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MADDE 1. — 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 
ncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat 
veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi diplomatik pasaport verilmesi 
veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat hanesine kayıt edilmesi mümkündür. 

MADDE 2. — 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 
ncü maddesinin (A) bendinin üçüncü fıkrası ile (B) ve (C) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi 
pasaportun verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportunun refakat hanesine yazılması 
mümkündür. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin 
dul eşlerine, başkası ile evlenmemiş ve para getiren bir iş tutmamışlarsa, aynı neviden 
pasaport verilmesi mümkündür. 

B) Hizmet Damgalı Pasaportlar : 
Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport veril

mesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce 
resmi vazife İle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye 
alındıklarında verilir. 
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Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur 

statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görev
lendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir. 

Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi 
pasaportun verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportunun refakat hanesine yazılması 
mümkündür. Hizmet damgalı pasaportların refakat hanesine, pasaport sahibinin ya
nında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ile yine yanında 
yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarının kaydı mümkündür. Refakat hanesine 
kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibi ile seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kul
lanamazlar. 

C) Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar : 
Talep edenin mensup bulunduğu makamın en yüksek amirinin yazılı başvurusu 

üzerine Dışişleri Bakanlığınca verilir. Bu nevi pasaportlar, aynı şart dahilinde ve 
Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve 
elçiliklerince de verilebilir. Yukarıdaki «A» ve «B» bentlerinde yazılı eşlere ve çocuk
lara hususi veya hizmet damgalı pasaport verilmesi veya bunların refakat hanesine 
kaydı için de aynı yazılı başvuruya lüzum vardır. 

Hususi damgalı pasaportlar İki sene İçin; hizmet damgalı pasaportlar, pasaport 
sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tan
zim edilir. Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, bu bendin birinci fıkrasında yazılı 
başvuru ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti Bü-
yükelçiUk ve elçiliklerince de aynı müddetler için üçer defa uzatılması mümkündür. 

Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa refakat hanesinde kayıtlı bulunanların, 
birer fotoğraflarının pasaportlara yapıştırılması lazımdır. 

Bu pasaportlar hiç bir harç ve resme tabi değildir. 
MADDE 3. — 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 

22 ncl maddesiyle başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Pasaport veya Vesika Verilmesi 
Yasak Olan Haller 

Madde 22. —> Genel emniyet nezaretinde bulunanlara, yabancı memleketlere 
gitmeleri mahkemelerce yasaklananlara, yabancı memleketlerde geçinmek için müsait 
sebep ve şartlara malik olduklarını ispat edemeyenlere, memleketten ayrılmalarında 
genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere, 
vergi borcu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere ve ayrıca; 

a) Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında 5816 sayılı Kanun ile Anayasanın 
153 ncü maddesinde sayılan Devrim Kanunlarına aykırı hareket etmek suçlarından; 

b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı Devletin şah
siyetine karşı İşlenen suçlardan; 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının sekizinci babının üçüncü faslında 
yazılı fuhşiyata tahrik suçlarından; 

d) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 201, 236, 264, 313, 314, 315, 384, 385, 
387, 388, 390, 391, 392, 403, 404, 405 ve 406 ncı maddelerinde yazılı suçlardan; 

e) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanu
nun süah ve mermi kaçakçılığına üişkin hükümlerine aykırı hareket etmek suçların
dan; 

f) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, hileli İflas gibi yüz kızartıcı suçlardan; 
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g) Yukarıda sayılanlar dışında ağır hapis cezasını gerektiren diğer suçlardan; 
h) 1475 sayılı İş Kanununun 105 nci maddesi kapsamına giren iş ve işçi bul

maya ilişkin suçlardan; 
i) Siyasi veya ideolojik amaçlarla işlenen Türk Ceza Kanununun 516 (Takibi 

şikayete bağlı fıkrası hariç) 517, 536 ve 537 nci maddelerinde yazılı suçlardan; 
Sanık bulunanlara, haklarında bu suçları nedeniyle verilecek takipsizlik, beraet 

veya düşma kararlan kesinleşinceye; mahkûm olanlara da infazı gereken mahkûmi
yetleri tamamlanıncaya kadar pasaport veya seyahat vesikası verilmez. 

Yurt dışında kalmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu tespit 
edilenlerin süreleri dolan pasaportları yenilenmez. Bunlarla, yetkili makamlarca haklı 
nedenlerle .pasaport süreleri uzatılmayanlara, sadece Türkiye'ye dönmeleri için seyahat 
vesikası verilir. 

Pasaport veya pasaport yerine geçen vesikaları kaybedenlerden bunu haklı bir 
sebebe dayandıramayanlarla, bulundukları ülkeden sınır dışı edilmiş olanlara, bu ül
kelerden çıkarılış nedenleri gözönünde tutularak pasaport veya yurt dışına çıkış için 
vesika verilmeyebilir. 

MADDE 4. — 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 
ncü maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türk Vatandaşlarının Seyahatlerinin 
Sınırlandırılması veya Yasaklanması 

Madde 23. — Bakanlar Kurulu, harp tehlikesi veya memleket güvenliğine veya 
sağlık durumuna dokunan diğer olağanüstü haller dolayısıyla Türk vatandaşlarının 
yabancı memleketlere gitmelerini kısmen veya tamamen men edebileceği gibi, siyasi 
ve ekonomik mülahazalarla sadece belli ülkeler için geçerli pasaport düzenlenmesine 
de karar verebilir. 

Harp tehlikesi, yabancı memleketlerde zuhur edebilecek dahili kanşıklıklar veya 
salgın haftalıklar sebebiyle veya siyasi veya ekonomik nedenlerle dış memleketlerdeki 
pasaport vermeye yetkili Türkiye Cumhuriyeti makamları, Dışişleri Bakanlığının tali
matı veya muvafakati ile Türk vatandaşlarına verecekleri pasaportları, yalnız belli 
memleketlere gitmek İçin muteber olmak üzere tanzim edebilirler. 

Yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarından Türkiye'de haklarında 
bir canimden dolayı kovuşturma yapılanlarla, Türk mahkemelerince mahkûm edilmiş 
bulunanların. Adalet Bakanlığının talebi üzerine veya muvafakatiyle Dışişleri Bakan-
lığınca verilecek talimata dayanılarak yabancı memleketlerdeki pasaport vermeye 
yetkili Türkiye. Cumhuriyeti makamlarınca pasaportlan iptal edilir ve yalnız Türkiye'
ye dönmeleri için ve veriliş tarihinden itibaren en fazla bir ay içinde sahibi tarafından 
bulunduğu memleketten ve bilahare geçeceği memleketlerden ayrılmak suretiyle kul
lanılmak şartıyla seyahat belgesi verilir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

26/2A981 

2898 Sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvelin İçişleri 
Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. 2417 Kabul Tarihi : 25/2/1981 

MADDE İ. — 2298 sayılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin İçişleri 
Bakanlığına ait kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerine (94 680 000) 
aralık ek ödenek Verilmiştir. 
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MADDE 2. — 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin İçişleri Bakanlığı kısmının sonunda bulunan «237 sayılı Kanuna göre satın ata
nacak taşıtlara ait cetvel» listesinden ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar çıkarıl
mış, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye Bakam yürütür. 

26/2/1981 

HİZMETİN TERTİBİ 
(1) SAYILI CETVEL 

101 

AÇIKLAMA 

İŞLEM 
EKLENEN 
MİKTAR 

02 

( A ) 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
DESTEK HİZMETLERİ 

94 680 000 

002 TAŞIT ALIMLARI 
600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
610 Taşıt alımları 94 680 000 

TOPLAM : 94 680 000 

(2) SAYILI CETVEL 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

237 (Sayılı Kanuna Göre Satın Alınacak Taşıtlara Alt Cetvel 
Sıra 
No. Adedi Taşıtın cinsi Diferansiyel Nerede kullanılacağı 

7 6 Arazi binek 

8 40 Arazi binek veya pick-up 

4x4 

4x4 

Bakanlık Merkez hizmet
leri 
Kaymakamlık hizmetleri 

(3) SAYILI CETVEL 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

237 Sayılı Kanuna Göre Satın Alınacak Taşıtlara Ait Cetvel 
Sıra 
No. Adedi Taşıtın cinsi Diferansiyel Nerede kullanılacağı 

2 117 Binek Tenezzüh şasi (K. Tip) 4x2 Kaymakamlık hizmetleri 
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1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmeni ve 1615 Saydı Gümrük 

Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 2419 Kabul Tarihi : 25/2/1981 

MADDE 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 7/5/1975 gün ve 1894 sayılı 
Kanun ile değişik 140 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tasfiye Edilecek Eşya . 
Madde 140 — Tasfiye edilecek eşya aşağıda gösterilmiştir. 
1. Aşağıda yazılı eşya, sahip veya tagryıcüarınca İlgili maddelerinde belir

tilen kanuni bekleme süresi sonuna kadar ithal veya yurt dışı edilmediği takdirde, 
bu süre sonunda gümrüğe terk edilmiş sayılır. 

a) Giriş ve çıkış eşyasından antrepo ve sundurmalarda ve gümrük denetle
mesi altında bulunan yerlerde bu Kanunda yazılı sürelerden fazla kalmış eşya, 

b) 61 nci maddedeki süre içinde giriş işlemi takip ve intaç ettirilmediğinden 
dolayı tasfiye edilecek eşya, 

c) 139 ncu maddenin 2 nci fıkrasına göre sahip veya taşıyıcıları tarafından 
kaldırılmayan eşya, 

d) Tabancı ülkeye sevk edilecek aktarma ve transit eşyasından, antrepo 
ve sundurmalarda veya gümrük denetimi altında bulunan diğer yerlerde bu Kanu
nun İlgili maddelerinde yazılı süreyi doldurduktan sonra sahip veya taşıyıcısına ya 
da sahip veya taşıyıcısının Türkiye'deki temsilcisine yapılacak tebligata rağmen 2 
ay içinde ithal veya ihraç edilmeyen eşya, 

2. a) Sahip veya taşıyıcılarının serbest iradeleriyle gümrüğe terk edilen 
eşya, 

b) 68 nci maddeye göre gümrüğe terk edilmiş sayılan eşya, 
c) 111 nci maddeye göre yapılacak yoklama sonunda sundurma ve antrepo

larda fazla çıkan eşya, 
3. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre tasfiyesi ön

görülen eşya. 
MADDE 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 7/5/1975 gün ve 1894 sayılı 

Kanun ile değişik 141 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 141. — 140 ncı maddede yazık eşya, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta

rihten itibaren üç ay içerisinde Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanacak bir tü
zükte belirlenecek şekil, usul ve esaslar içerisinde tasfiye edilir. 

Tasfiye yapmakla görevli kamu kuruluşları aynı tüzükte belirlenir. 

Tasfiye Edilecek Eşyadan : 
1. a) Tüzükte belirtilecek usuller dairesinde, talep edecekleri eşya; ihtiyaç

larında veya Üretimlerinde kullanılmak, bütçelerinin ilgili fasıllarında ödenek bulun-
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mak, verilecek eşya bedeli de bu fasıldaki ödeneklerden düşülmek şartıyla ve Milli 
Savunma ihtiyaçlarına öncelik tanınmak kaydıyla genel ve katma bütçeli idarelere; 
sermayelerine mahsup suretiyle de Kamu iktisadî Teşebbüslerine Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca verilir. 

Bu eşya için herhangi bir vergi, resim ve harç ödenmeyeceği gibi, ardiye üc
reti veya diğer hizmetler karşılığı olarak da sundurma ve antrepo işletmeciliği ya
pan kamu kuruluşlarına hiç bir ücret ödenmez. 

b) Çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması 
masraf ve külfetli veya tehlikeli olan eşya; tüzükte belirtilecek usul ve esaslara 
göre, kaçak zannıyla yakalanan eşyadan ise müsadere kararı beklenmeksizin, diğer 
eşyadan ise kanuni bekleme süresini doldurmadan önce gümrük idarelerince tasfiye 
edilir. Bu eşyanın satış bedelinden : 

aa) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, 
bb) Gümrük vergi ve resimleri, 
cc) Satış için yapılmış masraflar, 
dd) Para cezaları, 
Ayrılarak bu sıraya göre ilgililere dağıtılır. Satış bedeli aynı sıra içinde ala

cakların tamamını karşılamazsa garame suretiyle dağıtılır. Artan para 1.000 lira ve 
daha aşağı ise irad kaydolunur, fazla ise sahipleri adına emanet hesabına alınır. 
Emanet hesabına alınan bu para; kaçak zannı ile yakalanan eşyaya ait ise dava 
sonucuna göre irad veya sahibine iade olunur, diğer eşyadan ise doğruca sahibine 
ödenir. 

c) Gümrük idarelerine ait ya da gümrük denetimindeki sundurma, depo ve 
antrepolarda bulunan eşyadan, çürüme, bozulma gibi sebepler sonucu ekonomik de
ğerini tamamen yitirmiş ya da sağlığa zararlı hale gelmiş eşya, tüzükte belirtilecek 
usul ve esaslar dairesinde gümrük idarelerince imha edilir. 

2. Tasfiye işlemlerinde kambiyo ve dış ticaret rejimi ile konulan tahdidi ye 
takyidi hükümler nazara alınmaz. 

MADDE 3. ~ 1615 sayılı Gümrük Kanununun 175 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Süre Değişimi : 
Madde 175. — Aksine sarahat bulunmadıkça bu Kanunla tayin edilmiş süre

lere ilişkin hükümlerin uygulanmasında zorlayıcı sebepler veya beklenmeyen haller 
nazara alınarak duruma göre Bakanlıkça süre değişimi yapılabilir. 

Ancak, 140 ncı madde kapsamına giren eşya için sürelerin bitiminden evvel 
zorlayıcı sebepleri gösteren bir yazıyla Bakanlığa başvurulması zorunludur. Zorla
yıcı sebepler Bakanlıkça yerinde görüldüğü takdirde, ithal müsaadesine dayalı itha
latta ithal müsaadesinin geçerli olduğu süre sonuna kadar; yabancı ülkeye sevkedile-
cek aktarma ve transit eşyasında toplam bir yılı, diğer hallerde ise toplam üç ayı 
geçmemek üzere süre uzatımı yapılabilir. 
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Doğrudan doğruya kamu kuruluşlarınca yapılacak ithalâtta birinci fıkra hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 4. — 1615 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki Geçici Madde 6 eklen
miştir. 

Geçici Madde 6. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanuni bekleme süre
sini doldurmuş eşya ile iki ay içinde dolduracak olan eşya, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren iki ay içinde ithal veya ihraç edemedikleri takdirde gümrü
ğe terk edilmiş sayılır. 

Bu madde gereğince verilmiş iki aylık süre içinde durum eşit aralıklarla en 
az dört kez radyo ve televizyon vasıtasıyla ilgililere duyurulur. Bu duyurma tebli
gat yerine geçer. 

Tabancı ülkeye sevk edilecek aktarma ve transit eşyası bu madde hükmü dı
şındadır. 

MADDE 5. — 1615 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki Geçici Madde 7 ek
lenmiştir. 

Geçici Madde 7. — 141 nci maddedeki tüzük yürürlüğe girinceye kadar tasfiye 
işlemleri; Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylana
cak bir Yönetmelikte belirlenecek şekil, usul ve esaslar dairesinde, gene bu Yönet
melikle görevlendirilecek kamu kuruluşları vasıtasıyla yapılır. 

Bu Yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay İçinde yü
rürlüğe konur. 

MADDE 6. — 1615 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki geçici madde 8 eklen
miştir. 

Geçici Madde 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte veya bu tarihten iti
baren 6 ay içinde 140 ncı maddeye göre tasfiye edilecek hale gelmiş eşya; talepleri 
halinde, ihtiyaçlarında veya üretimlerinde kullanümak üzere genel ve katma bütçeli 
idarelere tahsisat aranmadan bütçelerine gelir gider kaydedilmek, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine de sermayelerine mahsup edilmek Üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
tarafından öncelikle verilir. 

Bu eşya için herhangi bir vergi, resim ve harç ödenmeyeceği gibi, ardiye üc
reti veya diğer hizmetler karşılığı olarak da hiçbir ücret tahsil edilmez, 

MADDE 7. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 
7/5/1975 günlü 1894 sayılı Kanunla değişik 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 24. — 23 ncü maddenin 3 ncü bendine ve 48 nci maddeye göre teslim 
alınan her çeşit kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtaları hakkında da, bunlara 'lişkin 
müsadere kararı kesinleştikten sonra, 1615 sayılı Gümrük Kanununun değişik 141 nci 
maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, çabuk bozulma veya telef olma tehlikesine 
maruz bulunan veya saklanması masraf veya külfetli veya tehlikeli olan eşya. alet 
ve taşıma vasıtaları hakkında müsadere kararı beklenmeksizin aynı madde hükümleri 
uygulanabilir. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

26/2/1981 
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Millî Güvenlik Konseyi Kararı 

9/2 Esas Numaralı Dosyayı İncelemekle Görevli 
Soruşturma Komisyonunun Görev Süresinin 

Uzatılmasına ilişkin 
Millî Güvenlik Konseyi Karan 

Karar No. 9 Kabul Tarihi : 25/2/1981 

Milli Güvenlik Konseyinin 21/11/1980 tarihli, 4 numaralı Karanyla; Gümrük 
ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı hakkında kurulan Soruşturma Komisyonuna 
21/2/1981 tarihinden itibaren yeniden bir ay süre verilmesi, Milli Güvenlik Konse-
yinin 25/2/1981 tarihli 41 nci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

26/2/1981 
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YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararları 
K a r a r Sayısı: 8 / 2 4 1 0 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre Subay, Astsubay, 
Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlarına hangi rütbe ve görevler için ne mik
tarda iş güçlüğü, İş riski, eleman teminindeki güçlük zammı ve mali sorumluluk taz
minatı verileceğini belirleyen ilişik karar ve eklerinin yürürlüğe konulması; Milli Sa
vunma Bakanlığının 18/2/1981 tarihli ve 5625 - 9 - 81 MALİ-YNT. sayılı yazısı üze
rine, 20/1/1976 tarihli ve 1933 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulunca 
20/2/1981 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kanan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

Z. BAYKARA 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

Prof. Dr. M . N. ÖZDAŞ 
Devlet Bakanı 

I. TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

K. CANTÜRK 
Ticaret Bakanı 

K. ERDEM 
Dev. Bak. Başbakan Yrd. V. 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

I. EVLİYAOGLU 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

C. MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

K. ERDEM 
Maliye Bakanı 

Prof. Dr. N. AYANOGLU 
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER 
Çalışma Bakanı 

Dr. Ş. TÜTEN 
İmar ve İskân Bakanı 

S. ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Prof. Dr. I. ÖZTRAK 
Devlet Bakanı 

Ü. H. BAYÜLKEN 
Mil l i Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
Milli Eğitim Bakanı 

R. BATURALP 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ş. KOCATOPÇU 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

M . R. GÜNEY 
Köy İşleri ve Koop. Bakanı 

C. BABAN 
Kültür Bakanı 

M . ÖZGÛNEŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

N. ÖZGÜR 
Ulaştırma Bakanı 

S. BİNGÖL 
Enerji ve Tabu Kay. Bakan. 

V. ÖZGÜL 
Gençlik ve Spor Bakanı 

1. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununu değiştiren 1933 sayılı 
Kanunun EK - 3 ncU maddesi gereğince subay, astsubay, uzman çavuş], uzman Jandar
ma çavuşlara hangi rütbe ve görevler için ne miktarda is güçlüğü, iş riski, eleman te
mininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı ödeneceği 1 ve 2 sayılı çizelge
lerde puan olarak gösterilmiştir. 

