, depo ve benzeri ö?ellik arzeden yerlerin 
kapılarında bu madde hükümleri aranmaz. 

Madde 3.26 - Binaların bitişik komşu tarafına, ilgili komşu parsel sahibinin 
muvafakati alınıp tapuya tescil ettirilmedikçe ve ait olduğu piyes kapı veya pence
re açılmasa dahi esasen gerekli direkt ışık ve havayı alacak elemanlara sahip bu
lunmadıkça, pencere ve kapı açılamaz. 

MERDİVENLER: 
Madde 3.27 — Bu Yönetmelikte sözü geçen umumî binalarla, otel işham 

buro, pasaj, çarşı ve berızerlerinin, birden fazla dairesi olan ev, apartmanların mer
divenleri ahşap olamaz. 

Merdiven ve sahanlık genişlikleri: 
Yukarıda belirtilen binalarda ve varsa çatı katındaki daireler dahil dörtten 

fazla dairesi bulunan apartmanlarda, (1.20) metreden, diğer binalarda (1.00) metre
den az olamaz. 
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Bu genişliklerin: 
Tek aileye mahsus evlerde (0.90)'(metreye, çatı ve bodrum merdivenler ile, ser

vis merdivenlerinde (0.70) metreve kadar indirilmesi mümkündür. 
Merdiven basamaklarının ölçüleri: 
a = basamak yüksekliğini göstermek ve (0.19) metreden fazla olmamak, 
b = basamak genişliğini göstermek üzere : 2a + b = 60 ila 63 formülüne 

göre hesaplanır. 
Balasmanlı merdivenlerde, merkezden (0.15) metre mesafede asgarî basamak 

genişliği (0.10) metre olacak, bu genişlik basamak ortasında nizamî ölçüden aşağıya 
c'üşmiyecektir. 

İmar plânı ile kanun, tüzük vc yönetmelik hükümlerine gore muhafazası 
mümkün olan binalara kat ilâvesi halinde, mevcut yapılacak işlemi tâyine, beledi
ye yetkilidir. 

ASANSÖRLER: 
Madde 3.28 — Yüksekliği (15.50) metreyi geçen veya beşten fazla katı bulunan 

binalarda, zemin kattan itibaren (çatı katı hariç) son kata kadar, dar kenarı (1.001 
metreden ve sahası (1.50) metrekarelere göre asansör tesisi mecburidir. Bu binalar
dan sadece apartmanlarda, bu fıkra hükmüne göre yer ayrılmakla beraber, asansör 
tesisi mecburiyeti bir kat daha fazlası halinde uygulanır. 

Binanın kat ve daire adedinin fazlalığı veya kullanma şeklinin gerektirdiği 
lüzuma göre, asansör ve yerinin ölçü veya adedini artırmağa, başlangıç katı olarak 
zemin kat yerine, bodrum veya birinci katı kabul veya tâyine, belediye yetkilidir. 

İmar plânı ile kanun, tü?ük ve yönetmelik hükümlerine göre, muhafazası 
mümkün olan binalara kat ilâvesi halinde, ilâve kat ile birlikte kat adedi altıyı ve 
bina yüksekliği (18.50) metreyi geçmediği takdirde, asansör aranmayabilir veya 
ıısansor yeri ölçüleri mevcuda uydurulabilir. Kat adedi dörtten az olan mevcut bi
nalara bu tıkra hükmü uygulanmaz. 

Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, nizamî şekil ve ölçülerde 
merdiven yapılması şartını ortadan kaldırmaz. Asansör yapılması gereken binalar
dan belediyece lüzumlu göı ölenlerinde içte veya dışta, yangına mukavim bir malze
meden, un a/ (0.70) metre genişliğinde yangın merdiveni sapılması şarttır. 

KORKULUKLAR: 
Madde 3.29 — Her türlü binada: 
Balkon ve taraş etrafında, 5 ten fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde, 

kotu (0.90) metreden az olan pencere boşluklarında, döşeme kotundan itibaren cn 
az (0.90) metre yüksekliğe kadaı, fennî icaplara uygun olarak korkuluk yapılması 
mecburidir. 

B A C A L A R : 
Madde 3.30 — Kaloriferli dahi olsa, mesken olarak kullanılan binaların her-

bir dairesinde, mutfak ve banyo dışında kalan en az (1) piyeste, otel, iş hanı vc ben
zen binaların ise her katında en az (1) baca yapılması mecburidir. 

Normal bacaların iç genişlikleri en az (0.13x0.13) metro olmak üzere, her katın 
bacası müstakil olacak, iki ve daha fazla baca birbirine bağlanmıyacaktır. 

Her ateş mihrakına ayrı bir baca yapılacaktır. Şönt baca yapılması hâlinde 
Su kayıt aranmaz. 

P O R T Î K L E R : 
Madde 3.31 — Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, portik yük

sekliği (3.50) metre, derinliği ise (4) metredir. 
Ancak, civarın teşekkül tarzı ve mevkiin özellikleri dolayısıyla bu miktarlar 

belediyece değiştirilebilir. 
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P \ S A J L A R : 
Madde 3.32 — Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların: 
a) Taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan temiz açıklığının (3.50) 

metreden. 
Genişliğinin (30) metreden kısa pasajlarda (3.0ü), daha uzunlarında (4.00) 

metreden az olmaması, 
b) Her biri (1.30) metreden dar olmayan en az 2 ginş çıkı* kapıcı ile yeteri 

kadar havalandırma bacası veya tertibatını haiz bulunması, 
c) Birden fazla katlı olmaları halinde, her bir kat arasında 3.27 nci madde

deki şartlara uygun merdiveni olması, 
d) Bir kısmı veya diğer katlan başka maksatlar için kullanılan binalar içe

risinde bulunmaları halinde, diğer esas giriş, merdiven, asansör ve geçit gibi tesis
lerle, bu tesislere ayrılan yerlerin pasaj dışında ve müstakil olarak tertiplenmesi 
«ereklidir. 

SU DEPOLARI VE SIHHİ TESİSLER: 
Madde 3.33 — Bu Yönetmelikte sözü geçen umumî binalarla, otel ve benzer

lerinde ihtiyaca göre en az (15) tonluk su deposu bulunacaktır. 
Aynca işhanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarla otel ve benzerlerinde 

en çok (25) kişiye, sinema, tiyatro gibi umumi binalarda ise en çok (50) kişiye, en 
az (1) kadın ve (1) erkek için olmak üzere lüzumu kadar W. C, pisuvar ve lavabo 
yapılması gereklidir. 

BODRUMLARLA iLGÎLt BAZI HUSUSLAR: 
Madde 3.34 — Bu yönetmelikte sözü geçen umumi binaların bodrum kısım 

lan, esas bloka tabi değildir. 
Tabiî zeminin veya bahçe seviyesinin altında kalmak şartiyle lüzumlu görü

len hallerde bahçenin tamamında bodrum yapılmasına, belediyece izin verilebilir 
Madde 3.35 — Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyilli 

yollar dışında yapılacak ön bahçesiz binalarda yol cephesinden bodrum girişi ya
pılamaz. 

KAPICI DAİRELERİ: 
Madde 3.36 — 6785 sayılı Yasaya, 1605 sayılı Yasa ile eklenen 2 nci madde ge

reğince kapıcı dairesi ayrılacak binalarla bu dairelerin ölçü ve nitelikleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

A. Kapıcı dairesi ayrılacak binalar: 
1 — Konut, işyeri ve büro olarak kullanılacak binalardır, (resmî daireler 

hariç.) 
Bu binalardan: 
a) Kaloriferli olanlarında konut binalarının 8 daireden, işyeri ve büro bina-

laıımn 3000 m* (brüt) den, 
b) Kalorifersiz olanlannda, konut binalarının 12 daireden işyeri ve büro bi-

nalarının 4000 m3 (brüt) den, fazla olanlarında kapıcı dairesi aynlması zorunludur. 
2 — Konut binalarının daire sayısı 20 den, işyeri ve büro binalarının 6000 m 3 

(brüt) den fazla olanlarında, kapıcı dairesine ilâveten esas giriş kapısı yanında 4 
metrekareden küçük olmayan kapalı bir kapıcı bölmesi ayrılacaktır. 

3 — Konut binalarının daire sayısı 50 den, işyeri ve büro binaiannın 15000 
m 3 (brüt) den fazla olanlannda kapıcı dairesinden başka, aynı ölçü ve nitelikte bir 
de kaloriferci dairesi aynlacaktır. 

B. Kapıcı dairelerinin ölçü ve nitelikleri: 
1 — Kapıcı dairelerinin taban döşemesi üst seviyesinin hiçbir yeri tabiî ze

mine 0.50 m. den fazla gömülü olmayacaktır. 
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2 — Kapıcı daireleri doğrudan ışık ve hava alabilecek şekilde düzenlenecek 
ve alanı dokuz metrekareden az olmamak şartiyle bir odası veya altışar metrekare
den az olmayan iki odası bulunacak ve bunlardan ayrı olarak bir yemek pişirme 
yeri ile helâ ve duş yeri (ikisi aynı hacimde olabilir) ihtiva edecektir. 

C. 775 ve 7269/1051 sayılı Kanunlar uyarınca yapılacak konutlarda bu Yö
netmelik hükümleri uygulanmaz. 

MÜŞTEMİLATLAR : 
Madde 3.37 — Binalarm müştemilât kısımları, mümkün ise esas binanın bod

rumunda, aksi halde bahçede ayrıca yapılacak müştemilât binalarında tertiplene 
bilir. 

Dört tarafı yol ile çevrili istisnaî parseller dışında, esas binaların yol tara
fındaki cephe hatlarını tecavüz eden müştemilât binası yapılamaz. 

Bu gibi istisnaî parsellerde müştemilât binalarının yapılacağı yeri tâyine be
lediye yetkilidir. 

Müştemilât binalarının: 
a) Dar kenarı (4) metreden, en yüksek noktasının tabiî zeminden yüksekliği 

(2.50) metreden fazla olamaz. 
b) Esas binaya bitişik oldukları takdirde, komşu hudutlarına, aksi halde 

esas binaya mesafeleri 3.02 nci maddede belirtilen miktarlardan az olamaz. 
c) Yapı cinsleri ahşap veya yarım ahşap olamaz. 
d) Parsel durumu müsait olduğu takdirde, esas binanın inşasından önce de 

yapılması mümkündür. 
e) Kapıcı dairesi ,garaj, odunluk, kömürlük, depo, mutfak, çamaşırhane ve 

benzeri hizmetler için kullanılması gerekir. 

P A R A T O N E R L E R : 
Madde 3.38 — içinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle sivri ve yüksek 

bina ve tesislere paratoner konması mecburidir. 

BAHÇE DUVARLARI: 
Madde 3.39 — Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafındaki cephe 

hatlarının önünde (I) metreyi, gerisinde ise (1.50) metreyi geçemez. Ayrıca üzerle
rine yükseklikleri (1) metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir. 

Fazla meyilli yerlerde uygulanacak şekli takdirde belediye yetkilidir. 
Okul, hastane, cezaevi, ibadet yeri, elçilik, sefarethane, açık hava sineması ve 

benzerleri gibi özellik arzeden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi bölge
lerinde yapılacak bahçe veya çevre duvarları bu madde hükmüne tabi değildir. 

ŞANTİYE BİNALARI: 
Madde 3.40 — Lüzum ve ihtiyaca göre belirli bir süre için yapılıp yıkılması 

gereken şantiye binaları, bu yönetmelikte belirtilen ölçülere tabi değildir. 
Şantiye binalarının, bulunduğu parsel içinde yapılması gereken esas bina ve

ya müştemilât binası şartlarına tamamen uyması halinde, yıktırılması gerekmez, 
lüzumlu formalitelerin tamamlanması suretiyle muhafaza edilmeleri mümkündür. 
Aksi halde, esas binaya kullanma izni verilebilmesi için şantiye binasının yıktırıl
mış olması şarttır. 

DİĞER BASlT TESİSLER: 
Madde 3.41 — Bahçelerde yapılması istenen pergole ve basit ser gibi bazı 

tesislerin inşasına ve parsel hudutlarını aşmayan genişliği (1) metreyi geçmeyen 
kuranglez yapılmasına, belediyece izin verilebilir. 
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K U Y U L A R : 
Madde 3.42 — Genel olarak, temiz ve pis su kuyuları ile fosseptikler komşu 

hudutlarına (S) metreden fazla yaklaştınlamaz. 
Ancak, bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde, özellikle bitişik 3apı 

nizamına tabi yerlerde, fennî ve sıhhî mahzur bulunmadığı takdirde bu mesafeler 
azaltmağa veya birkaç komşuya ait fosseptikleri bir arada veya bitiştirerek yaptır
mağa, belediye yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
YAPI RUHSATI İŞLERİ 

Madde 4.01 — Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadil işlerinde, yapı ruhsatiyesi al
mak için belediyeye müracaat sırasında, dilekçeye eklenmesi gereken plân, proje 
ve resimler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Mimarî proje: 
1 — 1/iOO ölçekli umumî vaziyet plânı, 
2 — 1/50 ölçekli temel, bodrum ve kat planları, 
3 — 1/50 ölçekli en az iki tam kesit, 
4 — 1/50 ölçekli cephe resimleri, 
b) Statik proje, 
— Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda betonarme 

hesap ve resimleri, 
— Diğer binalarda, durum ve ihtiyaca göre, gerekirse çatı hesabı, diğer statik 

hesap ve resimleri, 
c) Gereken hallerde, tesisat plânı, proje ve resimleri. 
Madde 4.02 — 4.01 inci maddede sözü geçen belgelerin : 
a) İmar ve İskân Bakanlığınca kabul veya tesbit edilen çizim ve tanzim 

standartlarına uygun olması, 
b) Ehliyetli elemanlara tanzim ettirilmiş bulunması, 
c) Projenin başında: 
Arsanın: 
— Yeri, 
— Tapu kaydı, 
— Pafta, ada, parsel numaraları, 
— Miktarı, 
— İhtiva ettiği yapılar, 
Yapılacak yapının: 
— Cinsi, 
— Kat adedi, 
— Bina ve inşaat sahaları, 
— Hangi maksatla kullanılacağı, 
— Tahmini metrekare bedeli, 
— Tahmini bedeli, 
Yapı sahibi ile. 
Projeleri tanzim eden, 
Yapının fennî mes'uliyetini alacak olan, 
Sürveyans hizmetini görecek olan 

elemanlar hakkında lüzumlu bügileri açıkça belirten bir bilgi tablosunu ihtiva et
mesi, 
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d) Bunlardan; 
Gerek mimarî projelerin, gerekse diğerlerinin (3) takım halinde düzenlenip, 

usulüne göre dosyalanması lâzımdır. 
Madde 4.03 — Resmî bina inşaat, ilâve ve esaslı tadillerinde, 4.01 inci madde

de sözü geçen belgelerden: 
a) Mimarî proje yerine, 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje ibraz edilebilir. 
b) Millî Savunma, Bayındırlık veya İmar ve İskân Bakanlığının, bu konuda

ki bütün sorumluluğu kendileri yüklendiklerine Bakanlıklarca düzenlenen veya 
onaylanan binaların, statik ve tesidair resmî yazısı ibraz edildiği takdirde, projeleri 
adı geçen başat plân, proje, resim ve hesaplarının ve 4.02 nci maddede belirtilen 
bilgi tablosunun belediyeye ibrazına lüzum yoktur. 

Madde 4.04 — Belediyece, 4.03 üncü maddede sözü geçenler dışında kalan 
yapılardan, büyüklüğü veya bazı özellikleri dolayısıyle uygun görülenlerinin miman 
pıojeleri de 1/100 veva î/200 ölçekli avan proje olarak istenebilir. 

Madde 4.05 — Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadiller
de, sonradan değişiklik yapılması istendiğinde: 

a) Yapılacak değişiklik binanın bütününde ise; yukarıda 4.01 ve 4.03 üncü 
maddelerde sö/u geçen mimarî projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. 

Bu değişiklik, yapının statik hesaplarında da değişiklik yapılmasını gerektir
d i takdirde, 4.01 inci maddenin (b) fıkrasıyle, 4.03 üncü maddenin (b) fıktası ge
reğince istenen belgelerin gerekenlerinin de değiştirilmesi lâzımdır. 

b) Yapılacak değişiklik, belirli bir veya birkaç kata inhisar ediyorsa, bele
diyeye sadece değiştirilmesi istenen katların plânları ibraz olunur. 

Gerekirse, yukarıdaki (a) fıkrasında belirtildiği şekilde statik hesapların de
ğişik şekli de istenebilir. 

r) Bir katın belirli bir kısmında değişiklik yapılması gerektiği takdirde, sa
dece bu kısmın tâdil plânının belediyeye ibrazı ile iktifa olunabilir. 

dj Proje üzerinde basit tashihler yapılması mümkün olan hallerde, ayrıca 
tadilât pıojesı istenmez ve bu düzeltmeler bütün nüshalarda aynı şekilde yapılarak, 
belediyece mühürlenip imzalanır. 

e) Bu maddede sözü geçen tadilât projelerinin (3) takım olması lâzımdır. 
Madde 4.06 - Ruhsata tabi olan basit tâdil ve tamirlerde plân, proje, resim 

ve hesap istenmem. 
Madde 4 u7 — 6785 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sözü geçenler dışında : 
Bu yönetmelikteki hükümlere aykırı olmamak ve taşıyıcı unsurları değiştir

memek şartıyle; 
Pencerelerin tabanlarının indirilmesi veya kapıya tahvili, pencere ve kapı yer

lerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi, bahçe tanzimleri, korkuluk, paratoner, per
gele ve benzerleriyle küçük ve basit kümesler yapılması, 

Gerek bunların, gerekse bölme duvarı bahçe duvan, duvar kaplaması, baca. 
saçak ve benzeri elemanların tamirleri, ruhsata tabi değildir. 