2. İlişik çizelgelerdeki miktarlar 1981 Mali Yılı için (6) rakamı ile çarpılarak 
tutarı üzerinden ödeme yapılır. 657 sayılı Devlet Memurları Personel Kanununa tabi 
memurlara uygulanacak katsayı; bu rakamdan değişik olduğu takdirde, aynen uygu
lanır. 

3. Bu zamların ödenebilmesi için görev unvanlarının kapsadığı hizmetin fiilen 
yapılması şarttır. 

Ancak, aşağıda yazılı durumlarda bu zam ve tazminatların ödenmesinde, göre
vin fiilen yapılması koşulu aranmaz. 
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a. Hastalık nedeniyle hastanede geçen süreler, 
b. İlk ve görev süresi İçinde göreve atamada başlama süresinde (Mehil müd

deti), 
c. Bir malî yılda toplam olarak; 
(1) 45 günü geçmeyen yıllık ve mazeret izinlerinde, 
(2) 60 günü geçmeyen sıhhî izin sürelerinde, 
d. Yurtiçinde yapılan hizmetiçi eğitime katılmalarda, 
e. Görevden dolayı veya görevin yapılması esnasında yaralanma ya da sakat

lanma nedeni ile tedavinin devamı ve verilen istirahat süresince, 
f. Süresi ne olursa olsun açığa alman veya tutuklananlardan haklarında ko

vuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin men'ine, beraate, her ne sebeple olursa 
olsun kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin açık
ta veya tutuklulukta geçen sürelerinde, 

g. Disiplin amirleri tarafından oda hapsi cezası ile cezalandırılanlardan, cezası 
üst disiplin amiri tarafından kaldırılanların oda hapsinde geçen sürelerinde, 

h. Her ne şekilde olursa olsun Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilip bi
lâhare İşlemin geri alınması veya yargı kararı ile hizmete alınanların hizmet dışında 
geçen sürelerinde, 

4. Yurtdışında birliği ile birlikte bulunan veya hizmetiçi eğitime katılan su
bay, astsubay, uzman çavuş, uzman jandarma çavuşlar bu Kararnamede belirtilen iş 
güçlüğü, iş riski, eleman teminindeki güçlük zammı ile malî sorumluluk tazminatın
dan aynen faydalanırlar. 

Yurtdışına sürekli görevle atananlar bu Kararname hükümlerinden yararlana
mazlar. 

5. İş güçlüğü, iş riski, eleman teminindeki güçlük zammı ile malî sorumluluk 
tazminatına, bu zam ve tazminatların ödenmesini gerektiren görevlere başlandığı gün
den itibaren hak kazanılır ve gerçekleşen tutar, müteakip aybaşında aylıkla birlikte 
ödenir. 

Şubat ayı zamlarının ödenmesi malî yıl sonuna kadar gerçekleştirilir. 
6. Aynı kişinin çeşitli hizmet ve görevleri İçin gösterilen puanları toplam ola

rak verilir. 
7. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 nci maddesi ge

reğince yapılan atamalarda E K - 2 çizelgede Komutanlık olarak belirtilen görevlere 
asaleten veya asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay, astsubay, uzman çavuş 
ve uzman jandarma çavuşlara EK -1 çizelgeden kendi rütbesinin, EK - 2 çizelgeden 
atandığı görevin kadrosundaki rütbe karşılığı Komutanlık puanı eleman teminindeki 
güçlük zammı olarak ayrıca ödenir. 

8. Silâhlı Kuvvetler Kuruluşu dışında görevlendirilen subay, astsubay, uzman 
çavuş ve uzman jandarma çavuşlardan ayrı bir zam veya tazminata hak kazananlar 
bu zam veya tazminatlardan çok olanını tercih edebilirler. 

9. Bu Kararnamenin uygulanmasında, uygulamadan doğacak tereddütleri, öde
melere esas olacak biçimde çözüme bağlamaya ve gerekli açıklamaları yapmaya Millî 
Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları yetkilidir. 

10. Bu Karar ve EK'İ çizelgeler 1 Mart 1981 tarihinden geçerli olarak yürür
lüğe girer. 

11. Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. 
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E K - 1 ÇİZELGE 
SİLAHLI KUVVETLER İŞ GÜÇLÜSÜ, İŞ RİSKİ PUAN ÇİZELGESİ 

Sıra No, Rütbeler İs Güçlüğü İş Riski Toplam 

1 Genelkurmay Başkam 2.625 375 3.000 
2 Orgeneral - Oramiral 2.100 375 2.475 
3 Korgeneral - Koramiral 1.950 300 2.250 
4 Tümgeneral - Tümamiral 1.800 300 2.100 
5 Tuğgeneral - Tuğamiral 1.650 300 1.950 
6 Kd. Albay 1.540 260 1.800 
7 Albay 1.355 260 1.615 
8 Yarbay 1.240 225 1.465 
9 Kd. Bnb. 1.125 225 1.350 

10 Bnb. 1.015 225 1.240 
11 Oa. Yzb. 975 150 1.125 
12 Kd. Yzb. 900 150 1.050 
13 Yzb. 825 150 978 
14 Ütğm. 825 '75 900 
ıs Tğm. 715 75 790 
16 Atğm. 600 75 675 
17 Tl. Kad. Kd. Bşovş. 975 150 1.125 
18 Kad. Kd- Bşçvş. 900 150 1.050 
19 Kd. Bşçvş. 825 150 975 
20 Kad. Bşçvşj 825 75 900 
21 Bşçvş. 715 75 790 
22 Kd. Üçvş. 640 75 715 
23 Üçvf. 600 40 640 
24 Kd. Çvş. 560 40 600 
25 Çvş. 485 40 525 
23 Uz. J. m. Kad. Çvş 715 75 790 
27 Uz. J. II. Kad. Kd. Çvş. 675 75 750 
28 Uz. J. II. Kad. Çvş. 640 75 715 
29 Uz. J. Kd. I. Kad. Çvş. 600 40 640 
30 Uz. J. I. Kad. Çvş. 560 40 600 
aı Uz. J. Kd. Çvş. 525 40 565 
32 Uz. J. Çvş. 450 40 490 
33 Uz. Çvş. 375 40 415 

E K - 2 ÇİZELGE 
1. EK-1 çizelgede gösterilen puanlara aşağıda gösterilen puanlar da ek olarak 

verilir. 

a. ORGFNERAL - ORAM1RAL 
(1) Genelkurmay Başkanı 1.050 
(2) Kuvvet Komutanları 975 
f3) Güneydoğu Avrupa Müttefik K. K. K. 900 
(4i Ordu Komutanları ve Jandarma Genel Komutam 825 
(5) Donanma Komutanı S25 
(6) Harp Akademileri Komutanı 825 
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b. KORGENERAL - KORAMİRAL 
(1) 6 ncı Müttefik Taktik Hv. K. K, 785 
(2) Kolordu Komutanları 750 
(3) Yurtiçi Bölge Komutanları 750 
(4) Donanma, Kuzey Saha, Güney Saha ve Deniz Eğitim Ko

mutanları 750 
(5) Taktik Hava Kuvveti ve Hv. Egt. Komutanları 750 
(6) Kara Harp Okulu Komutanı 750 

c. TÜMGENERAL - TÜMAMİRAL 600 
(1) Muharip (Eğitim birlikleri dahil) birliklerin kadrolarında Tü

men olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar, 
(2) Kadrolarında rütbeleri Tümgeneral - Tümamiral olan Komu

tanlar. 
d. TUĞGENERAL - TUĞAMİRAL 525 

(1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) Birliklerin kadrolarında 
Tugay olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar, 

(2) Kadrolarında rütbeleri Tuğgeneral - Tuğamiral olan Komu
tanlar. 

e. ALBAY 375 
(1) Muharip (Eğitim birlikleri dahil) veya yardımcı sınıf birlik

lerin kadrolarında Alay olarak gösterilen bütün görev yerlerin
deki Komutanlar, 

(2) Kadrolarında rütbeleri Albay olan Komutanlar, 
(3) Jandarma Bölge Müfettişleri (Komutanları), 
(4) Kadrolarında rütbeleri Albay olan Fabrika Md., Dikimevi 

Md Ieri, Levazım Amirleri, Mühimmat İslah Atelyesi Müdür
leri, Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürleri. 

f. YARBAY 300 
(1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) ve yardımcı Sınıf Biriik-

lerin kadrolarında Tabur ve Filo olarak gösterilen bütün görev 
yerlerindeki Komutanlar, 

(2) Kadrolarında rütbeleri Yarbay olan Komutanlar, 
(3) Kadrolarında rütbeleri Yarbay olan Fabrika Md., Dikimevi Mü

dürleri, Levazım Amirleri, Mühimmat İslah Atelyesi Müdür
leri ile Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürleri 

g. BİNBAŞI 265 
YÜZBAŞI 225 

(1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) ve Yardımcı Sınıf Birliklerin 
Kadrolarında Birlik Kıt'a, Bölük ve Batarya olarak gösterilen 
bütün görev yerlerindeki Komutanlar, 

(2) Kadrolarında rütbeleri Binbaşı ve Yüzbaşı olan Komutanlar, 
(3) Kadrolarında rütbeleri Binbaşı olan Mühimmat İslah Atelyesi 

Müdürleri ile Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürleri. 
h. ÜSTEĞMEN - TEĞMEN 190 

ASTEĞMEN 150 
ASTSUBAY II. KAD. KD. BŞÇVŞ. ASTSB. KAD. KD. BŞÇVŞ., 
ASTSB. KD. BŞÇVŞ., ASTSB. KAD. BŞÇVŞ., ASTSB. BŞÇVŞ. 190 
ASTSB. KD. ÜSTÇVŞ., ASTSB. ÜSTÇVŞ., ASTSB. KD. ÇVŞ., 
ASTSB. ÇVŞ. 150 
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UZ. JANDARMA IIL KAD. ÇVŞ., KD. II. KAD. ÇVŞ., II. KAD. 
ÇVŞ., KD. I. KAD. ÇVŞ, KD. ÇVŞ. ve UZ. ÇVŞ. 116 

(1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) ve Yardımcı Sınıf Birliklerin 
kadrolarında Takım, Kısım, Tim, Müfreze Komutam, Karakol 
Komutanları ile Batarya Subayı, Yer ölçme Subayı, Ateş İdare 
Subayı, İleri Gözetleme Subayı İrtibat Subaylarına; 

(2) Kadrolarında rütbeleri Ütğm., Tğm., Atğm., Astsb., Uz. J. ve 
Uz. Çavuş olan Komutanlara, 

hizalarında gösterilen eleman temininde güçlük zammı puanları ayrıca verilir. 
2. Kadrolarında Komutan Yardımcılığı olarak gösterilen görev yerlerine 

asaleten veya asaleten vekil olarak atandırılan Subaylara rütbelerinin eşidi olan Ko-
mutanlık puanı «Eleman Temininde Güçlük Zammı» EK olarak verilir. 

3. (a) 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda yazdı sınıf
lardan Yüksek Mühendis, Mühendis, Tabip, Diş Tabibi, Kimyager, Eczacı, Veteriner 
Hekimlerden; 

(1) Tümgeneral - Tümamiral, Tuğgeneral - Tuğamiral, Albay, 
Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen 375 

(2) Bu maddede belirtilen unvanlara haiz Asteğmenler bu unvan
larla ilgili görevleri fiilen yaptıkları sürece 300 

puan; iş güçlüğü puanı verilir. 
(b) Yukarıdaki (3/a) maddesinde yazılı sınıflardaki Subaylardan; 
(1) Tümgeneral - Tümamiral 375 
(2) Tuğgeneral - Tuğamiral 375 
(3) Albay - Yarbay 300 
(4) Binbaşı - Yüzbaşı 225 
(5) Üsteğmen - Teğmen 150 

puan «Eleman Teminindeki Güçlük Zammı» EK olarak verilir. 
4. Komando ve Hava İndirme Tugayları, Dağ Komando Okulu ve Eğitim 

Merkezi, Havadan İkmal Bölüğü (Birliği), Jandarma Komando Birlikleri, Jandarma 
Komanda Eğitim Merkezi, İkinci Ana Jet Üs Uçuş Okulu Kaçma Kurtulma Kurs 
Komutanlığı, Özel Harp Dairesi özel Birlik Komutanlığı, Havadan Arama Kurtarma 
Birlikleri, Mühimmat Tahrip Timleri, Tazyik Odalarında fiilen görevli (144 ve 223) 
sayılı Yasalara göre tazminat alanlar hariç); Subay, Astsubay, Uzman Çavuş ve 
Uzman Jandarma Çavuşlar ile (Bu yerlerde kursa katılanların kurs gördükleri sü
rece); 

a. Subaylara 225 
b Astsubaylara 150 
c. Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara 75 

Puan «Eleman Teminindeki Güçlük Zammı» ayrıca verilir. 
5. 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 nci maddesi 

gereğince yapılan atamalarda asil veya asaleten vekil olarak atanmış Sayman veya 
Saymanın emrinde çalışan Mal ve Hesap Sorumluları, Tahakkuk Subay ve Astsubay
larından : 

a. Saymanlara; 
(1) Subaylara 450 
(2) Astsubaylara 225 

puan «Mali Sorumluluk Tazminatı», 
b. Saymanın emrinde çalışan Mal ve Hesap Sorumluları ile tahakkuk Subay 

ve Astsubaylarına; 
(1) Subaylara 150 
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(2) Astsubaylara 
(3) 'Uzman Jandarma Çavuşlara 

115 
75 

puan «İş Güçlüğü Zammı» ayrıca verilir. 
6. Silâhlı Kuvvetlerde; 
a. Genelkurmay Başkanlığınca adları, yerleri saptanan ve Milli Savunma 

Bakanlığınca onaylanıp yayınlanan : Kıbrıs Birliği, Hudut Birlikleri (Tabur dahil 
daha ast Birlikler), Hudutta görevli Hudut Bölükleri genel destek, direk destek 
veya emrine verilen Birlikler, sabit ve seyyar radar mevzii, F/S mevzii ve role mer
kezlerinde büfiil çalışan Subaylara 150, Astsubaylara 115, Uzman Çavuş ve Uzman 
Jandarma Çavuşlara 75, 

b. Fiilen gemilerde görevli olan Subaylara 150, Astsubaylara 115, Uzman 
Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara 75, 

c. Kadrolarında gösterilen uçuş birliklerinde uçak ve helikopterlerin uçurul-
maası için uçuş hattında bilfiil çalışan Subaylara 150, Astsubaylara 115 (144 sayılı 
Kanundan yararlananlar hariç) puan iş güçlüğüne ek olarak verilir. 

7. a. Teknisyen sınıfındaki, 
(1) Subaylara 150 
(2) Astsubaylara 115 
(3) Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara 75 

puan iş güçlüğü zammı onay alınmaksızın verilir. 
b. Kadrolarında bakım ve onarım hizmeti olarak gösterilen, bu niteliği Ge

nelkurmay Başkanlığınca tesbit edilen ve Milli Savunma Bakanlığınca onaylanıp ya
yınlanan çizelgelerde belirtilen ihtisas numara ve branşlarına ilişkin kadro görev yer
lerine atanmış ve bilfiil çalışan Subay, Astsubay, Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma 
Çavuşlara (a) fıkrasındaki iş güçlüğü zammı aynen verilir. 

(3 ncü maddenin (a ve b) fıkrası ile 7 nci maddenin (a) fıkrasından yararla
nanlar bu maddenin (b) fıkrasından faydalanamazlar.; 

8. Kara (Jandarma Gn. K. lığı dahil) Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rında ; 

a. Tugay dahil daha ast Birliklerdeki (Komutanlık puanı alanlar hariç) gö
revli; 

(1) Albay-Yarbay 225 
(2) Binbaşı - Yüzbaşı 190 
(3) Üsteğmen - Teğmen - Asteğmen 150 
(4) Astsubaylar 115 
(5) Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara 75 
b. Tümen dahil ,daha üst Karargâhlar ile diğer askerî kurumlarda 

(Komutanlık puanları alanlar hariç) görevli; 
(D Orgeneral - Oramirallere 525 
(2) Korgeneral - Koramirallere 450 
(3) Tümgeneral - Tümamirallere 375 
(4) Tuğgeneral - Tuğamirallere 300 
(5) Albay - Yarbaylara 190 
(6) Binbaşı - Yüzbaşılara 150 
(7) Üsteğmen - Teğmen - Asteğmenlere 115 
(8) Astsubaylara 75 
(9) Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara 40 

puan «İş Güçlüğü» puanlarına EK olarak verilir. 
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Karar Sayısı: 8/2488 

1 — 27/10/1977 t a r i h l i 7/13985 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan ve 
7/11/1979 tarihli 7/18320 sayılı Kararname ile değiştirilen «Yakacak Yardımı Yönet
meliği» uyarınca yapılmakta o l a n ödemelerin 1 M a r t 1981 tarihinden geçerli olmak 
ü z e r e , derece farkı gözetilmeksizin a y d a 3500, --liraya çıkarılması; Maliye Bakanlı
ğının 20/2/1981 tarihli ve 7060 S a y ı l ı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 24/2A981 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kanan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

Z. BAYKABA K. ERDEM Prof. Dr. 1. ÖZTRAK M . ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Dev. Bak, - Başbakan Yrd. V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M . N. ÖZDAŞ C. MENTEŞ 0. H. BAYÜLKEN S. ÇETİNER 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı MIHI Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

1. TÜRKMEN K. ERDEM H. SAĞLAM Dr. T. ÖNALP 

Dışişleri Bakanı Maliye Bekanı Mlllt Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

K. CANTÛRK Prof. Dr. N. AYANOĞLU R. BATURALP N. ÖZGÜR 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Soa. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER Ş. KOCATOPÇU S. BİNGÖL 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tablt Kay. Bakanı 

1. EVLİYAOĞLU Dr. Ş- TÜTEN M . R. GÜNEY V. ÖZGÜL 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve Iskan Bakanı Köy işleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE C. BABAN 
Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı 

Atama Kararları 
Başbakanlıktan : 

Karar Sayısı: 25577 
1 — Başbakanlıkta açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 300 ek göstergeli 

Müşavirliğe, Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlef Genel Sekreter Yardımcılığı Nezdinde 
Genel Müdür Y. Turgut Çoratekin'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
59 ve 74 üncü maddelerine göre tayini uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Başbakan yürütür. 
17/2/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

B. U L U S U 
Başbakan 
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Başbakanlıktan : 

Karar Sayısı : 25578 
1 — Başbakanlık Müşaviri Erol Yılhan'ın, başka bir göreve tayin edilmek üzere 

bu görevinden alınması uygun görülmüştür. 
2 — Bu Kararı Başbakan yürütür. 

17/2/1981 
Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

Maliye Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 25581 
1 — Açık bulunan H inci derece kadrolu + 500 ek göstergeli Bütçe ve Mali 

Kontrol Genel Müdürlüğüne, Maliye Tetkik Kurulu Başkanı Biltekin Özdemir'in; 657 
sayılı Devlet Memurları Yasası'nın değişik 68nci maddesinin (B) bendi İle 76ncı mad
deleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 
23/2/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

B. ULUSU K. ERDEM 
Bagbakan Maliye Bakanı 

Karar Sayısı: 25585 
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu + 500 ek göstergeli Millî Emlâk Genel 

Müdürlüğüne, Münih Başkonsolosluğu Maliye Müşaviri Abdullah Oktay Şatıroğlu'nun; 
657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ile 76 ncı 
maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 
23/2/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU K. ERDEM 
Başbakan Maliye Bakanı 

Karar Sayısı: 65586 
1 — Açık bulunan 1 İnci derece kadrolu + 500 ek göstergeli Teftiş Kurulu Baş

kanlığına, Brüksel Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşaviri Mehmet Bayram'ın; 
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657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın değişik 76 ncı maddesi uyarınca atanması uy
gun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Maliye Bakanı yürütür. 
23/2/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU K. ERDEM 
Başbakan Maliye Bakam 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 25599 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 300 Ek Göstergeli Çorum Sanayi ve 

Teknoloji Müdürlüğüne, Başbakanlık Müşavirlerinden Yakup Neyaptı'mn; 657 sayılı 
Devlet Memurlan Kanununun değişik 74 üncü maddesi gereğince tâyini uygun gö
rülmüştür. 

2 — Bu Karan Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
17/2/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU Ş. KOCATOPÇU 
Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakam 

Yönetmelikler 
İmar ve İskân Bakanlığından : 

İmar ve Yol istikamet Planı Bulunmayan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yö-
netmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik 

Madde 1 — 19 Şubat 1978 gün ve 16205 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, İmar 
ve Yol İstikamet Planı Bulunmayan Belediyelerde uygulanacak İmar Yönetmeliğine 
aşağıdaki bir ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE : Kamu hizmet ve tesislerinin yer seçimi çalışmaları, İller Ban
kası Genel Müdürlüğü elemanlarınca yerinde etüd edilerek yapılır; harita veya ölçekli 
bir kroki üzerine çizilen vaziyet planında gösterilir. 

Kamulaştırmayı gerektirmeyen hallerde, İller Bankası Genel Müdürlüğünce dü
zenlenen vaziyet planına uygun olarak, Bakanlığın onayına gerek kalmadan uygulama 
yapılır. 

Kamulaştırmayı gerektiren hallerde Vaziyet Planı Bakanlıkça usûle uygun ola
rak sonuçlandinlır. Kamulaştırma ve uygulama onanlı plana göre yapılır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer. 
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Giresun Belediyesinden : 

Giresun Belediye Sınırlan İçinde Yapılacak Her Türlü Kan ve İnşaat Artığı 
Taşımacıhğı île İlgili Yönetmelik 

Madde 1 — Giresun Belediyesi sınırları içinde ya da mücavir alan sınırları 
içinde yapılacak her türlü kazı artığı ile inşaat artığının taşımacılığı aşağıdaki ko
şullarda izine bağlıdır. 

Madde 2 — Kazı ve yapı taşımacılığını ticarî kazanç konusu haline getir
mek isteyen özel, tüzel kişiler ile resmi kuruluşlar Belediye Başkanlığına başvura
rak Fen işleri Müdürlüğünden (Kazı ve İnşaat Artığı Taşımacılığı Belgesi) almak 
zorundadırlar. 

Madde 3 — 2. maddede belirlenen belgeyi almak isteyen özel, tüzel kişi veya 
resmi kuruluşlar başvuru dilekçesine; 

a) Kazı ve taşıma işlerinde kullanacağı loder, buldozer, grayder, kamyon, 
damper gibi kazıma, yükleme ve taşıma araçlarının mülkiyetim belirleyen belge 
örneğini, kira ise sözleşme örneğini ve plaka no: larını, 

b) Ticaret Odası Kayıt Örneğini, 
c) Muhtarlık Onaylı İkâmet Belgesi ve Kimlik Cüzdanı örneğini ekler. 
Madde 4 — Kazı yada yapı artıklarının kaldırılması iznini almak isteyen 2. 

maddede gösterilen belge sahibi özel ya da tüzel kişi veya resmi kuruluşlar baş
vuru dilekçesine; 

a) Kazı ve inşaat artığı taşımacılığı belgesi örneği, 
b) Çalışma yerinin ada, parsel numarasını, sokak adım, varsa kapı numa-

rasını belirleyen açık adresini, 
c) Kazı ya da yapı artığının cinsini, M3. olarak miktarım, çalışmaya baş

lama ve bitirme tarihlerini, çalıştırılacak motorlu araçların plak numaralan ile 
motor ve şase numaralarını, 

d) Artıkları taşırken izlemek istediği geçiş yolunu, 
e) Kalıntıları Fen İşleri Müdürlüğünün göstereceği geçiş yollarından taşı

yarak aynı Müdürlüğün göstereceği yerlere dökmeyi peşinen kabul ettiğini, 
f) Çalışma süresince iş yerinde sorumlu olacak Fen elemanı ya da işçinin 

açık adresini bildirmek, gereken belgelerini eklemek zorundadırlar. Fen İşleri Mü
dürlüğünce gerekli izin verilmedikçe artık taşınmasına başlanamaz. 

Madde 5 — Fen İşleri Müdürlüğü, kazı ve inşaat artığı taşımacılığı belgesi 
olanlar için ayrı ayrı sicil dosyalan düzenler. Belge sahibi taşımacılar tarafından 
yıl içinde üç defa yönetmeliğe aykırı davranış saptanırsa belgesi iptal edilir ve 
yenisi bir daha verilmez. 

Madde 6 — Ticari kazanç kasdi olmaksızın ve süreklilik arz etmeyen ve ta
şınacak kalıntı miktarı da 25 M3. ü geçmeyen hallerde işin asıl sahibi de 4. mad
dede gösterilen kurallara uymak ve sadece o iş için geçerli olmak kaydı ile taşıma 
izni isteyebilir. 

Madde 7 — Verilen izne aykırı olarak kazı ve artık taşımacılığı yapanların 
işyeri sorumlusuna derhal uyan yapılarak yanlış yere döküm varsa en kısa süre 
içinde derhal kaldırılması istenir. Direnme halinde işyerinde çalıştırılan araçlar 
parka çekilir. İzine aykırılıklar Fen İşleri Müdürlüğünce giderilir. Meydana gelen 
masraflar yüzde elli fazlası ile tahsil edilmedikçe parka alınan araçlann iadesi 
yapılmaz. 

Madde 8 — Hafriyat usulüne uygun ve toprak miktan üzerinde mutabakat 
temin edildikten sonra esas inşaat ruhsatına izin verilir. 

Madde 9 — Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe 
girer. 

Madde 10 — Bu yönetmeliği Giresun Belediye Başkanı yürütür. 
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Kofçaz Belediyesinden : 

Kofçaz Belediyesi İmar Yönetmeliği 
BİRİNCİ BÖLÜM 

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

nan bu Yönetmelik Kofçaz Belediyesi sınırları içinde ve bu Belediyenin mücavir 
sahalarında uygulanır. 

Madde 1.02 — Bu Yönetmelik, Resmî 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 şeklini 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 îmar ve İskân Bakan
lığına intikal eden konularda ve müteakip benzer işlerde adı geçen Bakanlığın mü
talâasına uyulur. 

Bunun dışında, belediyenin hiçbir organı tarafından, bu yönetmelik esasları
na aykırı olarak, prensip kararlan 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 yapılar hakkın
daki Yönetmelik) hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Madde 1.07 — İmar ve İskân 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, İmar ve İskân Bakanlığına aittir. Bu yetkilerden tamamı veya bir 
kısmı belediyeye bırakıldığı sürece, bunlar belediye tarafından kullanılır. 

Madde 1.08 — Projeleri îmar 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 
Dağlı kalınması mecburiyeti yoktur. 

Ayrıca, umumî binalardan yalnız ayrık nizamda olanları ile sanayi bölgelerin
deki tesisler, bu yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıtlanna 
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 bale getirilmedikçe, bunların tamir, tâdil ve ilâvelerine İzin veril
mez. 

Ancak, bu gibi yapıların bulunduğu parsel içinde plân ve mevzuata uygun 
olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tâdil ve 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-
şaasma, 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 esaslara 
uygun olarak devam edilebilir. Ruhsat süresi geçmiş olan yapılarda bu fıkra hük
mü uygulanmaz. 

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

İKİNCİ BÖLÜM 
TARİFLER 

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

a) Ticaret Bölgesi, 
Küçük San'atlar Bölgesi, 
Sanayi Bölgesi, 
Protokol Bölgesi, 
Yüksek İnşaat 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 çıkmalar hariç olmak üzere, binanın arsa zemi
ninde işgal ettiği sahadır. 

d) İnşaat sahası: Bodrum ve çatı katları dahil, iskânı mümkün olan 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. 
(% 33 meyilli çatı gabarisi dahilinde kalan, çatılar, yüksekliği 1 metreyi geç

meyen 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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lerce sermayesinin yarısından 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 İLGİLİ 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 olunun 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) Ayrüc 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) Ayrık 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) Ayrık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (12) metreden, 
D. Yüksek inşaat bölgelerinde: (30) metreden. 
II — Yalnız tek katlı dükkan yapılacak ticaret bölgelerinde : (4) metreden. 
III — Küçük san'atlar bölgelerinde: 
a) Bitişik nizamda : (4) metreden. 
b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (4) metreden, 
c) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (4) metreden. 
IV — Sanayi bölgelerinde: (30) metreden az olamaz 
Bu ölçülerin teshirinde, köşebaşma rastlayan parsellerde yol tarafındaki 

yan bahçe yerine, o yol için tâyin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır. 
PARSEL DERİNLİKLERİ: 
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde: 
a) Ön bahçesiz nizamda: (10) metreden, 
b) ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (10) metreden. 
II — Yalnız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde: 
a) Ön bahçesiz nizamda : (4) metreden, 
b) ön bahçeli nizamda : ön bahçe mesafesi + (4) metreden. 
III — Küçük San'atlar bölgelerinde ; (10) metreden. 
IV — Sanayi bölgelerinde: (30) metreden, az olamaz. 
PARSEL SAHALARI : 
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde: Yüksek İnşaat 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: 
Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeleri genel olarak (S) 

metredir. 
Bu binaların bitişik olmayan her cephesinde, komşu sınırlarından itibaren 
Çelik, kârgir ve benzerî 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 
maksadiyle 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 — ifraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel ihdas edilemez. 

UMUMİ HİZMETE AYRILAN YERLER : 
Madde 3.05 — imar plânlarında, iskân hudutları içinde bulunup da, umumî 

hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı ay
aldik lan sonra, geriye kalan parçaları imar planını ve bu yönetmelik esaslarına 
göre müsait ise parsellere ayrılabilir. Keza, imar planı ve yönetmelik esaslarına gö-
re müsait olduğu takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir. Tamamı umumî 
hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plân ve yönetmelik hüküm
lerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştırüıncaya 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 bîr 
sistemde inşa edilmek şartıyle ve yine imkân nisbetinde mevcut ve müstakbel yol 
güzergâhlarına 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
sadın dışına çıkamaz. 

Ayrıca, bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil olanlarında 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 daimî olması gerekir. 

KAPANAN YOL VE ÇIKMAZ SOKAKLAR: 
Madde 3,06 — İmar 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 ügili 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 (3.5) metreyi, inşaat sahaları toplamı (100) 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, İmar 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 — İskân 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 (2.50) metrekareyi ve saçak seviyelerinin tabii 
zeminden yüksekliği (6.50) metreyi aşmamak, yola ve arsa sınırlarına (5) metreden 
fazla yaklaşmamak şartiyle, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri 
veya ziraat, eğlence veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müştemilât binaları 
vapılmasına izin verilebilir. 

Ancak, bu izin keyfiyeti, arsa sahibine iskân hudutları içerisindeki arsa sa
hiplerinin diğer haklarını 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 kamulaştınlıncaya 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 aykırı ol
mamak kaydiyle, bu yönetmelikteki parsel büyüklükleriyle ilgili hükümlere uyul
maksızın yapı yapılmasına izin verilebilir. 

Ayrıca, durumu yukandaki fıkra hükmüne uymadığı halde, ölçüleri bu yö
netmelikte belirtilen miktarlardan az olmakla beraber, üzerinde civarın karakterine 
ve bölgenin şartlarına göre yapılacak binanın gerektirdiği ölçüler sağlanabilen ar
alarda, parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere bağlı kalınmaksızın 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, sınaî 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 — Ayrık 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 — Ayrık 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 karakterine uyacak bir tertipten 
uzaklaşmamak üzere, bina cepheleri toplamı (24) metreyi geçmeyen ikili veya üçlü 
bloklar teşkil etmeğe belediye yetkilidir. 

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

bahçe sınırına (3) metreden fazla yaklaşmamak şartıyla: 
H 

1 = L — (k H ) 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) 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 izni 
vermeğe 

Belediye yetkilidir. 
Ayrıca: 
a) İki 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 yolların imar nizamı gözönüne alınarak yapılır. 

c) Köşe başından başka iki yola cephesi bulunan ve varsa ön bahçe mesa
feleri çıktıktan sonraki ortalama derinliği (30) metreden az olan parsellerde, bu 
derinliğe kadar yapı yapılabilir. 

d) İmar plânında, ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki yapı adaların
da yapılacak binaların, gece gündüz ikamete ayrılmayıp sadece işyeri olarak kulla
nılan zemin katları ile aynı maksatla kullanılan birinci katlan müşterek mütalâa 
edilerek bunların yüksekliği (3.5) metreyi aşmayan kısımları varsa bodrumları 
ile birlikte arsa derinliğince yapılabilir. 

Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabiî ze
minden itibaren (6.5) metreyi geçmesi halinde, bu miktarı aşan kısmın, arka komşu 
sınırlarından en az (3) metre geriden başlatılması lâzımdır. 
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BİNA YÜKSEKLİKLERİ: 
Madde 3.14 — a) İmar 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. 

İmar planına göre; genişliği: 
(6.00) m'ye kadar olan yollarda: Bina yüksekliği (33) m'den, kat adedi bod

rum hariç (1) den fazla, 
(6.00) m. ve daha geniş yollarda; Bina yüksekliği (65) m'den, kat adedi bod

rum hariç (2) den fazla, 
(9.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (9.5) m'den, kat adedi bod

rum hariç (3) den fazla, 
(12.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (95) m'den, kat adedi bod-

lum hariç (3) den fazla, 
(14.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (9.5) m'den fazla, 
(19.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği, (9.5) m'den fazla olamaz. 
(İmar plânlarında gösterilen bina yükseklilerinin veya kat adetlerinin birbir

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

b) İmar 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
kılmak ve proje mesuliyeti ile fennî mes'uliyet 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 karariyle, uygun görülecek muvakkat bir zaman için, yüksekliği (3.5) 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 mimarî 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 VERİLMESİ: 
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 tretuvan ikmâl olunmamış veya kırmızı kotu tesbit edilmemiş olan 
yollarda, bu tesbit işinin kısa bir zamanda yapılmasının mümkün bulunmaması 
halinde belediyece yakın bir takribiyetle kot verilmesi de mümkündür. 

Yola olan mesafesi (10) metreyi aşan bu bahçeli binalar, genellikle bina ön 
cephesi ortasındaki tabii 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, 
en az (3) metre evvel diğer sokak şartlarına uydurulacaktır. Şu kadar ki, 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 iki taraftaki komşu bina yükseklikleri 
ortalamasını geçemez. 

Cephe genişliği (12) metreyi geçmeyen bir parselde yapılacak bina yüksekliği
nin, iki taraftaki komşu parseller için tesbit edilmiş olan yüksekliklerden farklı 
olması halinde, bunlarla ahenk teşkil edecek şekilde arttırılması veya azaltılması 
mümkündür. Ancak, bu ayarlama iki 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 
(4- 0.5) metreden fazla olamaz. Fazla meyilli sokaklar üzerinde yapılacak bina
larda 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 ve 
bu yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı olmamak şartıyle, çeşitli katlardan ve 
farklı taban veya tavan seviyelerinden müteşekkil olarak tertiplenmesi mümküı-
olduğu gibi, zemin katiarın 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 (3.5) metreyi, 
Hımış, ahşap, yarım ahşap, yarım kagir binalarda : Bir bodrum ve iki normal 

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

kârgir binaların, komşu hudutlarında zeminden itibaren çatının her yerinde (0.5) 
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. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 18 



27 Şubat 1981 — Sayı: 17264 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

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 ve 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 t aşmamak, 
Genişliği (1.20) metreyi aşmamak. 
Yol cephelerinde kot aldığı nokta hizasından, diğer cephelerde tabiî zeminden 

çıkma altına kadar olan en yakın şakulî mesafe (3) metreden aşağı düşmemek 
Arka komşu hududuna açık çıkmalarda (2) metreden, kapalılarda (3) metre

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

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 yaklaştınlabilir. 