Ek Madde — 7/5/1976 gün ve 15580 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ve 
bilâhare 21/5/1977 gün ve 15943 ve 23/12/1977 gün ve 16148 sayılı Resmî Gazetelerde 
yayınlanan şekliyle bazı maddeleri değiştirilen Otopark Yönetmeliği hükümlerine 
uyulacaktır. 

Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkam yürütür. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E . No : 1977/141 
K. No : 1979/160 
Sanık : Doğan Karabulut, Kemal oğlu Senem'den olma, 1959 doğumlu Göksün 

Çardak Bucağı Düğün Yurdu Köyünden, 
Suç : Geceleyin bina dahilinde kilit kırmak suretiyle hırsızlık ve eşyayı cürü-

müyeyi satın almak. 
Yukarıda belirtilen suçundan dolayı sanık hakkında 2/10/1979 tarih ve 1979/160 

sayılı kararla TCK. nun 64-493/1-522-55/3-59 ve 647 sayılı Kanunun 6/2. maddesi 
gereğince verilen hükmün tebüği için yazılmış İsede aramalara rağmen gösterilen ad
reste bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat K a 
nununun 28 ve 29 uncu maddesi gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve tebli
gat tarihinden 15 gün sonra tebliğ kesinleşmiş olacağı aynı Yasanın 31. maddesi gere
ğince ilânen tebliğ olunur. 817 

Elbistan Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/409 
K. No : 1981/6 
Davacı : K- H . 
Sanık : A l i Fergan, Arif ve Meryem oğlu, 1939 doğumlu, Elbistan Güneşli Ma

hallesi nüfusuna kayıtlı olup, halen firarda. 
14/9/1978 tarihinde ticaret kastı ile kaçak iskambil kâğıdı bulundurmak suçun

dan yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememize açılan kamu davası
nın yapılan açık duruşması sonunda Mahkememizin görevsizliğine ve görevli Mahke
menin 4se Adana, tçel, K. Maraş, G. Antep, Adıyaman ve Hatay İlleri Sıkıyönetim 
Komutanlığı nezdindeki askerî mahkemeleri olduğuna karar verilmiş olup; 

Sanığın gıyabında verilen görevsizlik karan sanığın firarda bulunması nedeniyle 
sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince görevsizlik kararı
nın sanığa ilânen tebliğine karar verilmiş olup; 

Aynı Kanunun 31. maddesi gereğince son İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra 
tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 818 

T . C . 

R e s m î G a z e t e 
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Elbistan Ağır Caza Mahkemesi Başkanlığından : 

E . No : 1977/60 
K. No : 1979/164 
Sanık : Mirza GUn, Şükrü oğlu Meryemden olma 1955 O. lu Afşin Gözpmar Kö

yünden. 
Suç : Adam öldürmeye teşebbüs ve 6136 S. K. M . 
Yukarda belirtilen suçtan dolayı Mahkememizce hakkınızda verilen 16/10/1979 

tarih ve 1979/164 sayılı kararla 6136 S. K. nun 13. maddesi gereğince ve T. C. K. 59 
maddesi gereğince 10 ay hapis ve 416 lira ağır para cezası, 

T. C. K. 468/son maddesi ve T. C, K. 59. maddesi gereğince 1 ay 20 gün hapis 
cezası, netlceten 647 S. Y. nın 6 maddesi gereğince ertelenmesine. 

Yukarda belirtilen hükmün infaz edilmesi gerekçesiyle sanığın belirtilen adre
sine tebliği için karar gönderilmiş isede gösterilen adreste aramalara rağmen buluna
mamıştır, Bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 - 29 maddesi gereğince Resmî 
Gazete'de tebliğine ve aynı Yasanın 31. maddesi gereğince tebliğ tarihinden 15 gün 
sonra kesinleşmiş olabileceği ilânen tebliğ olunur. 815 

E. No : 1977/30 
K. No : 1978/64 
Sanık : Doğan Karabulut, Kemal oğlu Senem'den olma 1959 D. lu Göksün İl

çesi Karaömer Köyü nüfusuna kayıtlı olup Çardak Bucağı Düğün Yurdu mezerasm-
dan. 

Suç : Geceleyin bina dahilinde suni araçla hırsızlık. 
Suç tarihi : 18/2/1977 
Yukarda belirtilen suçtan dolayı sanık hakkında verilen 27/10/1978 tarih ve 

1978/64 sayılı kararda uygulanan T. C. K. nun 493/1, 55/3, 59, 523, 525 ve 647 S. K 
6/2. maddesi gereği verilen hüküm ve 169 lira 30 kuruş mahkeme masrafı hakkındaki 
ilânın sanığa tebliği yapılması için aramalara rağmen gösterilen adreste bulunama
dığından tebligat yapılamamıştır, 

Tebligat Kanunun 7201 - 28 - 29. maddesi gereğince Resmî Gazete'de ilânen teb
liğine ve aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilân edildikten 15 gün sonra kesinleşmiş 
olacağı ilânen tebliğ olunur. 816 

Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1980/28 
K. No : 1980/112 
Süknaya mahsus evi kasten yakmak suçundan sanık Bursa merkez üsküp H. 

3295, C. 51/34, S. 49 da nüfusa kayıtlı olup suç tarihinde Bayrampaşa Altıntepsı Yeni 
Mahalle Sülün Sokak No : 10 da oturur, Ahmet - Perizat oğlu, 1949 D. lu, Ercan Yıl
dırım hakkında mahkememizce yapılan 23/9/1980 tarihli oturum sonunda : 

Sanığa isnat edilen suç sabit görüldüğünden TCK. nun 369. maddesi gereğince 
371/1. maddesi gereğince Uç ay hapis cezası verilmiş ve verilen bu ceza 647 sayılı 
Kanunun 6. maddesi gereğince ertelenmesine karar verilmiş olduğundan 23/9/1980 
tarih ve 1980/28 esas, 1980/112 karar sayılı kararın sanığa PTT. ve zabıta marifetiyle 
tebliğ edilmek istenmiş isede bildirilen adreste bulunamadığından tebligat yapılmamış
tır. 

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddelerine tevfikan 
sanık Ercan Yıldırım'a ertelenen kararın Resmî Gazete'de İlânen tebliğine karar ve
rilmiştir. İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Kanun yollarına başvurulma
dığı taktirde kararın kesinleşeceği sanık Ercan Yıldırım hakkındaki ilâmın infaza 
verileceği ilânen tebliğ olunur. S25 
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Yenimahalle 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1977/585 
K. No : 1979/25 
Karar Tarihi : 25/1/1979 
Karar Metni : Mahkememizin görevsizliğine ve dosyanın görevli Sıkıyönetim 

Askerî Mahkemesine gönderilmesine dair karar. 
Öğrenim ö/gürlüğünü engellemek suçundan sanık Gelibolu Alaaddin Ma

hallesi nüfusuna kayıtlı Sami oğlu 1958 D. lu Abdullah Yağcıoğlunun yapılan ara
malar sonucu adresi meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 - 30 mad
deleri, gereğince karar özetinin Resmî Gazetede ilanen tebliğine 31. madde gereğince 
ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilân mas
raflarının kendisinden alınacağı ilân olunur. 751/1 • 

Yenimahalle Cumhuriyet Savcılığından: 

1980/5401 
Demetevler, Havacılar Sitesi altında uzun zamandanberi terk edilmiş ve sa

hipsiz 683 - Z - 663 numaralı ve B - PV - 939 plakalı otoların kaçak bulundukların
dan bahisle ve sahiplerinin zaman aşımı sonuna kadar aranmasına devam oluna
cak araçların Gümrük ambarında bırakılması yıpranmalarına neden olacağından 
1918 sayılı Kanunun 58. maddesi gereğince 18/9/1980 tarihinde 8 No lu Gümrük 
ambarında 130 sıra ile alınan ve 131 sıra numarası ile alman 2 adet aracın Yenima-
halle 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 12/1/1981 gün ve 1981/2 sayılı kararı ile Müsade
resine karar verilmiştir. 