Ayrıca, yine bitişik nizama tabi yerlerde, iki taraftaki ilgililerin muvafakati 
halinde ve belediyece mahzur görülmediği takdirde, çıkmaların yan komşu hududu
na kadar yaklaştırılmalarma 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 oimayan 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 
önce 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 kenannda bu maddede belirtilen şekilde çık
malı bina varsa, adanın sadece o kenarı çıkmalı teşekküi 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. 

imar planı karan ya da îmar Yönetmeliği değişikliği nedeni ile kat eklen 
mesi, 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 onanlı projesine uygun 
olarak tamamlanır. 
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Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa ya
pılsın (0.20) metreyi geçmeyen motifler ile bahçe içerisinde yapılacak üstü açık 
teras ve zemin kat giriş merdivenleri, bina cephesinden itibaren genişliği (1.50) met
reyi geçmemek tretuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar üst seviye
sinden en az (2.20) metre yükseklikte bulunmak şartiyle, yol durumuna, civarın ve 
binanın karekterine göre, belediyece tesbit edilecek giriş saçakları çıkma addedil
mez. 

IŞIKLIKLAR : 
Madde 321 — Her müstakil ev veya dairede, en az bir oturma odası ile ya

tak odalarının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları gereklidir. Bu şe
kilde ışık ve hava almalarına lüzum olmayan diğer odalarla mutfakların ışıklıktan, 
yıkanma yeri ve W.C.'lerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmaları da müm
kündür. 

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

Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacaktan ışıklık 
lar, yükseklikleri (650) metreyi geçmeyenlerde dar kenan (1.50) metreden 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 ölçüdeki bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok dört piyes 

faydalanabilir. Bu piyeslerin adetlerinin artması halinde, dörtten fazla her bir pi
yes için ışıklık veya hava bacası ölçüsü, aynı nisbette artırılır. 

Ancak, yukarıda belirtilen şekillerde ışık ve hava alması gerekmeyen veya 
lüzumlu ışık ve havayı bu yönetmelikte tarif edilen şekilde esasen alması mümkün 
olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava bacasına pencere açılması, bu ışık
tık veya hava bacası ölçülerinin artırılmasını gerektirmez. 

Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde buluna-
caktır. Komşu bina veya parsellerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmak su
retiyle, bu elemanların yapılmaması veya ölçülerinin azaltılması caiz değildir. 

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-
huridir. 

EVLERDE BULUNMASI GEREKEN 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 veya 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 (1.20x2.00) m 
W. C. (1.00x1.20) m. 
Antre, ofis, koridor, yatak holü vesair iç geçitler (1.00x120) m. 
Birden fazla daire ile ilgili genel geçitler (1.10x120) 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 (2.60) metreden az olamaz. 
Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, W.C, kiler, ofis, antre, koridor, yatak 

holü, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler, asma katlar, iskân edilmeyen çatı 
ve bodrum katları ile müştemilât binalarında bu yükseklik (220) metreden aşağı 
düşmemek üzere indirilebilir. 

Garaj, kalorifer dairesi , odunluk, kömürlük gibi Özellik arzeden yerlerin 
yükseklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği şekilde tesbit ve tâ
yin olunur. 

Otel, pansiyon, işhanı, büro, mağaza, dükkân ve benzeri işyerlerinin ve içe
risinde insan oturan, yatan veya çalışan diğer binaların iç yükseklikleri de (2.60) 
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 (125) 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 3.25 — 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 olan apartmanların ana giriş kapılarının (1.40) 
metreden, mutfak, kiler, yıkanma yeri, W. C. ve benzeri yerlerin kapılarında (0.80) 
metreden az olamaz. 

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

Madde 326 — 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, işhanı, 

büro, pasaj, çarşı ve benzerlerinin, 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, (120) metreden, diğer binalarda (1.00) metre
den az olamaz. 
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Bu genişliklerin: 
Tek aileye mahsus evlerde (1.00) metreye, ;atı ve bodrum merdivenler ile, ser

vis merdivenlerinde (0.70) metreye 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 (0.19) metre mesafede asgarî basamak 

genişliği (0.10) metre olacak, bu genişlik basamak ortasında nizamî ölçüden aşağıya 
düşmiyecektir. . 

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

ASANSÖRLER: 
Madde 328 — Yüksekliği (16.50) metreyi geçen veya beşten fazla katı bulunan 

binalarda, zemin kattan itibaren (çatı katı hariç) son kata kadar, dar kenarı (1.00) 
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, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre, muhafazası 
mümkün olan binalara kat ilâvesi halinde, ilâve kat ile birlikte kat adedi altıyı ve 
bina yüksekliği (19.50) metreyi geçmediği takdirde, asansör aranmayabilir veya 
asansör yeri ölçüleri mevcuda uydurulabilir. Kat adedi dörtten az olan mevcut bi
nalara bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, nizamî şekil ve ölçülerde 
merdiven yapılması şartını ortadan kaldırmaz. Asansör yapılması gereken binalar
dan belediyece lüzumlu görülenlerinde içte veya dışta, yangına mukavim bîr malze
meden, en az (0.70) metre genişliğinde yangın merdiveni yapılması 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 en 
az (0.90) metre yüksekliğe kadar, 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 ve ben
zeri binaların ise her katında en az (1) baca yapılması mecburidir. 

Normal bacaların iç genişlikleri en az (9.14x0.14) metre olmak üzere, her ka
tın bacası müstakil olacak, iki ve daha fazla baca birbirine bağlanmıyacaktır. 

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

P O R T İ 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 A 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 (3.00), daha uzunlarında (4.00) 

metreden az olmaması, 
b) Her bin (1.40) metreden dar olmayan en az 2 giriş çıkış kapısı ile yeteri 

kadar havalandırma bacası veya tertibatını haiz bulunması, 
c) Birden fazla katlı olmaları halinde, her bir kat arasında 327 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 
gereklidir. 

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. 
Ayrıca işhanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarla otel ve benzerlerinde 

on 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. 

FODRUMLARLA ÎLGÎLÎ BAZI HUSUSLAR : 
Madde 3.34 — Bu yönetmelikte sözü geçen umumi binaların bodrum kısım

ları, esas bloka tabi değildir. 
Tabiî zeminin veya bahçe seviyesinin altında kalmak şartıyle 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

larının 3000 m3 (brüt) den, 
b) Kalorifersiz olanlarında, konut binalarının 12 daireden işyeri ve büro bi

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

(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 binalarının 15000 
m3 (brüt) den fazla olanlarında kapıcı dairesinden başka, aynı ölçü ve nitelikte bir 
de kaloriferci dairesi ayrılacaktır. 

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 bava 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 — Binaların 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 (4.00) 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 (1) 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 BASİT TESİSLER: 
Madde 3.41 — Bahçelerde yapılması istenen pergole ve basit ser gibi bazı 

tesislerin inşasına vep arsel 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 (5.00) metreden fazla yaklaştınlamaz. 
Ancak, bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde, özellikle bitişik yapı 

nizamına tabi yerlerde, fennî ve sıhhî mahzur bulunmadığı takdirde bu mesafeleri 
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 — 1/500 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 hesabi, diğer statik 

hesap ve resimleri, 
c) Gereken hallerde, tesisat plânı, proje ve resimleri. 
Madde 4.02 — 4.01 inci maddede sözü geçen belgelerin : 
a) imar ve iskân 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 numaralan, 
— Miktan, 
— ihtiva 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 fenni mesuliyetini alacak olan, 
Sürveyans hizmetini görecek olan 

elemanlar hakkında lüzumlu bilgileri açıkça belirten bir bilgi tablosunu ihtiva et
mesi. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 27 Şubat 1981 — Sayı: 17264 

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 imar ve iskân 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 mimari 
projeleri de 1/100 veya 1/200 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 sözü geçen mimarî projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. 

Bu değişiklik, yapının statik hesaplarında da değişiklik yapılmasını gerektir-
diği takdirde, 4.01 inci maddenin (b) fıkrasıyle, 4.03 üncü maddenin (b) fıkrası 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. 

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

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

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

ve hesap istenmez. 
Madde 4.07 — 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-
gole ve benzerleriyle küçük ve basit kümesler yapılması, 

Gerek bunların, gerekse bölme duvarı bahçe duvarı, 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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Tebliğler 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 25 sayılı Karar'ın 3 üncü maddesi 
uyarınca Uluslararası para piyasalarındaki gelişmeler dikkate alınarak Bankamızca 
alım - satım konusu yapılan sterlinin yeniden tesbit edilen Türk lirası alış - satış fi
yatları ile 27/2/1981 den itibaren döviz olarak da alım - satımına başlanmasına karar 
verilen Japon yeni'nin Türk lirası alış - satış fiyatları II sayılı, III sayılı, IV sayılı ve 
V sayılı listelerde hizalafında gösterilmiştir. 

İşbu alış - satış fiyatlarının uygulanmasına 27/2/1981 Cuma gününden itibaren 
başlanacaktır. 

II SAYILI LİSTE 

DÖVİZ (Kuruş) EFEKTİF (Kuruş) 
DÖVİZİN CİNSÎ Alış Satış Alış Satış 

100 Japon yeni 4635,— 4728,— 4403,— 4774,— 
1 Sterim 21384,— 21812,— 21384,— 22026 — 

III SAYILI LİSTE 

GÜBRE VE GÜBRE ÜRETİCİLERİ TARAFINDAN KULLANILAN GÜBRE 
HAMMADDELERİ İLE ZİRAİ İLAÇ VE HAMMADDELERİ İTHALATI KARŞILIĞI 
SATILAN DÖVİZLERİN KURLARI 

DÖVİZ (Kuruş) 
DÖVİZİN CİNSİ Alış Satış 

100 Japon yeni 4028,— 4109,— 
1 Sterlin 18583,— 18955,— 

IV SAYILI LİSTE 

Y U R T D ı Ş ı N D A Ç A L ı Ş A N I Ş Ç I L E R I M I Z I N Y U R D A G Ö N D E R D I K L E R I V E 

Y A G E T I R D I K L E R I 499 S A Y ı L ı K A N U N K A P S A M ı N A G I R E N D Ö V I Z V E E F E K 

T I F L E R I N A L ı Ş F I Y A T L A R ı (3 Y ı L L ı K P E Ş I N F A I Z H A R I Ç T I R ) . 

D Ö V I Z I N C I N S Î DÖVIZ A L ı Ş ( K U R U Ş ) E F E K T I F A L I Ş ( K U R U Ş ) 

100 Japon yeni 3476,33 3302,33 
1 Sterlin 16038,40 16038,40 

V SAYILI LİSTE 

DÖVİZ (Kuruş) EFEKTİF (Kuruş) 
DÖVİZİN CİNSİ Alış Satış Alış Satış 

100 Japon yeni 3059,— 3152,— 2812,— 3183 — 
1 Sterlin 14114,— 14542,— 14042,— 14684,— 
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Para ve Kredi Kurulu'ndan : 

(Sıra No. 26) 
1 — 1978 ve 1979 ürünü tütün ihracında alınmakta olan Destekleme ve Fiyat 

İstikrar Primleri yeniden aşağıdaki şekilde tesbit olunmuştur. 

Beher Kilogram Üzerinden 
Malın Cinsi Alınacak Meblağ (TL.) 

Tütün (1978 ve 1979 ürünü) 
— AG 105,— 
— BG 83,— 
— K 52,50 
— KK 24,— 
— Kr 10,50 

2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

D Ü Z E L T M E 
20/2/1981 tarih ve 17257 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Turizm ve 

Tanıtma Bakanlığı Yurtdışı Turizm ve Tanıtma Büroları Yönetmeliğinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 9.3. ben
dinin 3 üncü satırındaki «Yurtdışındaki» kelimesi, « . . . . Yurtiçindeki» şeklinde 
düzeltilmiştir. 
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İ L Â N B Ö L Ü M Ü 

Yargı ilânları 
Ankara 13. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 
1980/644 
Davacı Kamil Baydağ vekili tarafından davalı Alime Baydağ aleyhine açılan 

boşanma davasının duruşmasında: 
Davalıya daha evvelce dava dilekçesi ile duruşma günü Hanen tebliğ edilmiş 

olup gıyap kararının dahi Hanen tebliğine karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 
12/3/1981 saat 9.45 de bizzat mahkememizde hazır bulunması veya kendini bir vekille 
temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği hususları gıyap 
kararı tebliği yerine kaim olmak Üzere ilânen tebliğ olunur. 2730 /1-1 

Siverek Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/363 
Davacı Karayolları vekili tarafından davalı Arif oğlu 1941 doğumlu Mustafa 

Toprakçı aleyhine açılan hasar bedelinden 5267,65 liralık tazminat davası sonunda 
4/11/1980 tarih 1976/363 esas 1980/328 sayılı kararıyla 2400 lira tazminatın 25/10/1969 
tarihinden Kanuni faiziyle 480 lira Avukatlık ücretinin 480 lira harçla dava masraf
larından 600 liranın Davalıdan alınıp Davacıya verilmesine fazlaya dair talebin red
dine, kararın Davalıya ilânen tebliğine karar verildiğinden Davalının ilândan itiba
ren 15 gün içinde karan temyiz etmediğinde karann kesinleşeceği ilânen tebliğ 
olunur. 2268 

a ı 
Sorgun Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/545 
Davacılar İfakat öztürk ve Çevriye Coşkun tarafından davalı ilçenin Kepirce 

Köyünden Hayrullah Yılmaz aleyhine açtıkları tapu iptali (iadeyi muhakeme) dava
sının yapılan duruşmasında verilen ara karan uyannca : 

Aşağıda ismi yazık davalının bütün aramalara rağmen adresi meçhul kalmış 
bulunduğundan adına Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, 
duruşma günü 21/5/1981 de saat 9.30 da Hâkimliğimizde hazır bulunması veya ken
dini bir vekille temsil ettirmesi, davetiye yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 

1758 /1-1 
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Bursa Asliye 3. Ceza Hâkimliğinden: 

1979/802 
Davacı : Kamu Hukuku 
Sanık : Mehmet Aslan, Ali oğlu, Safiye'den olma, 1959 D. lu Elazığ Merkez 

îçme Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Bursa Muradiye Mh. si ikinci Murat 
Camii karşısı Aktarcıoğlu Apt. D. 2 de mukim. 

Suç : 6136 SK. Mhf. 
Suç Tarihi : 28/3/1979 
6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık yukarıda kimliği yazılı Mehmet 

Aslan hakkında Bursa Asliye 3. Ceza Mahkemesinde yapılan yargılaması sonunda: 
6136 sayılı Kanunun 2249 S.K. değişik 13/4, 647. S.K. 4/2. TCK. nun 72. 40. 36. 

maddeleri uyarınca 1.100 lira ağır para cezası ile tecziyesine, nazerette kaldığı gün
lerin mahkûmiyet müddetinden mahsubuna, emanetteki mermilerin müsaderesine 
dair verilen karar bütün araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden mah
kememizin 1979/802-520 sayı ile 8/10/1979 günlü karan üe tebligatın 7201 saydı 
Yasa hükümlerine göre Resmî Gazete'de ilânı öngörülmüştür. 

7201~~Sayılı Kanunun 28-29. maddeleri gereğince Resmî Gazete'de yayınlanan 
kararın aynı Yasanın 31. maddesi gereğince sanığa ilân tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 2236 

Elbistan Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1976/117 
K. No : 1980/531 
Sanıklar : İsmail Çaparoğlu - Ahmet oğlu 1324 D. lu Çamhdere İlçesi Yahya-

lar Mahallesinde oturur. 
Yonis Yanıkoğlu - Mehmet oğlu 1931 D. lu Ankara İli Çamhdere İlçesi Yah-

yalar Mahallesinde oturur. 
Suç : Emirlere İtiatsizlik. 
Yukarda açık kimlikleri yazılı sanıklar İsmail Çaparoğlu • Yonis Yanıkoğlu, 

haklarınızda mahkememizce TCK. mn 526/1, 647 SK. nın 4/1. 6. maddeleri gere
ğince verilen hüküm tebliğ için gönderilmiş isede gösterilen adreste aramalara 
rağmen bulunamamıştır. Bu nedenle 7201 sayılı tebligat Kanununun 28 ve 29. mad
deleri uyarınca gerekçeli hükmün ilânen tebliğine, aynı Kanunu 31. maddesi gere-
ğice ilâm tarihinden 15 gün sonra tebligat, yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

2237 
—-—.«> 

Ankara 10. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/820 
Ekrem Balıkçıoğiu vekili tarafından davalı Necatibey Cd. No: 6/14 ve Dik

men Hanlar Durağı No: 13/2 Ankara adresinde ikamet etmekte olduğu yapılan 
araştırmaya göre bu adreslerde tanınmadığı anlaşılmakla adresi tesbit edilmeyen 
Mehmet Bozkurt'a ilânen meşruatlı tebligat icrasına karar verilmiştir. 

Davalı baklanda dava mahkememizin 1980/820 esas sayılı dosyası üzerinden 
görülmekte olup duruşması 6/4/1981 günü saat 9.35'e bırakılmıştır. 

Meskür gün ve saatte duruşmaya delillerinizle birlikte gelmeniz gelmediğiniz 
takdirde HUMK. nun 509-510. maddeleri gereğince davaya gıyabınızda devam olu
nacaktır. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 2219 
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Yenimahalle 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/772 
Ankara Belediye Başkanlığı tarafından Hüsamettin Yılmaz aleyhine açılan 

Yenimahalle İlçesi Ergazi Köyü 2392 parselde 300 m2 lik kısmın tescili davasının 
duruşmasında, 

Davalının Aydmlıkevler Çevreli Sokak No: 60 Ankara adresine çıkartılan 
davetiyenin tebliğ edüemediği, adresi tesbit edilemediğinden hakkındaki dava 
dilekçesi ve duruşma gününü büdirir davetiyenin ilânen yapılmasına karar veril
miştir. 

Davalınm duruşmamn bırakıldığı 18/3/1981 günü saat 1120'de hazır bulun
manız veya bir vekil göndermesi aksi takdirde gıyap karan çıkartılmadan gıya
bında karar verileceği ilân olunur. 2205 

1981/41 
Davacı Ankara Belediyesi tarafından İsmail Conyar aleyhine açılan Yenima

halle İlçesi Ergazi Köyü 90 parsel sayılı taşınmazın 200 m2 lik kısmının tescil 
davasının duruşmasında, 

Davalının Hacıköy Kastamonu adresine çıkartılan davetiyenin tebliğ edileme
diği, adresi tesbit edilemediğinden hakkındaki davanın dilekçesi ve duruşma gü
nünü bildirir davetiyenin ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 

Davalı İsmail Conyar'ın duruşmanın bırakıldığı 18/3/1981 günü saat 11.00'de 
mahkememizde bizzat hazır bulunması veya bir vekil göndermesi aksi takdirde 
gıyap çıkartılmadan karar verileceği ilân olunur. 2206 

1980/857 
Davacı- Ankara Belediye Başkanlığı tarafından Oğuz Orhan Bingöl aleyhine 

açılan Yenimahalle İlçesi Ergazi Köyü 2247 parsel sayılı taşınmazın 216 m2 lik 
kısmının tescili davasımn duruşmasında. 

Davalının Fabari Sokak 49/4 Ankara adresine çıkartılan davetiyenin tebliğ 
edilemediği adresi tesbit edilemediğinden, dava dilekçesi ve duruşma gününü bil
dirir davetiyenin ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Oğuz Orhan Bingöl'ün duruşmamn bırakıldığı 18/3/1981 günü saat 
11.30'da bizzat duruşmaya gelmesi veya bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde 
gıyap çıkartılmaksızın karar verileceği ilân olunur. 2207 

Kırşehir Sulh Ceza HâMmUğinden: 

'Sanığın adı ve soyadı: SelaJhattin Parlaköz 
Baba adı: Mustafa 
Ana adı: Yeter 
Dağum tarihi: 1965 
Hükmün tarühd: 29/6/1979 
Hükmün esas ve karar No. su: 1977/910 -1979/589 
Verilen ceza maktan: 225 lira ağır para cezası 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın Mahkememizden verilen 29/6/1979 tarih ve 

1977/910 esas 1979/589 karar sayılı gıyabi hükmü üe verilen 225 Ura ağır para cezasına 
dair hüküm çıkarılan tebligata ve yazılan arama yazılarına rağmen bir türlü tebliğ 
etmlemediğtnden gıyabî hükmün Tebligat Kanununun hükümleri dairesinde Resmi 
Gazete'de üânen tebliğine. Gazetenin neşir tarihinden İtibaren 15 gün sonra gıyabı 
hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 2302 
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Erzurum Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askeri Mahkemesinden : 

1980/108 
Aşağıda acık kimlikleri yazılı sanıklar Hükümetin Manevi şahsiyetini tahkir, 

toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muh, ve yasak yayın bulundurmak suçun
dan mahkememizde yapılan duruşmaları sırasında verilen ara kararı gereğince; 

Olayın sanıklarına duruşma günü olan 10/3/1981 günü saat 15.30 da yapılacağı 
ilânen tebliğ olunur. 

Sanıkların kimlikleri : 
1 — Hüseyin Efe, İsmail oğlu Çeşminaz'dan doğma 1930 doğumlu, Çayırlı i l 

çesi Akyürt Köyünden, 
2 — Hasan Polat, Ahmet ve Suna'dan olma 1952 doğumlu, Erzincan Hancı 

Çiftliğinden, 
3 — Veli Aydın, Abdullah ve Şerife'den olma 1953 doğumlu, Erzincan 111 Molla 

Köyünden, 
4 — Doğan Şen, BayraTi ve Elif'den olma 1960 doğumlu Erzincan Cumhuriyet 

Mahallesinden, 
5 — Hasan Erdoğan, İsmail oğlu Hanım'dan olma 1952 doğumlu, Erzincan 

Cumhuriyet Mah. mukim, 
6 — Alirıza Hoş, İsmail ve Hacer'den olma 1952 doğumlu, Erzincan Çayırlı 

Nahiyesinden, 
7 — Alirıza Erdoğan, Şahbender ve Sünbül'den olma 1960 doğumlu, Erzincan 

Mecidiye Köyünden, 
8 — Halit Gezici, Yusuf ve GUUUzar'dan olma 1938 doğumlu Çayırlı Akyurt 

Köyünden, 
9 — Eyüp Kurt, Hüseyin ve Ismigüzel'den olma 1952 doğumlu, Ezlncan Geçit 

Köyünden, 
10 — Dursun Sangül, Seyit ve Şahhanım'dan olma 1939 doğumlu Çayırlı Mozağa 

Köyünden, 
11 — Ali Şahin, İmam Hasan ve GUlşah'dan olma 1956 doğumlu, Erzincan Ka

sap Mahallesinde mukim, 
12 — Hüseyin Şengül, Muharrem ve Akkız'dan olma 1956 doğumlu, Çayırlı 

Yeşilyaka Köyünde mukim, 
13 — Haydar Erdoğan, Aziz ve Nafiye'den olma 1950 doğumlu, Erzincan Ka-

dağan Köyünde mukim, 
14 — AU Hıdır Çelik, Mehmet ve Fadime'den olma 1960 doğumlu, Erzincan İs

tasyon Mahallesinde mukim, 
15 — Mehmet Ağan, Mansur oğlu Fidan'dan olma 1952 doğumlu, Erzincan Geçit 

Köyünde mukim, 
16 — Musa Mete, Ali ve Hüsniye'den olma 1963 doğumlu Çayırlı ilçesi Aşağı 

Çamurdere Köyünde mukim, 
17 — Zeynel Gül, Mehmetall ve Zeynep'ten olma 1947 doğumlu, Çayırlı ilçesi 

Balıklı Köyünde mukim, 
18 — Hasan Uğurlu, Rıza ve Elif'den olma 1954 doğumlu, Tercan ilçesi Has-

tahane Mahallesinden, 
19 — Halit Kaya, Mahmut ve îzzet'ten olma 1958 doğumlu, Çayırlı ilçesi Aşağı 

Çamurdere Köyünden, 
20 — Zeki Başkent, Rıza ve Gülşah'dan olma 1958 doğumlu, Çayırlı ilçesi Mans 

Mahallesinden, 
21 — Kemal ölmez, Dursun oğlu, Fatma'dan olma 1951 doğumlu, Erzincan İU 

Reşadiye Mahallesinde mukim, 
22 — Mehmet Ali Aksüncer, Süleyman ve Belgüzar'dan olma 1954 doğumlu 

Mercan Nahiyesi Belediye Mah. mukim, 
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23 — Hüseyin Çelik, Nazım oğlu, Fmdık'tan olma 1946 doğumlu, Çayırlı ilçesi 
Akyürt Köyünde mukim, 

24 — Hasan Yıldız, Hıdır oğlu Hatice'den olma 1958 doğumlu, Erzincan ili Ka
ratas Köyünde mukim, 

25 — Sabah Mıhcıoğulları, Eyüp oğlu Cemile'den olma 1954 doğumlu Çayırlı 
ilçesi, Yazıkaya Köyünde mukim. 2606 / 1-1 

Akşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/57 
Davacı, Akşehir Gölçayır Köyü nüfusuna kayıtlı olup lıalen Akşehir Yıldırım 

Mahallesi Mescit Sokak No. 45 de Halil kızı 1955 doğumlu ve Orhan eşi Şengül Tunç 
tarafından davalı aynı yer nüfusuna kayıtlı olup, halen Izmir/Balçova Kültür Mahal
lesi Mercan Sokak Yeşil Apt. No. 5 de mukim Mehmet oğlu 1945 D. lu Orhan Tunç 
aleyhine cana kast ve pek fena muamele nedeni ile açtığı boşanma davasının yapılan 
açık yargılaması sırasında : 

Davah Orhan Tunç'un duruşma günü olarak adına çıkarılan davetiyesi gösteri
len adreste bulunamadığından geriye çevrilmiş ve zabıtaca yaptırılan tahkikat ne
ticesinde adresinin belli olmadığı bildirilmiş ve bu suretle davetiyenin kendisine teb
liği imkansızlaştığından ve halende adresi belli olmadığından 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddesi gereğince Resmi Gazete ile davetiye yerine kaim ol
mak üzere llânen tebliğine ve duruşmanın bırakıldığı 25/3/1981 Çarşamba günü ve 
saat 9.00 da bizzat hazır bulunması veya bir vekil gönderilmesi hususu llânen tebliğ 
olunur. 2137 /1-1 

* 
Yenimahalle 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/832 
Davacı Hailde Keser vekili Av. Tuncay Arat tarafından davalı Nlzamettln Koç 

aleyhine açılan tahliye davasının yapılan açık duruşması sonunda: 
Dava dilekçesinde gösterilen adrese göre davalıya çıkartılan davetiyenin ayrıl

dığı, tanınmadığı meşruhatı ile bila tebliğ İade edildiğinden ve zabıta marifetiyle 
yaptırılan tahkikenden de davalının adresi bulunmadığı ve meçhul olduğundan teb
ligat yapmak mümkün olmamıştır. 

Adı geçen davalının yargılamanın bırakıldığı 18/3/1981 günü saat 9.45 de mah
kememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelme
diği ve vekil göndermediği takdirde ayrıca gıyap kararı tebliğ edilmeksizin yar
gılamanın gıyabında devam olunacağı ihtarlı olarak tebliğ olunur. 

2733 /1-1 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı için muhtelif cins elektrik malzemeleri satın 
alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin 
edilebilir. 

3 — Gecik 3n teklifler kabul edilmez. 
4 — İhale 24/3/1981 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
5 — Başmüdürlüğümüz İhaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser-

' r 2373/ 2-2 
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Çanakkale Belediye Başkanlığından: 

Belediyemizin yapacağı içme suyu inşaatında kullanılmak üzere ühltiyacı bulu
nan ve aşağıda belirlenen miktarda boru ve malzemelerin Bolu - Kaynaşü Süperllk 
Fabrikasından nakliye ihalesi yapılacaktır. 

Nakliyesi yapdacak malzemelerin takribi miktarı 1106 ton olup teklifler bu mik
tar üzeninden gösterilecektir. 

Nakliyesi yapılacak malzemeler: 

S. No. Cinsi ve tipi Çapı MSktan 

1' 10 Atü A. C. boru 500 1440 Mt. 
e 5 D ¿00 815 » 
3 7,5 » » » 600 744 » 
4 5 » » » 700 »52 » 
5 10 » » » 700 1675 » 
6 10 » » » 600 582 » 
ft 10 A. ç . manşon 500 302 Adet 
fi 5 Atü A. ç . manşon 600 171 » 
9 7,5 Atü A. Ç. manşon1 600 156 » 

10 5 » » » 700 75 » 
1)1 10 B » s 700 394 » 
12 10 » » » 600 122 » 
>13 10-5 Atü geçiş manşon 1700 5 » 
14 5-7,5 » » » .600 7 » 
15 7.5-10 » » » 600 7 » 

İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları belgeleri havi mühür
lü teklif mektuplarını geçici teminatları ile birlikte en geç 25/3/1981 günü saat 13.00*6 
kadar Çanakkale Belediye Başkanlığına vermeleri gereklidir. 

Postada veya herhangi bir sebeple meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz. 
Teklif mektupları Çanakkale Belediye Başkanlığı - Çanakkale adresline hitaben yazı-' 
iacaktır. Zarfın üzerinde ise «Su inşaatı boru ve malzemeleri nakliye teklifidir» kayd. 
konulacaktır. 

Firmalar bütün hükümlerini kabul ettiklerine dair şartnamenin her sahifeslni 
imzalayarak teklif mektupları ile birlikte göndereceklerdir. 

B u ise ait şartnameler bedelsiz olarak Çanakkale Belediye Başkanlığından temin 
edilebilir. 2753 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz gereksinmesi için aşağıda dosya numarası ve cinsi 
belirtilen malzeme, dış memleketlerden teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

2 — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına malzemenin sipa
riş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın 
açık adresini belirtir bir dilekçe İle şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Mü
dürlüğünde A Blok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen ücret karşılığında alabilir. 

3 — Tekliflerin en geç 13/4/1981 günü saat 12.00 de Genel Müdürlükte bu
lundurulması gerekir. Bu günden sonra verilenler İle şartnamelerine uygun olma
yan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönde-
riîmez. 

4 — İhale, 14/4/1981 günü saat 10.00 da yapılacaktır. 
Dosya Numarası : 80-194-1, Cins i : 131 kalem G.M.C. yedekleri, Şartname Be

deli : ld0,-~ T L . 2435 / 3-3 
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Ereğli Demir ve Çelik Fab. T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamız için muhtelif boyda 12.050 Kg. (Beş. kalem inşaat ve üç ka
lem kare başlı) çivi kapalı zarfla teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — Teklifte bulunmak isteyen satıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış dilekçe 
Ue aşağıdaki Ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda ha
zırlanmış olan teklif isteme mektubu bedelsiz olarak temin edilebilir. 

Ereğli Demir ve Çelik Fab. T. A. Ş. 
İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum, 23 Kdz Ereğli), Satınalma Müdürlüğü (Gü

müşsüyü Cad. Dersan Han Kat: 5 Taksim/İstanbul), Satınalma Şefliği (Atatürk 
Bulvarı Selcan Han Kat: 5 Bakanlıklar/Ankara). 

3 — Teklif mektuplarının engeç 9 Mart 1981 saat 17.00'ye kadar Ereğli'de 
Şirketimiz Umumi Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir. 

4 — Şirketimiz İşbu ihaleyi yapıp yapmamakta kısımlara bölerek almakta veya 
dilediğinden almakta serbesttir. 2592 / 2-2 

- m 

TKİ Sınırlı Sorumlu Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

1301 KALEM MUHTELİF OTO YEDEK PARÇASI SATINALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz gereksinimi olarak Ford, tnter, Fiat, Conuner, BMC, Dodge, 

Leyland, Hanomag ve Jeep parçaları teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
2 — Bu İş ile ilgili teknik ve özel şartnameler Müessesemiz Ticaret Şube 

Müdürlüğünden 500,— TL. sı karşılığında temin edilebilir. (Erzene Mah. 78. Sok. 
No. 3 Bornova-İzmir). 

3 — İstekliler teklif mektuplarım kapalı zarf ile ve zarfın üzerine 817-ELtS/ 
81-21 dosya işareti ile alım konusu yazılmak suretiyle engeç 16 Mart 1981 Pazartesi 
günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz Genel evrağma vermiş olacaklardır. 

4 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
5 — Teklifler aynı gün saat 15.00 de Müessesemiz Satınalma Komisyonunda 

açılacaktır. 
6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

2590/2-2 • 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. den : 

Resmi Gazete'nln 17231 ve 17233 sayılı nüshalarında 23 Şubat 1981 olarak ya
yınlanan lastik koruyucu zincir alımı ile ilgili teklif almak vadesi 9 Mart 1981 saat 
17.30 olarak değiştirilmiştir. 2593 / 2-2 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 —" Kuruluşumuzun gereksinimi 11 adet çeşitli hacimlerdeki hava kazam fi
yat ve teklif alma usulü ile İmal ettirilecektir. 

2 — İlgililer tekliflerini teklif edecekleri bedel üzerinden yatıracakları % 7,5 
oranındaki geçici güvenceleri ile birlikte en geç 10/3/1981 Salı günü saat 1500 e 
kadar Kuruluşumuz Yazı İşleri Şefliğine verecektir. 

3 — Bu iş ile ilgili idarî ve teknik şartnameler Kuruluşumuz Makina ve İk
mal Daire Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde sağlanabilir. 

4 — Güvence vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. 
5 — Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılan teklifler kabul edilmeyecektir. 
6 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağü değildir. 2377 / 3-2 
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T. C. Tanni ve Orman Bakanlığı Orman ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü 

Bolu Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamız Kontrplak Tesisleri ihtiyacı için kapak zarf usulüyle satın 
alınacak malzemenin: 

Cinsi : Papel Ekleme Makinası, Miktarı: 2 Ad., Muh. Bed : 1.260.000,— TL., 
Geç. Tem. : 51.500,— TL. 

2 — Yukarıda yazılı malzemeye ait İdari ve Teknik Şartname mesai saatleri 
dahilinde Fabrikamızda görülebilir. 

3 — Şartnamelerine göre tanzim edilecek 6 nüsha teklif mektubu ve ekleri 
10 Mart 1981 Sah günü saat 15.00'e kadar Fabrikamız Satın Alma Komisyonu Baş
kanlığına teslim edilecek. 

İlgili teklif mektupları Satın Alma Komisyonumuz ve teklif verenler huzurunda 
açılacaktır. 

4 — Bu işe alt geçici teminat 51.500,— TL. olup, ihale saatinden önce Fabri
kamız veznesine nakit veya banka teminat mektubu olarak yatırılacaktır. 

5 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta veya bir müddet için pazarlığa bırakmakta serbesttir. 

6 — Teklif mektuplarının İdari ve Teknik Şartnamelerine göre tanzim edile
rek belirtilen gün ve saate kadar Satın Alma Komisyonu Başkanlığına teminat mak
buzları ile birlikte verilmesi gerekmektedir. 

Telgraf ve telefonla yapılan teklifler nazarı itibare ahnmıyacaktır. 
2493 / 2-2 • 

TKİ. Sınırlı Sorumlu Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesinden : 

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünce Joy Konveyör Zinciri İmal Ettirilecek 
1 — Müessesemiz gereksinimi olarak, Soma Bölgemiz Joy konveyörlerinde 

kullanılmak üzere 5.000 metre zincir imal ettirilecektir. 
2 — Bu işe ait Genel ve Teknik Şartnameler Müessesemizden dilekçe üe 

500,— TL. karşılığında temin edilebilir. (Erzane Mahallesi 78 Sok. No. 3 Bornova -
İzmir). 

3 — İstekliler, teklif mektuplarını kapalı zarf ile ve zarfın üzerine 817 - ELİS/ 
80-16/A dosya işareti ile alım konusu yazılmak suretiyle, eogeç 20/3/1981 Cuma 
günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz Genel Evrak Servisine vermiş olacaklardır. 

4 t - Teklifler aynı gün saat 15.00'de Müessesemiz Satmalma Komisyonunda 
açılacaktır. 