İlân olunur. 752 • 
İstanbul 10, Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E No : 1979/666 
K. No : 1980/74 
Sanık : Ekrem Uçakcı, Mehmet Sadık oğlu, 1960 D. lu Tarlabaşı Keresteci 

Rece Sok. 20 numarada. 
Yukarıda ismi yazılı kişi mahkememizin sayısı gösterilen hükmü ile TCK. nü

nün 64. 492/7. 522, 525. maddeleri gereğince 8 ay hapis ve S ay emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmasına karar verilmiştir. 

7201 sayılı Yasanın 8 ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yapılması 
kabil olamamıştır. 

Bu itibarla aynı Yasanın 32. maddesine göre hüküm hülasası ilânen tebliğ 
olunur. 756/2 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyonu Baş

kanlığından : 

Tekliflerinin en geç 30 Ocak 1981 Cuma günü saat 15.00'e kadar Komisyonu
muza verileceği 22/12/1980 ve 24/12/1980 tarihlerinde Resmî Gazete'de ilân edilmiş 
olan 1 adet 8 tonluk elektrikli portal vince ait teklif verme tarihi görülen 'üzüm 
üzerine 2 Mart 19S1 Pazartesi gününe ertelenmiştir. İlgililere duyurulur. 

946/ 2-2 
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Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

TELEFON SANTRALI ALINACAKTIR 
1 — Mevcut özel ve teknik şartnamesine göre 

1 ad t 20 harici hatlı, 200 dahili aboneli, 
15 adet 10 harici hatlı, 100 dahili aboneli, 
35 adet 5 harici hatlı, 50 dahili aboneli, 

Crossbar sistem tam otomatik telefon santralı kapalı zarf usulü ile (eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

2 — İşin geçici teminatı 4.450.000,— liradır. 
3 — ihale 11/2/1981 Çarşamba günü saat 16.00 da Genel Müdürlüğümüz satın 

alma Komisyonunda yapılacağından, kapalı zarf teklif mektuplarının aynı gün saat 
15.00'e kadar makbuz n.ukabilinde Satın Alma Komisyonuna verilmesi lâzımdır. Her 
ne sebeple olursa olsun zamanında verilmeyen teklifler kabul olunmaz. 

4 — Bu işe ait özel ve teknik şartnameler, İstanbul'da İstanbul Şubemizden, 
izmir'de İzmir Merkez Şubemizden, Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Müdürlü
ğünden temin edilecektir. 

5 — Bankamız 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadı
ğından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir 

833 / 3-3 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
KARABÜK 

1 — Karabük Müessesemiz Yüksek Fırınları Kırma, Eleme ve Cevher Hazır
lama Tesisinde kullanılmak üzere Konveyör rulo grupları, tambur mil ve yatakları 
kapalı teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İhale ile ilgili şartnamemiz 2.500,— T U karşılığında aşağıdaki adresler
den 2 Şubat 181 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

A ) Karabük'te : Genel Müdürlük Tedarik ve İkmâl Müdürlüğünden, 
B) Ankara'da : Küçükesat, Büklüm Sk. No. 22*deki Mümessilliğimizden, 
C) İstanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat : 4 - 5'dekl Mü

messilliğimizden. 
3 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta tamamen serbesttir. 
4 — IsteklUerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif 

mektuplarını geçici teminatları ile birlikte en geç 17 Şubat 1981 Salı günü saat 14.00'e 
kadar Genel Müdürlük Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları, ilân 
olunur. 895 / 2-2 

İskenderun D. Ç. Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

10 K A L E M ELEKTRİK MOTORLU V A L F İTHAL EDİLECEKTİR 
1 — Bu işe ait şartnamemiz; 
a) İskenderun'da Demir ve Çelik Fabrikaları Tedarik İkbal Müdürlüğünden, 
b) Ankara'da Büklüm Sok. No. 22 de Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Mü

dürlüğü Ankara Mümessilliğinden, 
c) İstanbul'da Yalı Köşkü Cad. Yalıköşkü Işhanı Kat : 4 - 5 Sirkeci'de Demir 

ve Çelik İşletmeleri İstanbul Mümessilliğinden temin edllebüir. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektup

larının en geç 19 Mart 1981 saat 14.30'a kadar Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv 
Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 930 / 2-2 
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Ankara lıv. Amirliği 4 No.lu Sat. Al . Kom. Bşk. lığmdan-: 

Kapalı zarf usulü üe Kütahya muhtelif işler İkm. înş. işi yaptırılacaktır. Keşif 
bedeli 294.135.e65,— lira olup, geçici teminatı 8J824.070,— liradır, ihalesi 18/2/1981 gü
nü saat ll.OO'de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi hergün Komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki ge
cikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 10/2/1981 günü saat 17.00"ye kadar Anka
ra'da Hv. K. K . î s . î n ş . D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almalar: şart' 
tır. 685 / 1-1 

• • m 
Ankara Lv. Amirliği 4 No. lu Sat. Al . Kom. Bşk. lığından: 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen 'bedel ve geçici teminatları yazılı 31.638 Kg. 
zeytuni renkli sentetik boya kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde 
Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyon
da ve İstanbul, İzmir Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklüerin kanunî şekilde ha
zırlayacakları tekldf mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Zeytuni renkli sentetik boya, Miktarı: 31.638 Kg., M . Bedeli: 9.333.210,— 
TL., G. Teminatı: 280.000,— TL., İhale günü: 11/2/1981, Saati: 15.00. 

847 / 1-1 
e 

İstanbul Jandarma Levazım Amirliği 2 No . lu Satınalma Komisyon Başkanlı
ğından : 

Jandarma birlikleri ihtiyacı için 40000 adet haki örme naylon palaska 2490 sa
yılı Kanunun 51 nci maddesine göre müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme usulü 
ile satın alınacaktır. Tamam: bir istekliye ihale edilecek, malın muhammen bedeli 
21.000.000,— lira, kat'i teminatı 1.280.000,— liradır. Açık eksiltme 13 Şubat 1981 Cuma 
günü saat ll.OO'de yapılacaktır. Bu ise ait evsaf ve şartname İstanbul, Ankara, İzmir 
J. Sat. Al . Kom. Bşk. lıklannda görülebilir. İsteklüerin kat'i teminaüariyle, kanunen 
istenilen belgeleriyle ihale saatinde hazır bulunmaları şarütır. Her türlü gecikmeler 
kabul edilmez. 798 /1-1 • 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden 
Bahçekapı/tSTANBUL 

18 K A L E M KİMYEVİ M A D D E SATIN A L I N A C A K T I R 
Camiamıza bağlı Müessese ve Fabrikalarımızın 1981 yılı ihtiyacı 18 kalem 

Kimyevi Madde kapalı zarf usulü teklif temini suretiyle sağlanacaktır. 
1 — Teklif verme son günü 16/2/1981 saat 17.30'a kadardır. 
2 — Teklifler en az (30) otuz gün opsiyonlu olacaktır. 
3 — Teklif zarflarının üzerine AL./III 3300/81 dosya numaramız yazılacaktır. 
6 — Teklifler kapalı zarfı havi olarak Müessesemiz veya Karaköy'dekl Sümer

bank İstanbul Şubesi giriş hollerindeki Alım Teklif Kutusu'na belirtilen gün ve saatte 
atılmış olacaktır. Posta ile gönderildiği takdirde ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih 
ve saatte Müessesemizde bulunacak şekilde gönderilmesi gerekir. Postadaki vaki ge
cikmeler nazarı itibara alınmaz. 

7 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp şartlarımızla ihtiyacımıza 
en uygun olanı tercih edilecektir. 799 /1-1 

http://294.135.e65,%e2%80%94
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İskenderun Demir ve Çelik Palbrikalan Müessese Müdürlüğünden: 

± % 20 TOLERANSLA 1200 TON CNaOH) SODYUM 
HİDROKSİT N AKLETTİ RttLECEKTlllR 

Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınatoilir: 
1 — İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 
2 — İstanbul'da Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han K a * : 4 - 5'dekd Mümes

silliğimiz. 
3 — Ankara'da Küçükesat Büklüm Sok. No : 22'deki Mirnıessilliğimiz, 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 80 • 68 No. lu dosyayla 

ilgilidir, meşrulıath kapalı teklif mektuplarım, geçici terninatlarıyla birlikte engeç 
lO/^/l&Sl Salı günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğün
de bulundurmaları ilân olunur. 848 / 1-1 

• •* 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda İhale No., Cinsi, Miktarı, İhale Tarihi ve Saati, Muvakkat Temi
nat miktarı gösterilmiş olan malzeme müteahhit nam ve hesabına teklif isteme sure
tiyle satın alınacaktır. 