5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır, 
6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 2569 / 2-2 • 
TKİ Mahduı Mes'uliyeffi Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz Tunçbilek Bölgesinin ihtiyacı 12 adet kesici ile 9 adet Seksiyo-
ner genel ve teknik şartnamemiz hükümleri dahilinde teklif alınmak suretiyle sa-
tınalınacaktır. Bu işle ilgili şartnameler; 

Tavşanlı'da : G . L. î. Müessesesi Ticaret Şubesi Müdürlüğünden temin edllebiHr. 
Isteklüerin şartnameye göre hazırlayacakları teklif zarflarım 23/3/1981 günü 

saat 15.00'e kadar G. L. 1. Müessesesi Merkez Muhaberat Servisinde bulundurmaları 
gerekmektedir. 

Postada herne nedenle olursa olsun gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Teklifler aynı gün saat 15.30'da Satmalma Komisyonunda açılacaktır. Mües

sesemiz 2490 sayılı İhale Kanununa uyruk değüdıtr. 2588 / 2-2 
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PTT Genel Müdürlüğünden : 

1 - - Ankara ilinde yapılacak Posta işleme Merkezi binasının Mimarlık ve Mü
hendislik hizmetleri ((Mimari - Betonarme, Sıhhi Tesisat ve Elektrik Projeleri Igl 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli; 4.700.000,— Tl. dır. 
Geçici teminatı 141.000,— TL. dır. 
(Geçici teminat olarak bloke çek kabul edilmez). 
3 — Eksiltme 24/3/1981 Salı günü saat 16.00 de Genel Müdürlük ihale Ku

rulunca yapılacaktır. 
4 — isteklilerin, teşekkülümüz Mimarhk ve Mühendislik hizmetleri eksiltme 

şartnamesinin 6. maddesinde belirtilen usulüne göre, hazırlanmış geçici teminatla
rını, (TMMOB) Mimarhk Odasından veya inşaat Mühendisler Odasından alınmış ka
yıt belgelerini Ticaret Odası cüzdanlarım, tüzel kişi olmaları halinde İmza sirkülerini, 
bu iş için daha önce alacakları ihaleye katılma belgesiyle birlikte kapalı teklif mek
tuplarını ihalenin yapılacağı gün saat 15.00 e kadar Yapı İşleri Dairesi Başkanlığın
ca alındı karşılığında vereceklerdir. 

5 — Saat 15.00 den sonra verilen teklifler kabul edilmez. 
6 — İsteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri için eksiltme şartname

sinin 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere kamu kuruluşlarına alt bir defada en az 
30000 m? Uk inşaatın proje işinin bitirme belgesi, bir konkurda birinctUk almış ol
ması ve teknik personel taahhütnamesi İle aynı maddede belirtilen diğer belgelerle 
birlikte son müracaat tarihi olan 16/3/1981 Pazartesi günü saat 18.00 e kadar Ge
nel Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir. 

7 — Süresi içinde yapılmayan müracatlar ve postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

8 — Eksiltme dosyalan Genel Müdürlük Yapı işleri Dairesi Başkanlığında 
ve Ankara Bölge Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalışma saatleri içinde hergün 
görülebilir 

9 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp iştirak belgesi verip ver
memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu 
gibi nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 2052/ 2-2 

Petrol Ofisi Gemi işletme Müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan 9 adet fırdöndü satın alınacaktır, işin muhammen 
bedeli 900.000,— TL. olup, iştirak teminatı 27.000,— TL. dır. ihale kapalı zarf usulü 
üe yapılacaktır. Şartnameler Müdürlüğümüz Satınalma Servisinden temin edilebilir. 
Bedeli 100.— TL. olup, ihale tarihi 14/3/1981 tarih ve saat 15.00 dedir. Postadaki 
vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi ol
madığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

2494 / 2-2 

Müdürlüğümüz büro ve gemi personeli için 5980 Km. 1. kalite iyi cins banyo 
sabunu satın alınacaktır. İşin muhammen bedeli 598.000,— TL. olup, ihaleye 'ştirak 
teminatı 17.940,— TL. dır. ihale kapalı zarf usulü île 13/4/1981 tarih ve saat 14.00 
de yapılacaktır, iştirak etmek isteyenler şartnameleri Müdürlüğümüz Satınalma 
Servisinden temin edebilirler. Postadaki vaki gecikmeler nazari itibare alınmıyacak-
tır. Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi iptal etmekte ve dile
diğine yapmakta serbesttir. 2495 / 2-2 
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EreğU Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Şirketimizin ihtiyacı olan muhtelif eb'adi arda, toplam 2550 metre Çelik 
çekme boru kapalı zarfla tekin* alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Teklifte bulunmak isteyen satıcılar başlıklı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe 
ile aşağıdaki Ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazır
lanmış olan teklif isteme mektubunu bedelsiz olarak tahmin edebilirler. 

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 
İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No : 23 KDZ. EREĞLİ), Satmalma Müdür

lüğü (Gümüşsüyü Cad. Dersan Han Kat: 5 Taksim/ÎSTANBUL), Satınalma Şefliği 
(Atatürk Bulvarı Selcan Han No : 27 Kat: 5 Kızılay/ANKARA), Bölge Satış Mü
dürlükleri (Cumhuriyet Bulvarı No : 139/2 İZMİR), ve (Gazipaşa Bulvarı No : 4-1 
ADANA) 

3 — Teklif mektuplarının engeç 19/3/1981 saat 17.00 ye kadar Ereğli'de Şir
ketimiz Umumi Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir. 

4 — Şirketimiz İşbu ihaleyi yapıp yapmamakta ve kısımlara bölerek yapmakta 
veya dUediğînden satın almakta serbesttir. 2594 / 2-2 

1 — Şirketimiz ihtiyacı İki adet 500 KVA ve 315 KVA 2,4/0,4 KV/400 231 V 
Çevrim oranına sahip harici tip, yağlı soğutmalı dağıtım Trafosu kapalı zarfla teklif 
alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Teklifte bulunmak isteyen satıcılar başlıklı kâğıtlarına yazılmış, pullan
mış bir dilekçe ile aşağıdaki Ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu 
konuda hazırlanmış olan teklif İsteme mektubunu bedelsiz olarak temin edebilirler. 

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 
îç Ahmlar Müdürlüğü (Uzunkum No : 23 KDZ. EREĞLİ), Satmalma Müdür

lüğü (Gümüşsüyü Cad. Dersan Han Kat : 5 Taksim/tSTANBUL), Satmalma Şefliği 
(Atatürk Bulvarı Selcan Han No : 127 Kat :5 Kızılay/ANKARA), Bölge Satış Mü
dürlüğü (Cumhuriyet Bulvarı No : 139/2 İZMİR). 

3 — Teklif mektuplarının engeç 12/3/1981 saat 17.00 ye kadar Ereğli'de Şir
ketimiz Umumi Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir. 

4 — Şirketimiz işbu ihaleyi yapıp yapmamakta ve kısımlara bölerek yapmakta 
veya dilediğinden satın almakta serbesttir. 2595 / 2-2 

1 — Şirketimiz soğuk haddehane kısmında % 15 - 20 H 2 S0 4 sallayan ve 
80 - 100°C sıcaklık ortamında çalışan 1 adet asit tankının hurda lastikleri temizlene
rek takribi alanı 180 M*, olan iç yüzeylerine ve hat üzerinde çeşitli kısımların (kanal 
kapakları ve 4" lik boru dış yüzeyleri) 30 M 2, lik yüzeylerine lastik kaplatılacak tır. 

Ayrıca 8x80 mm. kesitinde 60 durometer sertlikte en kısa boyu 2000 mm. olan 
500 Kg. kauçuk şerit imal ettirilecektir. 

2 — Bu işlere talip olarak firmalar ilgui resim, teklif isteme mektubu ve 
şartnameyi başlıklı kağıtlarına yazılmış dilekçe ile aşağıdaki ofislerimize şahsen 
veya mektupla müracaat ederek temin edebilirler veya resim ve şartnameyi tetkik 
etmek üzere, iade etmek kaydıyle 2 günlüğüne alabUirier. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. İç Ahmlar Müdürlüğü (Uzunkum 
No. 23 Kdz. Ereğli, Satınalma Müdürlüğü (Gümüşsüyü Cad. Dersan Han Kat: 5 
Taksim-İstanbul), Satınalma Şefliği (Atatürk Bulvarı Selcan Han No. 127 Kat: 5 
Bakanlıklar - Ankara) Bölge Satış Müdürlükleri (Cumhuriyet Bulvarı No. 139/2 
İzmir) ve (Gazipaşa Bulvarı No. 1/4 Adana). 

3 — TekUf mektuplarının engeç 16/3/1981 saat 17.00'ye kadar Ereğli'de Şir
ketimiz Umumi Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir. 

4 — Şirketimiz işbu ihaleyi yapıp yapmamakta kısımlara bölerek yapmakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 2591 / 2-2 
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Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Murgul İşletmemiz ihtiyacı aşağıda cinsi belirtilen malzemeler kapalı zarfla 
teklif alma yöntemiyle, teknik ve idari şartnamesinde belirtilen ilkeler çerçevesinde 
İmal ettirilecektir. 

Sözkonusu civatalar ile ilgili şartnameler Genel Müdürlüğümüz Satınalma Mü
dürlüğünden alınabilir. 

Teklifler en geç 16/3/1981 günü saat 17.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Mu
haberat servisine verilmiş olacak ve teklif zarfları aşağıda belirtilen K. B. 1. referan
sım taşıyacaktır. 

Şirketimiz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta veya dilediğine 
vermekte serbesttir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Malzemenin cins ve miktarı : 41 kalem muhtelif civata K. B. 1. A- Ş., Refe

rans : 19 - Mİ - 1683 - 48/NK, Başvuru : Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Ziya Gökalp 
Caddesi No : 17 Yenişehir Ankara 2752 / 1-1 « 

E.G.O. Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kuruluşumuzun; 6 Kalem üsteye göre giyim eşyalar: teklif alıma yöntemiyle 
satın alınacaktır. 

2 — Bu alımla ilgili şartnameler MaJüna ve İkmal Dairesi Başkanlığı Ticaret 
Müdürlüğünden 231/MD referansı ile temin edilebüir. 

3 — İhaleye iştirak edecek firmaların şartnamesine göre hazırlayacakları tek
lifi en geç 11/3/1981 günü saat 9.00'da İdarî İşler Dairesi Başkanlığı Genel Evrak 
Şefliğine göndermeleri şarttır.! 

4 — Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 
2380/1-1 • 

Düzce Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Satın alınacak motorun : 
Cinsi : Variatör Motoru. Miktarı: 2 adet, Muhammen Bedeli: 1.800.000,— TL., 

Geçid Teminatı : 67.750,— TL. dır. 
1 — Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ve aşağıda 

doneleri beUrtilmlş bulunan 2 adet variatör motoru, Devlet Orman İşletmesi ve Döner 
Sermayesi Talimatnamesinin 35 nc'l maddesi uyarınca muhammen bedel üzerinde ka
palı zarfla fiyat teküfi almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Arabalı şeritlerin hareketinde kullanılacak olan variatör motorları; 11 Kw. 
1455 d/dak. girişU, 730-0-730 d/dak. devir yapabilecek kapasitede, palet pompalı veya 
aksiyal pistonlu 500 d/dakikada 10 HP gücünde asgari 14.3 Kg/metre çıkış momentti, 
uzaktan el ile mekanik kumandalı olacaktır. 

3 — İhale 10/3/1981 Sah günü saat 14.00 de Fabrikamız Müdürlüğünde yapı
lacak olup, ihaleye alt şartnameler Orman ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünde, 
Ankara, İstanbul, İzmir Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlıklarında ve Fabrikamızda 
görülebilir. 

4 — İsteklilerin şartname hükümlerine göre hazırlayacakları 4 nüsha teklif 
mektubu ve eklerinin yukarıda beürtilen tarih ve saate kadar Fabrikamız veznesine 
nakit veya banka mektubu olarak yatıracakları geçici teminat makbuzları ile birlikte 
Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir. 

5 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta veya bir müddet için pazarlığa bırakmakla serbesttir. 

İlan olunur. 2379 / 2-3 



Sayfa : 48 RESMİ GAZETE 27 Şubat 1981 — Sayı: 17264 
Garp Linyitleri İsletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Çelik Döküm Konveyör Yedekleri Yaptırılacaktır. 
Çift Zincirli Vöest Konveyörler için 30'ar adet baş dişlisi, kuyruk makaram, 

ba§ oluk yatak muhafazası çelik1 döküm olarak (GS. 60) ve kapalı teklif alınmak su
retiyle yaptırılacaktır. Bu işle ilgili şartnameler Müessesemiz Ticaret Şubesi Müdür
lüğünden sağlanabilir. 

İsteklilerin şartnameye göre hazırlayacakları teklif zarflarım en geç 30 Mart 
1981 günü saat 15.00'e kadar Tavşanlı'dakl GLİ. Müessesesi Merkez Muhaberat Ser
visinde bulundurmaları gerekmektedir. Her ne nedenle olursa olsun gecikmeler dik
kate alınmayacaktır. Teklifler aynı gün saat 15.30'da Satma İma Komisyonunda açıla
caktır. Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya uyruk değildir. 2744/2-1 

• 
Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kuruluşumuzun gereksinimi 3000 adet su sayacı fiyat ve teklif alma usulü 
ile satın alınacaktır. 

2. İlgililer tekliflerim teklif edecekleri bedel üzerinden yatıracakları % 7,5 ora
nındaki geçici güvenceler ile birlikte en geç 24/3/1981 Sah günü saat 15.00'e kadar 
Kuruluşumuz Yazı İşleri Şefliğine verecektir. 

3 — Bu işle ilgili idare ve teknik şartnameler Kuruluşumuz Makina ve İkmal 
Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden sağlanabilir. 

4 — Güvence vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. 
5 — Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir. 
Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 2745 / 2-1 

9 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kdz. Ereğli'si Demir ve Çelik Talikalarından şartnamesine ekli listece 
yazılı yerlere tahmini 3225 ton muhtelif cins saçın nakliye işi kapalı zarfla ve teklif al
ma suretiyle İhale edilecektir. 

2 — İstekliler bu nakliyat işine alt şartname ve ekli listeyi Ankara'da Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanhğı Nakliye Şubesi 
Müdürlüğünden temin edebilirler. 

3 — Teklifler şartname ve bu ilânda belirtilen ei&slara göre yapılacaktır. 
4 — Her pozisyon ayrı bir İhale konusu olup, iştirak edecek firmalar tekliflerini 

İstedikleri pozisyonlar itibariyle verebileceklerdir. 
5 — Bu işe ait Ofise tevdi eddlmes' gereken geçici teminat miktarları 105.000 TL. 

dr. 
6 — Teklifler engeç 10/3/1981 Salı günü masal saati sonuna kadar Ankara'da Dev

let Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü I. No. lu Satrnalma Komisyonu Başkanlığında 
bulundurulacaktır. Postada olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

7 — Teklifler iç ve dış zarflardan İbaret olup istekliler; teklif fiyatlarını her po
zisyon iefe ayrı ayrı olmak üzere yazarak iç zarfa koyup kapattıktan sonra, şartname 
ve ekli listenin firma yetkililerince imzalanmış birer örneklerini, içinde bulunan yıla 
ait Ticaret Odasından alınacak nakliyeci belgesini, geçici teminat mektubu veya Ofisi 
vezne makbuzunu ve teklif fiyatına ait iç zarfı; işin gizliliğini bozmayacak şekilde, zar
fın üzerine «Nakliye işine ait tekliftir» İbaresi yazılı mühürlenmiş bir dtş zarf içinde 
gönderecek veya tevdi edeceklerdir. Dış zarf açılıp belgelerin tetkikinde istenilen şart
lara tesbit edildikten sonra fiyata ait iç zarf açılacaktır. 

8 — Ofis nakliyeyi kısmen veya tamamen vermekte, vermekten vazgeçmekte ve
ya dilediği nakliyeciye vermekte tamamen serbesttir. 2716 /1-1 



27 Şubat 1981 — Sayı: 17264 RESMİ GAZETE Sayfa : 49 
TCDD İsletmesi 2. İsletme Başmüdürlüğü Satın Alma İhale Komisyonundan : 

eyerlerimizin gereksinimi olan aşağıda cins ve miktarı yazılı 5 kalem malzeme 
kapalı zarf yöntemiyle İhaleye çıkartılmıştır. 

ihale 12/3/1981 tarih saat 14.30'da Ankara Gar'da bulunan 2. İşletme Başmü
dürlüğü Komisyonumuzda yapılacaktır. 

Talipler aynı gün saat 14.00'e kadar Komisyona makbuz mukabili % 2,5 tuta
rındaki geçici teminatları ile birlikte teklif mektuplarını vermeleri şarttır. 

Eblm malzemeleri ve lastik çizmeler ayrı ayrı ihale konusudur. 
Postada vaki gecikme kabul edilmez. 
TCDD İhaleyi yapıp yapmamakta kısmen yapmakta veya dilediği talibe ihale 

yapmakta serbesttir. 
C İ N S İ M İ K T A R I 

D — 1 Lastik Çizme No : 40 400 Çift 
Lastik Çizme No : 41 600 Çift 
Lastik Çizme No : 42 700 Çift 
Lastik Çizme No : 43 700 Çift 
Lastik Çizme No : 44 250 Çift 
Lastik Çizme No : 45 50 Çift 

D — 2 Diskcet 500 Ad. 
Printer şeridi (35,5 cm) 20 Ad. 
Teyp Bandı (2400 jeet) 50 Ad. 
3717 Printer şeridi 20 Ad. 

2742 / 1-1 

Garnizon Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

1 — Aşağıda adları, keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saatleri ya
zık yiyecek maddeleri 2490 sayılı artırma ve eksiltme İhale Kanunun 31. maddesine 
göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Garnizon Satınalma Komisyon Başkanlığı 
İhale salonunda eksiltmesi yapılacaktır. 

3 — İlgililer İşe ait dosyayı İstanbul, Ankara L. Amirliklerinde ve Garnizon 
Satınalma Komisyon Başkanlığında inceleyebilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için ilgililer, geçici teminat makpuzu İlk ilân tarihi 
ile ihale tarihi arasmda alınmış Ticaret Odası Belgesi ve teklif mektubunu usulüne 
göre bir zarfa koyarak ihale saatından bir saat öncesine kadar Garnizon Satınalma 
Komisyon Başkanlığına teklif mektubunu vermiş olacaktır. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. 
İlgililere duyurulur. 

Muti. keşif Geçici 
bedeli teminatı İ h a l e 

Malzemenin cinsi Miktarı TL. TL. gün ve saati 

Taze Soğan 
Yumurta 
Yoğurt 
Taze Bakla 
Dere Otu 
Taze Kabak 
Marul 

20.000 Kg. 
220.000 Ad. 
60.000 Kg. 
6.000 Kg. 
3.000 Demet 

25.000 Kg. 
30.000 Ad. 

1.200.000 
2.420.000 
2.940.000 

240.000} 
24.000J 

750.000/ 
600.000J 

36.000 16/3/1981 10.00 
72.600 16/3/1981 10.15 
88.200 16/3/1981 10.30 

7.920 16/3/1981 10.45 

40.500 16/3/1981 11.00 
2713/1-1 
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayi Müessesesinden: 

1852 ADET FIRÇA TAŞIYICISI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 1352 adet fırça taşıyıcısı resim, teknik şartname, 

sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla, eksiltme suretiyle teklif 
alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksütme 12/8/1981 tarih Perşembe günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım 
Satım Konılsyonunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tatarının % 7 dir. 
4 — Taliplilerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektunlarını, 

"Efesli tanenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

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

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan teinin ede
bileceği gibi, istenildiğinde posta ilede gönderilebüecektir. 

7 — E.LJMJS. Eksiltme veya Arttırma mevzuunu teşkil eden İsi ihale edip et-
ımemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

2459/ 1-1 • 
TCDD 3. İşletme Alım, Satım İhale Komisyonu Başkanlığından : 

1 — TCDD İzmir Basımevi Müdürlüğünde birikmiş ve 1981 yılı sonuna kadar 
birikecek olan bıçak artığı, kırpıntı ve fersude kağıtlar 12/3/1981 günü saat 14.30'da 
İşletme Başmüdürlüğü binasında ihale edilecektir. 

2 — Satışı yapılacak bıçak artığı kırpıntı ve fersude kağıtlara ait muhammen 
bedel beher kğ'r için 20 TL. dir. 

3 — Satılacak kağıtların tahmini miktarı 70 ton olup, kağıtlar biriktikçe alı
nacaktır. 

4 — Tartı işi Basımevi Müdürlüğünce tefrik edilecek bir eleman nezaretinde ha
rici baskülde yapılarak alınacak tartı tikeleri Basımevine teslim edilecektir. 

5 — Bu işe ait geçici teminat 35.000 TL. dir kat'i teminat ise, ihale bedelinin 
% 5'ldir. 

6 — Açık artırmaya iştirak edecek taUplerin Ticaret Odası 1981 faaUyet bel
gesi İbraz etmeleri gereklidir. 

7 — Fazla malûmat her gün mesai saatleri dahilinde Alım, Satım Komisyonu 
bürosundan alınabileceği gibi sözüedilen kağıtlar Basımevi Müdürlüğünde görülebilir. 

8 — TCDD 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen 
yapmakta veya dilediği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

2743 /1-1 
• • 

Sümerbank Kahramanmaraş Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Müessesemizde bulunan üstüpü, pamuk telefi, parça bez, hatalı mamuller İle 
hurda malzeme ve ihtiyaç fazlası malzemelerin satışı açık pazarlık suretiyle 4/3/1981 
Çarşamba günü saat 10.00 isteklilerine yapılacaktır. 

2 — Bu satışa ait şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilecek
tir. 

3 — Pazarlığa katılmak isteyenler % 7,5 muvakkat teminattan ile birlikte belirti
len gün ve saatte Müessesemizde hazır bulunacaklardır. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna talbl olmadığından ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 2717 / 1-1 



27 Şubat 1981 — Sayı : 17264 RESMÎ GAZETE Sayfa : fil 

Milli Savunma Bakanlığı Nato Enfrastrüktür Daire Başkanlığından : 

İzmit İli içinde yaklaşık keşif tutarı S74.00O.000,— (Yalnız üçyüzyetmlşdörtmll-
yott) TL.'sı olan betonarme depo inşaat ve tesisat işleri öneri alma ve değişmez birim 
iiyat esasına göre ihaleye çıkartılmıştır. 

Bu işe ilişkin ön duyuruyu Nato Emniyet belgesi olan firmaların 16 Mart 1981 
günü saat 16.00'ya kadar bir dilekçe ile başvurarak almaları. 

Adres : M. S. B, Nato ENF. D. Bşk. lığı B a k a n l ı k l a r/ANKARA 
2716/1-1 

Çeşitli ilânlar 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz Türk Siyasal Hayatı Kürsüsüne Doktorasını yapmış eski yazı bilen 
bir Asistan alınacaktır. 

İsteklilerin 9 Mart 1981 günü çalışma saatleri içinde Fakültemiz Personel Mü
dürlüğüne başvurmaları duyurulur. 2741/1-1 

a 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden : 

SERVET Petrol Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin I No. lu Marmara pet
rol bölgesinde SER/T/B işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatnamesi iktisabı 
için 8/1/1981 tarihli dilekçesi İle müracaatta bulunduğu Petrol Nizamnamesinin 25/2. 
maddesi gereğince ilân olunur. 2736 

Worldwide Exploration Consultants Inc. Şirketinin sahip bulunduğu ve arama 
ruhsatnameleri asli defterinin 1177. sahifesinde tescü olunan XI No. lu Diyarbakır 
petrol- bölgesinde evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tesbit edilmiş bulunan 
49.290 hektarlık AR/WEC/2107 hak sıra numaralı arama sahasının Petrol Nizam
namesinin 82/7. maddesi gereğince 1/25.000 ölçekli haritaya intikâl ettirilmesi neti
cesinde tarif ve tasvirinin : 

1/25.000 ölçekli M 42 - b2 paftasına isabet eden Katırkuyu Köyünün 800 metre 
doğusundaki Sekverin Tepe üzerinde bulunan 1039.9 metre yükseltili nirengiden N -
292 derece 00 dakika istikamette ve 2300 metre mesafede olan (a) köşesinden baş
layarak 20341 metre güneyde (b) ye doğru hat, (b) den 24233 metre batıda (c) ye 
doğru hat, «(c) kösesi: 1/25.000 ölçekli M 42-d2 paftasına İsabet eden 652 metre 
rakımlı Namet tepe üzerindeki nirengiden N - 314 derece, 15 dakika istikamette ve 
660 metre mesafededir.» (c) den 20341 metre kuzeyde (d) ye doğru hat, (d) den 
24173 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) ya doğru hat. 
şeklinde ve yüzölçümünün de 49.280 hektar olarak tadil edUdiği Petrol Kanununun 
38/1. maddesinin (h) fıkrası mucibince ilân olunur. 2739 / 1 

Worldwide Exploration Consultants Inc. Şirketinin sahip bulunduğu Ve arama 
ruhsatnameleri asil defterinin 1178. sahifesinde tescü olunan XI No. lu Diyarbakır 
petrol bölgesinde ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tesbit edilmiş bu
lunan 49.960 hektarlık AR/WEC/2108 hak sıra numaralı arama sahasımn Petrol Ni
zamnamesinin 82/7. maddesi gereğince 1/25.000 ölçekli haritaya intikâl ettirilmesi 
neticesinde tarif ve tasvirînin : 

1/25.000 ölçekli M 43 a2 paftasına isabet eden Kazankaya Tepesi üzerindeki 
1072 metre rakımlı nirengiden N -107 derece 35 dakika istikamette ve 1010 metre 
mesafede bulunan (a) köşesinden başlayarak 18492 metre güneyde (b) ye doğru hat. 
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(b) den 20557 metre batıda (c) ye doğru hat, (c) den 1849 metre güneyde (d) ye 
doğru hat, (d) den 5875 metre batıda (e) ye doğru hat, ((e) köşesi: 1/25.000 öl
çekli M 42 c2 paftasına isabet eden Geçek Köyünün 2000 metre güneyinde bulunan 
845 metre rakımU nirengiden N-53 derece 08 dakika istikamette ve 805 metre mesa
fededir.» (e) den 20341 metre kuzeyde (f) ye doğru hat, (f) den 26371 metre do
ğuda başlangıç noktası olan (a) ya doğru hat. 
şeklinde ve yüzölçümünün de 49.958 hektar olarak tadil edildiği Petrol Kanununun 
38/1. maddesinin (h) fıkrası mucibince ilân olunur, 2739/2 

Worldwide Exploration Consultants Inc. Şirketinin sahip bulunduğu Ve arama 
ruhsatnameleri asU defterinin 1180. sahifesinde tescil olunan X No. lu Sürt petrol 
bölgesinde evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tesbit edilmiş bulunan 49.440 
hektarlık AR/WEC/2110 hak sıra numaralı arama sahasının Petrol NizamnamAsi
nin 82/7. maddesi gereğince 1/25.000 ölçekli haritaya intikâl ettirilmesi neticesinde 
tarif ve tasvirinin : 

1/25.000 ölçekli M 46 bl paftasına isabet eden Koçköle tepe üzerindeki 729 
metre rakamlı nirengiden N. 289 derece, 35 dakika İstikamette ve 3730 metre mesa
fede bulunan (a) köşesinden başlayarak 1221 metre güneyde (b) ye doğru hat, (b) 
den 3865 metre doğruda (c) ye doğru hat, (c) den 19975 metre güneyde (d) ye 
doğru hat, (d) den 2935 metre batıda (e) ye doğru hat, (e) den 1998 metre kuzeyde 
(f) ye doğru hat, (f) den 4401 metre batıda (g) ye doğru hat, (g) den 703 metre 
kuzeyde (h) ye doğru hat, (h) den 2934 metre batıda (1) ye doğru hat, (1) den 1295 
metre kuzeyde (j) ye doğru hat, (j) den 3109 metre batıda (k) ya doğru hat, (k) 
dan 3329 metre kuzeyde (1) ye doğru hat, (1) den 13016 metre batıda (m) ye doğru 
hat, (m) den 2774 metre kuzeyde (n) ye doğru hat, (n) den 7328 metre batıda (o) 
ya doğru hat, «(o) köşesi : 1/25.000 ölçekli M 45 b2 paftasına İsabet eden Güngeçidi 
tepe üzerindeki 699 metre rakımlı nirengiden N-241 derece 05 dakika istikamette ve 
1060 metre mesafededir.» (o) dan 9876 metre kuzeyde (p) ye doğru hat, (p) den 
20493 metre doğuda (r) ye doğru hat, (r) den 1221 metre kuzeyde (s) ye doğru hat, 
(s) den 9309 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) ya doğru hat. 
şeklinde ve yüzölçümünün de 48.670 hektar olarak tadü edüdiği Petrol Kanununun 
38/1. maddesinin (h) fıkrası mucibince ilân olunur. 2740/1 

Worldwide Exploration Consultants Inc. Şirketinin sahip bulunduğu ve arama 
ruhsatnameleri asU defterinin 1179. sahifesinde tescü olunan X. No. lu Siirt petrol 
bölgesinde evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tesbit edilmiş bulunan 9.025 
hektarlık AR/WEC/2109 hak sıra numaralı arama sahasının Petrol Nizamnamesi
nin 82/7. maddesi gereğince 1/25.000 ölçekli haritaya intikâl ettirilmesi neticesinde 
tarif ve tasvirinin : 

1/25.000 ölçekli M 45 a2 paftasına isabet eden Sürgüce Tepe üzerindeki 664 
metre rakımlı nirengiden N - 299 derece 30 dakika istikamette ve 1628 metre mesa
fede bulunan (a) köşesinden başlayarak 2885 metre güneyde (b) ye doğru hat, (b) 
den 2667 metre batıda (c) ye doğru hat, (c) den 5547 metre güneyde (d) ye doğru 
hat, (d) den 3168 metre doğuda (e) ye doğru hat, (e) den 6547 metre güneyde (f) 
ye doğru hat, (f ) den 2378 metre batıda (g) ye doğru hat, (g) den 1997 metre gü
neyde (h) ya doğru hat,, (h) dan 6930 metre batıda (i) ye doğru hat, «(i) köşesi : 
1/25:000 ölçekli M 45 a4 paftasına isabet eden Kazancı Tepe üzerindeki 654 metre 
rakımlı nirengiden N - 36 derece 40 dakika istikamette ve 1770 metre mesafededir.» 
(i) den 5992 metre kuzeyde (j) ye doğru hat, (j) den 4022 metre doğuda (k) ya 
doğru hat, (k) dan 10985 metre kuzeyde (1) ye doğru hat, (1) den 4773 metre do
ğuda başlangıç noktası olan (a) ya doğru hat. 
şeklinde ve yüzölçümünün de 9.022 hektar olarak tadü edildiği Petrol Kanununun 
38/1. maddesinin (h) fıkrası mucibince ilân olunur, 2740 / 2 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

SERVET Petrol Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin X No. lu Siirt petrol 
bölgesinde SER/X/A, B İşaretli sahalarda 2 adet petrol arama ruhsatnamesi iktisabı 
için 13/1/1981 ve 15/1/1981 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunduğu Petrol Ni
zamnamesinin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur. 2737 

ESAN Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirke
tinin sahip bulunduğu ve arama ruhsatnameleri asli defterinim 1188. sahifesinde tes-
cü olunan IX No. lu Van petrol bölgesinde evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudut
ları tesbit edilmiş bulunan 49.500 hektarlık AR/ESA/2074 hak sıra numaralı arama 
sahasının Petrol Nizamnamesinin 82/7. maddesi gereğince 1/25.000 ölçekli haritaya 
intikâl ettirilmesi neticesinde tarif ve tasvirinin : 

1/25.000 ölçekli M 49 dl paftasına isabet eden Güneyçam Yaylasının 400 metre 
doğusundaki 1895 metre rakımlı nirengiden N -106 derece 45 dakika istikamette ve 
1305 metre mesafede bulunan (a) köşesinden başlayarak 15721 metre güneyde (b) 
ye doğru hat, (b) den 8835 metre doğuda (c) ye doğru hat, (c) den 12022 metre 
güneyde (d) ye doğru hat, (d) den 22856 metre batıda (e) ye doğru hat, (e) köşesi: 
1/25.000 ölçekli N-48 b2 paftasına isabet eden 1122 metre rakımlı nirengiden N-274 
derece 30 dakika istikamette ve 1457 metre mesafede olup, (e) den I X - X . Bölgeler 
ayırım çizgisini takiben 27744 metre kuzeyde (f) ye doğru hat, (f) den 13962 metre 
doğuda başlangıç noktası olan (a) ya doğru hat. 
seklinde ve yüzölçümünün de 49.550 hektar olarak tadil edildiği Petrol Kanununun 
38/1. maddesinin (h) fıkrası mucibince ilân olunur. 2738 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

No: 2235 
Şirketin adı 
Merkezi 

Türkiye'deki adresi 

Petrol hakfcınm mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
İli 
Yü^lcümü 
Hak sıra nO. 
Müracaat tarihi 

Tarihi: 13/2/1981 
Alaaddin Middle East Limited Şirketi 
809 Petroleum Building, Wichita 2, Kansas 67202 
U.S.A. 
Ankara, Çankaya Ahmet Mithat Efendi Sokak 
iNo: 17 
Arama ruhsatnamesi 
XI No. lu Diyarbakır AME/XT/A 
Diyarbakır 
26.040 Hektar 
AR/AME/2144 
30/4/1980 

Arama sahasının hududu: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 
1/25.000 ölçekli L 44-C2 paftasına isabet eden Serguvana Tepe üzerindeki 784 metre 
rakımlı nirengiden N-141 derece 05 dakika istikamette ve 1890 metre mesafede bulu
nan (a) kösesinden başlayarak X-XI. inci bölge hududunu takiben 21208 metre güney 
de (b) ye doğru hat, (Ib) den 9487 metre batıda (c) ye doğru hat, (c) den 5602 metre 
kuzeyde (d) ye doğru hat, «(d) köşesi: 1/25.000 ölçekli L 44-G3 paftasına isabet eden 
Devrishasan Köyünün 3250 metre batısında bulunan 726 metre rakımlı nirengiden 
N-148 derece 00 dakika istikamette ve 2030 metre mesafede bulunmaktadır.» (d) den 
12470 metre batıda (e) ye doğru hat, (e) den 7170 metre kuzeyde (f) ye doğru hat, 
(f) den 16073 metre doğuda (g) ye doğru hat, (g) deh 8436 metre kuzeyde (h) ya 
doğru hat, (h) dan 5841 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) ya doğru hat. 

Alaaddin Mdddle East Limited Şirketinin: mevkii, hududu ve yüzölçümü yuka
rıda Büsterilımds bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebine ak 
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evrakı inceleyerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şekil ve esas şartları 
bakımından uygunluğu tesbit edildikten sonra talip şirkete mezkûr sahaya şami' ol
mak üzere 6326 Sayılı Petrol Kanununun 20, 51 ve değişik 55. maddeleri gereğince 
üç yıl süre üe petrol arama ruhsatnamesi itasına karar verildi 

Yukarıda yazdı karar gereğince Alaaddin Middle East Limited Şirketine 
17/2/1981 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

2735 

Ankara Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden : 

İmarın 2546 ada 14 parselinde inşaa edilen binanın 9 nolu dairesi sahibi Sevim 
Oğuz adına Belediye Encümeninin 6/6/1980 tarih ve 4563/6060 sayılı karan İle 
10.000,— (onbin) lira para cezası tayin edilmiştir. 

Muhatap aramalara rağmen bulunamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
hükümleri, gereğince muhataba Hanen tebliğ olunur. 2323/1-1 

İmarın 2546 ada 14 parseUnde inşaa edilen binanın 3 nolu dairesi sahibi Zeynep 
Sevim Şahin adına Belediye Encümeninin 24/4/1980 tarih ve 4555/6068 sayılı karan 
İle 10.000,— (onbin) lira para cezası tayin edümiştir. 

Muhatap tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
hükümleri gereğince muhataba ilânen tebliğ olunur. 2324 /1-1 

İmann 2546 ada 14 parselinde inşaa edilen binanın 15 nolu dairesi sahibi Hasan 
Toker adına Belediye Encümenince 10.000,— TL. para cezası tayin edilmiştir. 

6/6/İ981 tarih ve 4568/6055 sayılı kararı muhataba tebliğ edilmek istenmişsede 
muhatab adresinde bulunmadığından dolayı gerekli duyuru yapılamamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince muhataba ilânen tebliğ olunur 
2325 /1-1 

İmann 2546 ada 14 parselinde inşaa edilen binanın 10 nolu dairesi sahibi Vildan 
KamU Köse adına Belediye Encümeninin 6/6/1980 tarih ve 4565/6058 sayılı karan ile 
10.000,— (onbin) lira para cezası tayin edilmiştir. 