İhale No : 79-54D-067/1, Cinsi ve Miktarı : 290 Adet Davey Çamur Pompası 
Gömleği, Şartname Bedeli : 100,— TL., Muvakkat Teminat : 67.690,— TL., İhale Ta
rihi ve Saati: 9/2/1981 - 11.00 

2 — İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücefepe Man. Mal
tepe R - 7 Ankara) toplanacak Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
aynı yerden ve İstanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden (Firüzağa Süngü Sokak 
3, 5, 7 Tophane - İstanbul) temin edilecektir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarım, İdari Şartnamenin 9. maddesinde istenen 
vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edil
mez. 

5 — Banka teminat mektupları limit dahili olacak ve teminat mektubunun 
ıımıt dahili olduğu hususu üzerinde açıkça belirtilmiş bulunacaktır. 

6 — Geflel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
894 / 2-2 

T.K.t. Mahdut Mes'uhyetli Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müessesesi Mü
dürlüğünden : Çayırhan/NALLIHAN 

ANKARA 

Müessesemiz ihtiyacı olan 60.000 Adet Yol Çivisi ihalesi 4 Şubat 1981 günü saat 
14.00 de Müessesemiz Müdürlüğünde yapılacaktır. 

— Tekhf mektublan 4/2/1981 günü saat engeç 12.00 ye kadar Müessesemiz 
Muhaberat Servisi Şefliğine kapalı zarf usulü verilecektir. 

— Konu ile ilgili Şartnameler Ankara TKİ Genel Müdürlük Satmalına Dairesi 
Başkanlığında İstanbul'da İstanbul Satınalma Müdürlüğünden ve Ticaret Şube Mü
dürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edilir. 

— Müessesemiz 2490 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 
— Teklif mektuplarında; Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 

832 / 3-3 
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Çifteler Hara» Müdürlüğünden: 

(SÜT SAĞMA MAK1NASI S A T I N A L I N A C A K T I R ) 
1 —. Aşağıda gösterilen özelliklere sahip komple portatif ikil i Süt Sağım 

Maklnaaından (4) adedi teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 
2 — Maktna'nın özellikleri: 
a) 220 Volt monofaze elektrik motoruna sahip olacak ve bu motordan hare

ket almakla çalışabilecektir. 
b) Çift sağım tertibatlı olacak ve her ik i sağım tertibatı, birbirinden ayrı 

(Müstakil) çahşabüecektlr. 
c) Pompası silindirli emiş pompalı, süt kabı 30 zar kiloluk (2) adet olup A l i -

mlnyumdan imal edilmiş olmalıdır. 
â — Teklif mektuplarının 9 Şubat 19Ö1 günü saat 14.00 de kadar Eskişehir 

Mahmudiye'deki Hara Merkezimizde Müdürlüğümüze veçilmesi gerekmektedir. Pos
tadaki gecikmeler dikkat ahnmıyacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İlân olunur. 
620 / 2-1 

• — — 

Sümerbank Eskişehir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemizin 1981 yılında çıkacak tali hasılat ve hurda malzemelerinin aç»k 
pazarlık usulü ile satışı aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır. 

İştirak etmek isteyen firmalar, şartname ile satışa çıkarılacak mallara ait 
listeyi Müessesemiz Ticaret Servisinden açık pazarlık tarihlerinden evvel temin ede
bilirler. 

Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 

2 Şubat 1981 Pazartesi 
3 Nisan 1981 Cuma 
9 Haziran 1981 Salı 
17 Ağustos 1981 Pazartesi 
15 Ekim 1981 Perşembe 
9 Aralık 1981 Çarşamba 

307/1-1 

- m . i , 
E.G.O. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kuruluşumuzca; 
6000 Adet 16 mm? AL-CTJ Kablo pabucu rondelası 
6000 » 25 mmz » » » » 
5000 > 35 mmz » » » » 
5000 » 50 mmJ » * » » 
4000 » 70 mm* » » » » 
4000 » 95 mm? s » D > 
4000 » 150 mm? » » » » 
4000 » 240 mm2 » » > > 

malzemeleri firma nam ve hesabına 30/1/1981 günü saat 10.00 da E.G.O. Genel Mü
dürlüğünde Komisyon önünde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname E.G.O. İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü Makine 
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğü «Toros Sokak No: 20 Sıhhıye-Ankara> 
adresinden 4/80-1E. referansı ile ücretsiz olarak temin edilebilir. 

3 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 663 /1-1 
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Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden : 
BAHÇEKAPI/ÎSTANBUL 

Mensucat boyası satınalınacaktır. 
1 — Cupro Gelb Brown R G L (Veya muadili) 500 K g 
2 — Ostanthren Blau RS. (Veya muadUi) 1000 Kg. 
3 — Nova tik Brown 2G. (Veya muadili) 300 Kg. 
4 — Indanthren Direkt Schwarz RB. (Veya muadili) 2000 Kg . 
5 — Echt Brodeaux GP Base (Veya muadili) 1000 K g 
6 — Procion Yellow M X - 4G. (Veya muadili) 500 K g 
7 — Procion Blue M - 3G. (Veya muadili) 500 Kg . 
8 — Ostazin Red S - 5B. (Veya muadili) 1000 Kg. 

boyaları satınalınacaktır. 
Kapalı zarfı havi teklif mektuplarının 9/2/1981 günü saat 17.30 a kadar Mü

essesemiz veya istanbul Şubemizdeki teklif atım kutusuna atılması veya ikinci bir 
zarf içerisinde aynı tarih ve saatte Müessesemizde bulunacak şekilde posta ile gön
derilmesi lâzımdır Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacaktır. 

Verilecek teklif mektuplarının üzerine A L / I H Dosya No • 3401/81 ibaresinin 
yazılması şarttır. 

Hazır mal teklif edilecektir. 
Heı hangi bir fiyat artışı kabul edilmeyecektir. 
Teklifler 50,— T L lik pula tabidir. 
Müessesemiz 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp teklif

ler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir. 
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Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden : 
BA HÇEKAPI/ISTANBUL 

Muhtelif Müessese ve fabrikalarımız için, aşağıda yazılı 7 kalem yardımcı 
kimyevi maddeler kapalı zarf usulü teklif temini suretiyle satınalınacaktır. 

Madde Adı Miktar Kg. 

Setalan L 2 veya muadili 29 
Setalan tW vt-ya muadili 2550 
Setalan OF veya muadili 11179 
Setalan OG veya muadili 6500 
Setapret CS veya muadili 4516 
Setapret G P M veya muadili 502 
Setalan R A / N veya muadili 8200 

1 — Teklif verme son günü 4/2/1981 saat 17.30 a kadardır. 
2 — Teklif zarflarının Üzerine 3512 - 3519/79 Dosya No ile teklif verme son 

günü belirtilerek en geç -17.30 a kadar Müessesemiz veya Süberhank istanbul Şu
bemiz hollerindeki teklif alım kutusuna atılmış olması, posta ile gönderildiği takdir
de teklif 2. bir zarf içinde aynı tarih ve saatte Müessesemizde bulunacak şekilde 
gönderilmesi gerekir. Postadaki vaki gecikmeler nazarı İtibare alınmayacaktır. 

3 — Satmalınacak maddelerle İlgili mütemmim malumat Müessesemiz A L / I U 
Servisinden temin edilebilir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp, 
teklifler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanlar te-.cih edilecektir. 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Y A P I İŞLERİ İLANI 
1 — Eksiltmeye konulan is Kurumumuz Tokat Hastanesi çatı tadilâtı, yağlı 

boya, badana ve onarım işlerinin Müteahhit Şerafettin Sözeri vekili Cemal Topal'ın 
nam ve hesabına yaptırılacak olup, ilk keşif bedeli 3.565.738,26 liradır. Bu fiyat 1979 
yıb. Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına göredir. 

Mezkûr onarım inşaatı (Sabit Birim Fiyat» esasıyla yapılacaktır. 
2 — İhale Sabit Birim Fiyat üzerinden ilânen teklif alma, bu mümkün olma

dığı takdirde pazarlık usulüyle 2 nolu Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır, istek
lilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mek
tuplarını en geç 13/2/1981 tarihine rastlayan Cuma günü mesai saati sonuna kadar 
Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye - Ankara adresindeki Genel Müdürlük binamızda, Mal
zeme Dairesi Başkanlığı evrakına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında 
bulunacak şekilde iadeli - Taahhütlü olarak postalamaları lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
3 — İsteklilerin, bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerini Ankara'da Adakale 

Sok. «Dr. Mediha Eldem» No: 30'da S.S.K. Genel Müdürlüğü Yapı işleri Dairesi Baş
kanlığı inşaat Onarım Fen Heyeti Müdürlüğü bürosunda, mesai saatleri dahilinde in
celemeleri mümkündür. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için istekliler; 
a) 1980 yılma ait Ticaret Odası Belgesini, 
b) Usulü dairesinde 120.722,15 lira (lık muvakkat teminatı) 
c) Keşif bedeli kadar (c) grubundan Müteahhitlik Karnesi aslı veya noterden 

tasdikli sureti, 
d) Keşifteki işlerin benzeri ve keşif bedeli kadar bir işi Müteahhit olarak ta

mamlayıp kabullerini yaptırmış olduğuna dair resmi daireden alınmış iş bitirme bel
gesinin ibraza şarttır. (Taşaronluk belgesi kabul edilmez.) 

e) Şantiye Şefi ve Kontrol Şefi olarak çalışanların keşifteki miktar kadar 
benzeri işleri tamamlayıp kabullerini yaptırmış olduğuna dair ilgili (Resmi) daireden 
alınmış belge aslının ibrazı şarttır. 

f) ihale evrakının tetkik ettiklerini gösterir Kurum inşaat Onarım Fen Heyeti 
Müdürlüğünden bu iş için alınmış belgeyi eklemeleri şarttır. 

g) isteklilerin en geç ihaleden (3) gün önceden mesai saati sonuna kadar bir 
dilekçe ile S.S.K. Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçe ekine a, d, c, e, f 
maddelerinde yazılı evrakları eklemeleri şarttır. (Müracaatta umumi evrak kaydı ta
rihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz.) 

h) Bu işin şantiye şefliğini ve fenni mesuliyetini deruhte edeceğine dair bir 
Mimar - inşaat Mühendisi veya inşaat Yüksek Teknikerinden alacakları Noterden tas
dikli taahhüt beyannamesini ihale evraklarına eklemeleri şarttır. 

5 — Daha önce Kurumumuz İhalelerine katılan Müteahhitlere Yeterlik Belgesi 
verilmiş olması hiç bir zaman bu ihaleyi bağlamayacağı gibi bu evraklardan birisinin 
eksik olması halinde yeterlik belgesi verilmez. Ayrıca firmaların Kurumumuzla olan 
münasebetleri ya bizzat eksiltmeye iştirak eden firma sahiplerinin, ya da Noter mari
fetiyle yetkili kılacakları temsilcilerinin muhatap olması gerekir. 

6 — istekliler gerçek veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — 5337 sayılı Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibince Belediyelerce is

tenilecek ilân ve yardımlarla bilumum harçlar müteahhide aittir. (Finansman Kanunu 
gereğince ödenmesi gereken inşaat ve emlak alım vergileri bina inşaat vergisi idareye 
al tUr.) 

8 — Kurum ihaleyi yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
682 /1-1 
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Ankara Levazım Amirliği 1 Nolu Sat. A l . Kom. Bşk. lığından : 

1 — Aşağıda cinsleri, miktarları, muhammen bedeleri ve kati teminatları yazılı 
(12) kalem (Yiyecek) maddesi 2490 sayılı Kanunun (43) ncü madde (Nam Hesaba) 
Açık Eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

2 — 9 Ocak 1981 günü çıkan ilânlar İzmir ilâm zamanında çıkmadığından ge
çersiz sayıldığından 21 Ocak 1981 ihalesi 6 Şubat 1981 Cuma gününe bırakılmıştır. 

3 — Bu işe ait evsaf ve şartname mesai dahilinde Ankara - İzmir - İstanbul 
Levazım AmirUklerinde görülebilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları iiân olunur. 

Muh. Bed. Kati Tem. 
C i n s i Miktarı TL. TL. İhale günü ve saati 

Arpa Şehriye 
Balyalı Saman 80.000 » 720.000 43.200 » •» 11.15 
Kesme Yüzük Makarna 40.000 » 1.800.000 108.000 » » 1 1 30 
Burgu Makarna 40.000 » 1.800.000 108.000 » » * 
İnce Uzun Makarna 
Bamya Makarna 
Midye Makarna 
Fiyonk Makarna 40.000 » 1.800.000 108.000 » » > 
Arpa Şehriye 70.000 » 3.150.000 189.000 * » > 
Yıldız Şehriye 
Çubuk Makarna 
Şehriye Tamamı 
Makarna Tamamı 
Balyalı Kuru Ot 120.000 » 1.560.000 93.600 » ••- 11-45 

NOT : Yukarda ya2ilı ilânın evsaf ve şartnamesi 31 Aralık 1980 gün ve 1451 
1469 - 1453 - 1454/80 sayılı yazımızda gönderilmiştir. 
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

12.000 Kg. 540.000 32.400 6/2/1981 Cuma 
80.000 720.000 43.200 » 
40.000 1.800.000 108.000 » » 
40.000 » 1.800.000 108.000 
70.000 3.150.000 189.000 
70.000 3.150.000 189.000 > 

70.000 3.150.000 189.000 
40.000 » 1.800.000 108.000 
70.000 » 3.150.000 189.000 
50.000 > 2.250.000 135.000 
90.000 » 4.050.000 243.000 

120.000 » 5.400.000 324.000 » 
420.000 » 18.900.000 1.134.000 » -
120.000 1.560.000 93.600 » 

(1 ADET REÇtNELt K U M YENİLEME SİSTEMİ SATIN A L I N A C A K T I R 
1 ~ Müessesemiz ihtiyacı olan Reçineli Kum Yenileme Sistemi 1 Adet, 
Teknik şartname, Sözleşme örneği ve Eksiltme Şartnamesine gör*? kapalı zarf

la, eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 
2 — Eksiltmesi 16/2/1981 tarih Pazartesi günü saat 14 de Müessesemiz Alım 

Satım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5 dur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım, 

Eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi, istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — E. L. M. S. Eksiltme veya Artt ırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip 
etmemekte veya kısmen etmekte ve tercihen ettiği talibe ihale etmekte tamamen 
serbesttir. i & i / ^ 
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Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesinden: 

DORNİER A T K I MASURASI A L I N A C A K T I R 
1 — Müessesemizin ihtiyacı olan 20.000 adet dornier atkı masurısı kapau tek

lif alınmak suretiyle imâl ettirilecektir. 
2 — Tekliflerde teslim müddetinin belirtilmesi gerekmektedir. 
3 — Kapalı fiat tekliflerinin en geç 9 Şubat 1981 Pazartesi günü saat 14.00'e 

kadar Müessesemiz Haberleşme Şefliğinde bulunacak şekilde gönderilmesi gerek* 
inektedir. 

4 — Mezkur ihtiyacımıza ait Resim ve matumat Müessesemiz Ticaret Mü
dürlüğünden temin edilecektir. 

5 — Müessesemiz işi yaptırıp yaptırmamakta veya dilediğine yaptırmakta 
serbesttir. 896 /1-1 

Kırklareli Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından: 

Askerî birlik ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici te
minatlar, yazılı ( 1 ) kalem (Yiyecek) maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi
ne göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonu
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri çalışma saatlerinde Komisyonumuzda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyona verilmesi şarttır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez, İdare Yasanın 36 ncı maddesindeki haklarını kullanmakta 
serbesttir. 

Cinsi : Yoğurt, Miktarı: 180 ton. Muhammen bedeli: 7.200.000 TL., Geçici te
minatı : 216.000 TL., Teslim yeri : Kırklareli, İhale günü: 12/2/1981, Saati: 10.30. 

9 8 8 / 1 - 1 

Etibank Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları İşletmesi Müessesesi Müdürlü
ğünden : 

1.200.000 A D E T K Â Ğ I T T O R B A İ M A L E T T Î R Î İ J E C E K T İ R 

1 — Müessesemizin ürettiği mamullerin ambalajlanmasında kullanılacak 1981 
yılı ihtiyacı olarak; 

a) Dış piyasa için 250.000 adet Boraks Dekahidrat torbası 
b) » » » 400.000 adet Asîtiborik torbası 
c) » » » 150.000 adet Sodyum Perborat torbası 
d) » » » 50.000 adet Boraks Pentahidrat torbası 
e) Iç piyasa için 100.000 adet Boraks Dekahidrat torbası 
f) » » n 200.000 adet Sodyum Perborat torbası 
g) » » » 50.000 adet Asitjborik torbası 
olmak üzere toplam: 1.200.000 adet kâğıt torba imal ettirilecektir. 
2 — İhale 9/2/1981 Pazartesi günü saat 15.00"de Bandırma 600 Evler civarın

daki Müessese Müdüriyet binamızda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
3 — Bu işin geçici teminatı 5 0 0 . 0 0 0 , — T L . sı olup, nakit, banka teminat mektubu 

veya geçerli devlet tahvili şeklinde ihale saatinden önce Müessesemiz veznesine yatı
rılacaktır. 

4 — İhaleye iştirak edecek istekliler gerekli şartnameleri ve resmi Bandırma' 
da Müessesemizdekl Ticaret Servisinden, Etlbank Genel Müdürlüğü (Satınalma Dal. 
Bşk.) dan, Etifaank İstanbul Alım Satım Müdürlüğünden ve Etabank İzmir Alma Sa
tım Müdürlüğünden temin edebilirler. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 849/1-1 
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Karafoük- Yerüoe Devlet Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız için 1981 yüında satın alınacak gıda maddeleri kapalı zarf usulü ek
siltme suretiyle İhale edilecektir. 

1 — İhale 3 Şubat 1981 tarihine rastlayan Salı günü saat MjOO'de Fabrika Mü
dürlüğü Komisyonunca yapılacaktır. 

2 — Satın alınacak gıda maddeleri cins ve miktarları tahmini tutan ve mu
vakkat teminat miktan aşağıda belirtilmiştir. 

3 — Satın alınacak gıda maddelerinin teslim yeri Fabrika ambandır. Ancak 
gıda maddelerinin toptan teslim alınmasına olanak bulunmadığından peyderpey alı
nacaktır. 

4 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna talbi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta; 
ve dilediğine yapmakta serbesttir. 

5 — Bu satm almaya ait şartname veya gıda maddeleri numuneleri mesai saat
leri dahüinde Fabrikamızda görülebilir. 

6 — İsteklilerin belirli gün ve saatte % 7,5 teminatları ile birlikte tekliflerini 
Fabrikamız İhale Komisyonuna vermeleri ilân olunur. 

Fiyatı TaJh. tutan % 7,5 Tem. 
C i n s i Miktan l i r a Lira Lira 

Ekmek 19000 Adet 15 285.000 31.375 
Sığır eti 3000 Kg. 250 750.000 53.250 
Toz şeker 8000 Kg. 75 600.000 45.000 
Pirinç 4000 Kg. 80 320.000 24.000 
Pamuk yağı 3000 Kg. 115 345.000 25.875 
Kuru fasulye 2000 Kg. 60 120.000 9.000 
Bulgur 1500 Kg. 33 49.500 3.713 
Barbunya 500 Kg. 60 30.000 2.250 
Mercimek 500 Kg. 40 20.000 1.500 
Nohut 1000 Kg. 50 50.000 3.750 
Kuru üzüm 500 Kg. 120 60.000 4.500 

2,629.500 197.213 
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Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Murgul İşletmemiz İhtiyacı aşağıda cinsi belirtilen malzeme kapalı zarfla tek
lif alma yöntemi ile, İdarî şartnamesinde belirtilen ilkeler çerçevesinde satın alına
caktır. 

Sözkonusu muhtelif cins çelik halatla İlgili şartnameler Genel Müdürlüğümüz 
Satın Alma Müdürlüğünden alınabilir. 

Teklifler en geç 10/2/1981 günü saat 17.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz 
Muhaberat Servisine verilmiş olacak ve teklif zarflan aşağıda belirtilen K. B. 1. refe
ransım taşıyacaktır. 

Şirketimiz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
dUediğme vermekte serbesttir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Malzemenin Cinsi ve Miktarı : Muhtelif Cins Çelik Halat • 10.500 Metre. 
K. B. 1. Referansı : 14-M1-1664-14/NK. 
Başvuru : Karadeniz Bakır İşletmeleri A . Ş. Satın Alma Müdürlüğü, Ziya 

Gökalp Caddesi No : 17/3 Yenişehir/ANKARA 987 / 1-1 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

Yapı İdleri Genel Müdürlüğü ; 
1 — Ankara Telekomlntkasyon Merkezi Polis Enstitüsü Tevsii îkmâi inşaatı 

işi 2490 sayıb kanunun 40 maddesi hükümlerine göre pazarlık usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin Keşif Bedeli (157.144.069.—) Uradır. 
3 — Pazarlık Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 

3/2/1981 Salı günü saat 16*da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evrak Genel Müdürlüğümüz Yapı Dp'resi 

Başkanlığında görülebilir. 
5 — Pazarlığa katılabilmek için isteklilerin; 
a) Bayındırlık Bakanlığı namına (9.428.645.—) liralık Kat ' l teminatım, 
b) Geçeri! Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı Araçları Bildirisi, Sermaye ve Kredi Ola
naklarım açıklayan Mali Durum Bildirisi, Teknik Personel Bildirisi, Taahüt Bildirisi, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) Grubundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi aslım ibraz suretiyle Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) Eksiltmeye Girme Belgesini. 

İhale Komisyonuna ibraz etmeleri lazımdır. 
6 — Eksiltmeye Girme Belgesi için son müracaat tarihi 29/1/1981 Perşembe 

günü mesai saati sonudur. 
Telgrafla Müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlân olunur. 897 /1-1 

Ankara Lv. Amirliği 4 No'lu Sat. A l . Kom. Bşk. lığından ; 

Kapalı Zarf usulü ile Etlik Garnizon Teshin Merkezi 2. nci Kısım İnşaatı işi 
yaptıracaktır. Keşif bedeli 100.000.000,— Lira, olup, Geçici Teminatı 3.000.000,— l i -
Tadır. İhalesi 9/2/1981 günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartna
mesi hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 
2490 Sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç 
İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 4/2/1981 
günü saat 18.00 e kadar Ankara'da M . S. B. İnş. Emi. D. Baş. lığına müracaat ede
rek yeterlik belgesi almaları şarttır. 931/1-1 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüzce Büyük Tiyatro (Opera) binasına bir adet «Kapah 
Devre Görüntü ve Ses Yayın Düzeni» kurulacaktır. 

2 — İşe ait teknik ve idari şartname hergün mesai saatleri içerisinde Vakıf 
tş Hanı Kat 1 de Levazım Müdürlüğünde görüşülebilir. 

3 — İşin muhammen bedeli 1.200.000.— Tl . sı olup, geçici teminatı 53.000.— 
Tl. dır. 

4 — İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat 
öncesine kadar Satmalına Komisyonuna vermeleri gereklidir. Her türlü gecikme na
zara alınmaz, 

5 — İhale 10/2/1981 günü saat 15.00 de yukarıda adreste yapılacaktır. 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, 

dilediği yerden almakta serbesttir. 
832/1-1 
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Sümer bank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesinden : 

F A S O N O L A R A K İPLİK BÜKTÜRÜLECEKTİR. 
1 — Partiler halinde teslim edilmek kaydıyle şartnameye göre 95 ton 6/1 Ne 

pamuk ipliğinin 6/6 olarak katlama ve büküm İşi kapalı fiyat teklifi alınmak sure
tiyle yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe alt geçici teminat 500.000,— TL. dır. 
3 — Teslim edilecek ipliğe karşılık olarak alınacak teminat 2.000.000,— TL. 

dır. 
4 — Teklifler en geç 4/2/1981 Çarşamba günü saat 16.00 ya kadar Müessese

miz Haberleşme Şefliğinde bulundurulması gereklidir. 
5 — Lüzumlu bilgi ve şartname Meüssesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin 

edilecektir. 
6 — Birim Kg. üzerinden verilecek olan fiyat teklifleri en az 30 gün obsiyonlu 

olacak ve obsıyon belirtilmeyen teklifler 30 gün obsiyonluymuş gibi kabul edilecek
tir. 

7 — Müessesemiz işi yaptırıp yaptırmamakta veya dilediği firmalara yaptır
makta serbesttir. 985/1-1 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

A M O N Y A K SATIN A L I N A C A K T I R . 
1 — Samsun ve Gemlik Tesislerimiz ihtiyacı için C-f F. esasına göre 3; % 20 

Azot opsıyonunda toplam 64 000 m. ton Amonyak satın alınacaktır. 
2 — Kapalı teklif mektupları en geç 23 Şubat 1981 günü saat 17 30'a kadar 

Genel Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde postalanmış veya elden tevdi edilmiş ola
caktır. 

3 — İstekliler bu işe ait şartnameyi Konya Devlet Yolu No. 70 Hipodrum • 
Ankara adresindeki Gn. Müdürlük Ticaret Dairesi Bşk. lığından ve Rıhtım Cad. Deniz
ciler Sok No 3 Kat 2 R Han Karaköy/ISTANBUL adresindeki İstanbul Satın Alma 
Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak temin edebilirler. 

i — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta ve siparişi bölerek vermekte tamamen serbesttir. 986 /1-1 

Çeşitli ilânlar 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Tokat İli Zile İlçesi Belediye sınırları içerisindeki taşınmaz malların 2613 sa
yılı yasa uyarınca kadastrosu yapılacaktır. 

Keyfiyet sözü edilen Yasa'nın 8. maddesi gereğince ilân olunur. 
617 /1-1 

İsparta İli Uluborlu İlçesi Belediye sınırları içerisindeki taşınmaz malların 
2613 sayılı Yasa uyarınca kadastrosu yapılacaktır. 

Keyfiyet sözü edilen Yasa'nın 8. maddesi gereğince ilân olunur. 
618 /1-1 

Manisa İli Kırkağaç ilçesi Belediye sınırları içerisindeki taşınmaz malların 
2613 sayılı Yasa uyarınca kadastrosu yapılacaktır. 

Keyfiyet sözü edilen Yasa'nın 8. maddesi gereğince İlân olunur. 
619 /1-1 
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Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 73668 no.'lu çap, 
Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır, 

llânen ilgililere duyurulur. 
Ada No : 7470. Parsel No ; 3, 4, U , 12 898 /1-1 

• • • • 
Ankara Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden : 

İmarın 2845 ada 4 parselinde inşaa edilen binanın 8. no. lu dairesinin sahibi 
Naciye Ercan adına yapı kullanma izin belgesi almadan ikamet edilmesi nedeniyle 
Belediye Encümeninin 16/11/1976 tarih 9108-12208 sayılı karar ile 2.250 lira para 
cezası tayin edilmiştir. 

Muhatap aramalara rağmen bulunamamıştır. 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince muhataba llânen tebliğ olu

nur. 306 /1-1 

İLANEN TEBLİGAT 
Muhataplar : M- Ülker Günşar, N . Türkân özöğüt 
Adresleri : Meçhul 
Yenişehir, Atatürk Bulvarı üzerinde İmarın 1048 ada 20 parselindeki müştere

ken maliki bulunduğunuz binanın mahallen yapılan kontrolünde; 
3 Kasım 1977 tasdik tarihli mimarî projesi hilâfına 93 No. lu mağazada zemine 

3.20 m. yükseklikten itibaren 1.00x1.50 m. merdiven çıkışı boşluğu dışındaki hacme 
asma kat yapıldığı, 16 basamaklı merdivenle çıkış sağlandığı, asma katın 4.00x6.65 m. 
ebadmdaki hacminin çelik konstrüksiyonlu olup henüz döşeme yapılmadığı, camları
ma takılmadıgı görülerek hakkınızda 6785 sayılı Yasanın 19 uncu maddesi uyarınca 
1/7/1980 tarih 107/1077 sayılı tesbit zaptı ile aynı tarih 70/23 sayılı durdurma zap
tı tanzim edilerek İnşaat İmar Tüzüğünün 9. maddesi uyarınca mühür altına alınmış 
ancak sözkonusu zabıtlar adresinizin teabit edilememesi nedeni ile 27/7/1980 tarih 
17060 sayılı Resmi Gazete'de tarafınıza llânen tebliğ edilmiştir. 

93 No. lu mağazada asma kata yapılan ilâveyi İmar Yönetmeliğinin 112. mad
desine aykırı olduğundan yazımızın Resmî Gazete'de llânen tebliğinden itibaren (30) 
gün içinde projesine uygun hale getirdikten sonra asma kata çıkan merdivenin yeri 
ve şekli Yönetmeliğe uygun hale getirerek zorunlu evraklarla İmar Müdürlüğüne mü
racaatla tashihen proje tasdik ettirdikten sonra Müdürlüğümüzden ruhsat almanız 
gerekmektedir. 

Aksi takdirde hakkınızdaki 6788 sayılı imar Yasası ve İmar Yönetmeliği hü
kümleri gereğince işlem yapılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesi 
gereğince tarafınıza önemle llânen tebliğ olunur. 

899 /1 / 1-1 

tLANEN TEBLİGAT 
Muhatap : M. Ülker Günşar, N. Türkân özöğüt 
Adresleri: Meçhul 
Yenişehir, Atatürk Bulvarı üzerinde ve İmarın 1048 ada 20 parselindeki müş

tereken maliki bulunduğunuz binanın mahallen yapılan kontrolünde; 
3 Kasım 1977 tasdik tarihli mimari projesi hilafına 94 ve 95 No. lu mağazalar 

arasındaki O.20 lik duvarın kaldırılarak (asma, zemin ve bodrum katın) kullanma 
amacına göre tadil edildiği ve banka olarak kullanıldığı, görülerek hakkında 1/7/1980 
tarih 50/20 saydı tespit zaptı tanzim edilmiş ve tebligata elverişli açık adresinizin 
tesbit edilamarnagi nedeni ile 27/7/1980 tarih 17060 sayılı Resmi Gazete'de tarafınıza 
Uânaa tebuğ «dumiytir. 
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94 ve 95 No. lu mağazalarda yapılan ruhsatsız tadilâtlar için yazımızın Resmi 
Gazete'de ilânen tebliği tarihinden İtibaren (30) gün içinde İmar Müdürlüğüne mü
racaatla tashlhen proje tasdik ettirilerek Müdürlüğümüzden ruhsat almanız gerek
mektedir. 

Aksi takdirde hakkınızda 6785 sayılı İmar Yasası ve İmar Yönetmeliği hü
kümleri gereğince yasal işlemlere devam edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasa
sının 28. maddesi gereğince tarafınıza önemle ilânen tebliğ olunur. 

899 / 2 /1-1 

İLÂNEN TEBL1ÛAT 
Muhatap : M. Ülker Günşar, N . Türkân özöğüt 
Adresi: Meçhul 
Yenişehir, Atatürk Bulvarı üzerinde ve İmarın 1048 ada 20 parselindeki müş

tereken maliki bulunduğunuz binanın mahallen yapılan kontrolünde, 3 Kasım 1977 
tasdik tarihli mimarî projesi hilâfına 96 No. lu mağazada asma kat sınırının aşılarak 
İnşaat sınırına kadar uzatılmak için demir konstrüksiyon döşendiği, projedeki mev
cut merdivenin kaldırılarak merdiven boşluğunda 2.00x5.70 m. ebadında boşluk oluş
turulduğu görülerek hakkınızda 1/7/1980 tarih 50/18 sayılı tespit zaptı tanzim edi
lerek adresinizin tespit edilememesi nedeni ile 27/7/1980 tarih 17060 sayılı Reamî 
Gazete'de tarafınıza İlânen tebliğ edilmiştir. 

96 No. lu mağazada, asma kata yapılan ilâve İmar Yönetmeliğinin 112. mad
desine aykırı olduğundan yazımızın Resmî Gazete'de ilânen tebliği tarihinden itiba
ren (30) gün İçinde asma kata yapılan ilâveyi projesine uygun halde getirdikten 
sonra diğer hususlar için İmar Müdürlüğüne müracaatla tashihen proje tasdik etti
rerek Müdürlüğümüzden ruhsat almanız gerekmektedir. 

Aksi takdirde hakkınızda 6785 sayılı İmar Yasası ve İmar Yönetmeliği hüküm
leri gereğince yasal işlemlere devam edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası
nın 28. maddesi gereğince tarafınıza önemle ilânen tebliğ olunur 

899 / 3 / 1-1 

İLANEN TEBLİGAT 
Muhatap : M. Ülker Günşar - N . Türkân özöğüt 
Adresi: Meçhul 
Yenişehir, Atatürk Bulvarı üzerinde ve İmarın 1048 ada 20 parselindeki bina

nın mahallen yapılan denetiminde; müştereken maliki bulunduğunuz 92 No. lu ma
ğazada asma kat sınırının aşılarak bina inşaat sınırına kadar uzatıldığı, mevcut 
merdivenin yerinden kaldırıldığı görülerek hakkınızda 1/7/1980 tarih 50/19 sayılı 
tesbit zaptı ile aynı tarih 70/25 sayılı durdurma zaptı tanzim edilerek İnşaat İmar 
Tüzüğünün 9. maddesi uyarınca mühür altına alınmış ve söz konusu zabıtlar tebli
gata elverişli açık adresinin tespit edilememesi nedeni ile 27/7/1980 tarih 17060 
sayılı Resmî Gazete'de tarafınıza ilânen tebliğ edilmiştir. 

92 No. lu mağazada asma kata yapılan ilâve İmar Yönetmeliğinin 112. mad
desine aykırı olduğundan, yazımızın tarafınıza Resmî Gazete'de yayını tarihinden iti
baren (30) gün içinde projesine uygun hale getirildikten sonra asma kata çıkmak 
için yapılacak Yönetmeliğe uygun merdiven için İmar Müdürlüğün*» müracaatla 
tashihen proje tasdik ettirerek Müdürlüğümüzden ruhsat almanız gerekmektedir. 

Aksi takdirde hakkınızdaki 6785 sayılı İmar Yasasının ve İmar Yönetmeliği
nin ilgili hükümleri gereğince yasal işlemlere devam edtleceği hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasasının 28. maddesi gereğince tarafınıza önemle ilânen tebliğ olunur. 

899 / 4 / 1-1 

BAŞBAKAM.İK BAMMEVİ 
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