Muhatap aramalara rağmen bulunamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun hü
kümleri gereğince muhataba ilânen tebliğ olunur. 2198/1-1 

İmann 2546 ada 14 parselinde inşaa edilen binanın 13 nolu dairesi sahibi Fatma 
Edibe Altümsek adına Belediye Encümeninin 6/6/1980 tarih ve 4553/6070 sayılı karan 
İle 10.000,— TL. para cezası tayin edilmiştir. 

Muhatap tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümleri gereğince muhataba ilânen tebliğ olunur. 2199 /1-1 

İmann 2546 ada 14 parselinde inşaa olunan binanın 15 nolu dairesi sahibi Figen 
Demtrkan adına Belediye Encümeninin 6/6/1980 tarih ve 4552/6071 sayılı karan ile 
10.000,— TL. para cezası tayin edilmiştir. 

Muhatap tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. 7201 sayılı Tebügat Kanunu 
hükümleri gereğince muhataba ilânen tebliğ olunur. 2200 • 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : 

PROJE YARIŞMASI 
2302 sayılı Kanun gereğince, Atatürk'ün anısına armağan edilmek üzere ve 

Cumhuriyetin sembolü olarak 1981 yılında Ankara'da temeli atılacak olan «Atatürk 
Kültür Merkezi Kompleksi» Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tara-
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fından «Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışmaları Yönetmeliği kuralları içinde ser
best, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.» 

Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri katılabilir. 
YARIŞMA JÜRİSİ: 

A) DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 
Doç. Dr. Tabanlıoğlu Hayati 

Korgeneral Uluğbay Ragıp 
Akyürek Orhan 

Alatan Halûk 

Yılmaz Burhanettin 
özdirim Muhittin 
Okutan Celâl 
Prof. öztan Yüksel 

B) ASLİ JÜRİ ÜYELERİ : 
Prof. Alsaç Orhan 

Prof. Baytm Tûlû 
Prof. Duman Niyazi 
Prof. önal Maruf 

Prof. Şahinler Orhan 
Prof. Şensoy Hamdi 
Prof. Söylemezoğlu H. Kemali 

Y. Müh. Mim. Devlet Bakanlığı Kutlama Koor
dinasyon Kurulu Başkanlığı adına, 
Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Mü
dürlüğü, Mimari Proje Dairesi Başkanlığı ön 
Proje Fen Heyeti Müdürü, 
İmar ve îskân Bakanlığı, Ankara Metropoliten 
Alan Nazım Plân Bürosu Başkam 
Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
Ankara Belediye Başkan Yardımcısı, 
Mak. Yük. Müh. 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj 
Mimarisi Bölüm Başkam, 

Mimar A. D M. M. A. Mimarlık Fakültesi 
Dekanı, 
Mimar 1. T. ü. 
İnş. Müh. 1. T. ü. 
Mimar 1. D. M. M. A. Mimarlık Fakültesi 
Dekanı, 
Mimar D. G. S. A. Akademi Başkanı, 
Mimar D. G. S. A. 
Mimar 1. T. ü. 

Ins. Müh. 1. T. Ü. 
Mimar K. T. ü. Rektörü 
Mimar 1. T. ü. 
Mimar 1. D. M. M. A. Başkam, 

Mimar K. T. Ü. 
Mimar O. D. T. Ü. 
Mimar E. Ü. M. Y. O. 
Mimar K. T. ü. 

C) YEDEK JÜRİ ÜYELERİ : 
Prof. Aka İsmet 
Prof. Aksoy Erdem 
Prof. Sûher Hande 
Prof. Toner Süha 

D) RAPORTÖRLER : 
Özbek Naci 
özden Gülçin 
Torun Tansu 
Yakut Bilâl 

ÖDÜLLER : 
1. ödüle Net : 350.000,— TL. 
2. ödüle Net : 250.000,— TL. 
3. ödüle Net : 200.000,— TL. 
7 Adet Mansiyon Beherine Net : 90.000,— TL. 

Proje Teslim Tarihi : 12 Haziran 1981 Cuma günü saat 16.00 dır. 
Yarışma şartnamesi ve eklerini almak İçin Atatürk'ün 100. Doğum Yıldönümü 

Kutlama Koordinasyon Kurulu Fon Saymanlığı T. B. M. M. Ziraat Bankası Şubesindeki 
hesaba yatırmak üzere bir Ziraat Bankası Şubesi ile 1.000,— TL. gönderildiğini gös
teren ve yarışmanın adım içeren banka makbuzu ile Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri 
Genel Müdürlüğüne posta ile veya şahsen müracaat edilecektir. 2714 /1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

İli : İstanbul, İlçesi: Beykoz, Köyü veya Mevkii: öğümce, Madenin Cinsi: 
Kil , Ruhsatnamenin Tarihi: 15/5/1975, Numarası : 1/32 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi: 1/25.000 ölçekli İstanbul f. 22 - d2 paftasındakl 198.000 m. rakımlı 

Aktaştepe nirengi noktasından kuzey 323.56.000 grat semt açısıyla 338.22 m. mesa
fedeki 169.14 m. rakımlı B köşe- noktasından kuzey 127.88.42 grat semt açısıyla 
99.95 m. doğuda 162.23 m. rakımlı A köşe betonuna doğru hat. 

Doğusu : 162.23 m. rakımlı A köşe betonundan 99.42 m. güneyde 155.04 m. 
rakımlı D köşe betonuna doğru hat. 

Güneyi: 155.04 m. rakımlı D köşe betonundan 99.75 m. batıda 161.61 m. ra
kımlı C köşe betonuna doğru hat. 

Batısı: 161.61 m. rakımlı C köşe betonundan 99.71 m. kuzeyde 169.14 m. ra
kımlı B köşesine doğru hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazık bulunmuş Ki l madeni için Esan Ec-
zacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A. Ş. uhdesine 10 yıl müddetle 
işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu İlânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmlyeceği 6309 sayılı Ma
den Kanununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur. 2316 / 2-2 

111: Bilecik, İlçesi : Söğüt, Köyü veya Mevkii: Yakacık, Madenin Cinsi: Ki l , 
Ruhsatnamenin Tarihi : 12/1/1976, 12/1/1981 Numarası : AR. 6/39 - 4/46 2/32. 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi : 1/25.000 ölçekli Adapazarı H 24 - C4 no. lu paftadaki 252 rakımlı 

Kıraçbağ tepe nirengi noktasından 215.6309 grat semt açısı ve 506.11 m. mesafedeki 
6 no. 2u sınır noktasından başlıyarak, Kıraçbağ tepe nirengi (252 rakımlı) noktasına 
bakılarak 6 no. lu noktadan 83.14.10 grat tepe açısı ve 111.98 m. mesafe ile 9 no. lu 
noktaya, 9 no. lu noktadan 138. 63. 76 grat tepe açısı ve 51.68 m mesafedeki VIH 
no. lu noktaya, V H no. lu noktadan 272. 63.04 grat tepe açısı ve 32.03 m. mesafe İle 
13 no. lu noktaya, 13 no. lu noktadan 286. 26. 03 grat tepe açısı ve 19. 28. m. mesafe 
İle 12 no. lu noktaya, 12 no. lu noktadan, 104. 65. 37 grat tepe açısı ve 73.42 m. me
safe ile VIII no. lu noktaya kırık hat. 

Doğusu : VIII no. Iu noktadan 298. 06. 78 grat tepe açısı ve 93.71 m. mesafe 
İle TX no. lu noktaya, IX no. lu noktadan 195.20. 60 grat tepe açısı ve 75. 98 m. me
safe ile 10 no. lu noktaya kırık hat. 

Güneyi: 10 no. lu noktadan 298. 59.51 grat tepe açısı ve 47.20 m. mesafedeki 
1 no. Iu noktaya, I no. lu noktadan 190. 01. 85 grat tepe açısı ve '24. 90 m. mesafedeki 
1 no. lu noktaya. P. I no. lu noktadan 206. 76.15 grat tepe açısı ve 92.50 m. mesafedeki 
2 nolu noktaya kırık hat. 

Batısı: 2 no. lu noktadan 307.45.37 grat tepe açısı ve 120.73 m. mesafedeki 
7 no. lu noktaya, 7 no. lu noktadan 85. 24. 32 grat tepe açısı ve 83.14 m. mesafe ile 
4 no. lu noktaya 4 no. lu noktadan 309. 52. 86 grat tepe açısı ve 98 75 m. mesafe İle 
5 no. Iu noktaya, 5 no. lu noktadan '203. 86. 54 grat tepe açısı ve 45. 42 m. mesafe 
ile sınır başlangıcı olan 6 no. lu noktaya kırık hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş kil madeni için Dr. Nejat 
F. Eczacıbaşı Seramik Fab. A. Ş. uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesine 
verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede İlk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün 
İçinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin 
hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmlyeceği 6309 sayılı Maden Ka
nununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur. 2317 / 2-2 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

M, Emin Kıyak, 
Gıalek Köyü Geniz/Kütahya, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve tespit edilen diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından ; 
Kütahya ili, Gediz İlçesi, Yumrutaş Köyü dahilindeki, 31/10/1966 tarihli GMD. 

36387 sayılı Cıva müracaatının Maden Kanununun 271 sayılı kanunla değişik 144. ve 
aynı kanunun 41. maddesi gereğince 27/12/1966 ve 2/5/1967 tarihlerinde yapılan teb
ligata rağmen keşif avansı yatırılmadığından hükümsüzlük kararı verilmiştir. 

tlânen tebliğ olunur. 2533 

Yusuf Kenan Birol, 
Çellkkale Sok. Aşiyan Apt. No. 7/6 Yenişehir/Ankara, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve tespit edilen diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Kınık Köyü dahilindeki 22/6/1971 tarihli GMD. 

69676 sayılı müracaatının Maden Kanununun 271 sayılı kanunla değişik 144. ve aynı 
kanunun 41. maddesi gereğince 18/12/1971 ve 18/3/1972 tarihlerinde yapılan tebligat'a 
rağmen keşif avansı yatırılmadığından hükümsüzlük kararı verilmiştir. 

llftnen tebliğ olunur. 2534 

Nurettin Kuşhan, 
Minehan • Maden, 
Atatürk Cad. İpekçi Han Kat 5 No. 1 - 2 Bursa, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve tesbit edilen diğer adreslerde bulunmadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Domaniç ilçesi, Ortaca Köyü dahilindeki 8/4/1971 tarihli GMD. 

58880 sayılı Krom müracaatının Maden Kanunun 25. ve 41. maddeleri gereğince Taksir 
evrakı verilmediğinden hükümsüzlük kararı verilmiştir. 

îlânen tebliğ olunur. 2535 

Burhanettin lyican, 
Bahçelievler Cad. No. 31/2 Ankara, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve tesbit edilen diğer adreslerde bulunmadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Simav İlçesi, Değirmisaz Köyü dahilindeki 15/2/1981 tarihli ve 

GMD. 59031 sayılı Maden Kömürü müracaatının Maden Kanununun 14. maddesi gere
ğince Gayri Kabili Taksir Tedahülden dolayı red edilmiştir. 

Îlânen tebUğ olunur. 2536 

İlhan Uluç, 
Taksim Sarayı Kat 3 No. 206/307 Taksim/İstanbul, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve tesbit edilen diğer adreslerde bulunmadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Simav ilçesi Gürepmar Köyü dahilindeki 21/6/1969 tarihli ve GMD. 

47180 sayılı Cıva müracaatının Maden Kanununun 25. ve 41. maddeleri gereğince 
Taksir evrakı verilmediğinden hükümsüzlük kararı verilmiştir. 

llanen tebliğ olunur. 2537 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

Güner Baykal, 
Güvenlik Sok. No. 101/2 Kavaklıdere/Ankara, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve tespit edilen diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Tavşanlı İlçesi, Doğanlar Köyü dahilindeki 4/4/1967 tarihli ve GMD. 

37899 sayılı Manyezit müracaatının Maden Kanununun 14. ve 41. maddeleri gereğince 
Gayri Kabili Taksir Tedahülden dolayı red edilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2540 

H. Nuri Pirinçoğlu, 
Karanfil Sok. No. 24/15 Yenişehir/Ankara, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve araştırılan diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Domaniç ilçesi, Ortaca Köyü dahilindeki 7/6/1968 tarihli ve GMD. 

42327 sayılı Bakır müracaatının Maden Kanununun 271 sayılı kanunla değişik 25. 
ve 41. maddeleri gereğince Taksir evrakı verilmediğinden hükümsüzlük kararı ve
rilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2541 

Erkut Madencilik Lmt. Şirketi, 
Galata Okçu Musa Cad. Arşimidis Han Kat 3 No. 39 İstanbul, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve araştırılan diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Merkez ilçesi, İncik Köyü dahilindeki 23/2/1957 tarih DS. 3464 

sayılı Krom müracaatınızın Maden Kanununun 25. ve 41. maddeleri gereğince Taksir 
evrakı verilmediğinden hükümsüzlük kararı verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2542 

Raşit özdirek, 
Gülpalas Oteli - Kütahya, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve araştırılan diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Gediz ilçesi, Yumrutaş Köyü dahilindeki 11/4/1967 tarlhU ve GMD. 

37915 sayılı Elmas müracaatının Maden Kanununun 271 sayılı kanunla değişik 25. mad
desi ve aynı kanunun 41. maddesi gereğince Taksir evrakı verilmediğinden, hüküm
süzlük kararı verilmiştir. 

ilânen tebliğ olunur. 2543 

Osman Kalelioğlu, 
Sirkeci Palas altı No. 225 Sirkeci/İstanbul, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve araştırılan diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Merkez ilçesi, Dulkadir Köyü dahilindeki 7/10/1960 tarihli ve GMD. 

X sayılı AGAT (AGAT) müracaatının Maden Kanununun 26. maddesi gereğince keşif 
avansının yatırılmaması nedeniyle hükümsüzlük karan verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 2544 

Ali Doğan Koç, 
Sofular Cad No. 108 Fatih/İstanbul, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve araştırılan diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
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Kütahya 111, Merkez ilçesi, Karaöz Köyü dahilindeki 18/12/1962 tarihli ve DS. 
1914 - GMD. X sayılı Bakır müracaatının Maden Kanununun 14. ve 41. maddeleri ge
reğince Gayri Kabili Taksir Tedahülden dolayı red edilmiştir. 

îlânen tebliğ olunur. 2545 

Cemal Tokoğlu, 
Kurtuluş Mah. Düz Cad. No. 27 İskenderun, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve araştırılan diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Merkez ilçesi, Kuman Köyü dahilindeki, 2/5/1958 tarihli DS. 186 

GMD. X sayılı Linyit (Maden Kömürü) müracaatının Maden Kanununun 20. ve 41. 
maddeleri gereğince alınan hutut noktanın bulunmayışı nedeniyle red edilmiştir. 

Îlânen tebliğ olunur. 2546 

Güler Dağlı, 
Sormagir Sok. No. 100/5 Cihangir - Beyoğlu/İstanbul, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve araştırılan diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Büyük Alevi Köyü dahilindeki 9/3/1957 tarihli DS. 

3440 sayılı Krom müracaatının Maden Kanununun 25. ve 41. maddeleri gereğince Tak
sir evrakı verilmediğinden hükümsüzlük kararı verümiştir. 

Îlânen tebliğ olunur 2547 

Nüshet Berkin. 
Çifteevler Sok. No. 11 Kavaklıdere/Ankara, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve araştırılan diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından ; 
Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Doğanlar Köyü dahilindeki 4/4/1967 tarih ve GMD. 

37879 sayılı Manyezit müracaatının, Maden Kanununun 14. ve 41. maddeleri gereğince . 
Gayri Kabili Taksir Tedahülden dolayı red edilmiştir. 

Îlânen tebliğ olunur, 2548 

Kurtuluş özkuşaksız, 
Hilal Işham Kat 1 No. 5 Kütahya, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve araştırılan diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Artıranlar Köyü dahilindeki 30/11/1962 tarih ve 

DS. 1903/GMD. X sayılı Manyezit müracaatının Maden Kanununun 25. ve 41. madde
leri gereğince Taksir evrakı verilmediğinden hükümsüzlük karan verilmiştir. 

Îlânen tebliğ olunur. 2549 

Hasibe Buldan - Vekili, 
Kemal Benlloğlu, 
Irgatbaşı Sok. No. 15 Uğur Apt. Bakırköy/İstanbul, 
Gösterdiğiniz bu adreste bulunamadığınız anlaşıldığından; Kütahya ili, Gediz 

ilçesi, Mınımak Köyü dahilindeki 17/2/1965 tarih GMD. 26923 sayılı Bortuzu müra
caatının Maden Kanununun 144. ve 41. maddeleri gereğince keşif avansı yatınlma-
öığından hükümsüzlük karan verilmiştir. 

Îlânen tebliğ olunur. 2550 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

Ümran Terzioğiu, 
Selvi Mah. Zerrin Sok. No. 8 Kütahya, 
Gösterdiğiniz bu adreste bulunmadığınız anlaşıldığından; Kütahya Vilâyeti, 

Merkez ilçesi Çöğürler Köyü dahilindeki AR.6753 Arama Ruhsatü, Demir Arama Ruh
satnamesine müsteniden yapılan İşletme Hakkı Talebini, Maden Kanununun 271 sayılı 
kanunla değişik 144. maddesi gereğince, yolluk avansı yatırılmadığından 30/12/1976 
gün ve 2346 sayılı kararla red edilmiştir. 

llânen tebliğ olunur. 2661 

Kütahya Vilâyetinin Simav Kazasına bağlı Darıcı Köyü sınırları dahilinde Kur
şun Madeni aramak üzere namınıza ita olunan GMD.79077/AR.22448 sayılı Arama 
Ruhsatnamesi, Gösterdiğiniz (Osman Nuri Özkan-Eynal Kaplıcası (Müsteclrl) Si
mav-Kütahya) adresinde bulunamadığınız anlaşıldığından şahsınıza tevdii ve tebUği 
mümkün olamamıştır. 

Bu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Ruhsatnameni Kütahya Valiliğine 
müracaatla bizzat veya kanuni vekiliniz tarafından alınmadığı takdirde mezkûr Run-
satnamenin bu müddet sonunda yürürlüğe girmiş sayılacağı tevdi yerine geçmek üzere 
llânen tebliğ olunur. 2562 

Kütahya Vilâyetinin Merkez Kazası Pullar Köyü sınırları dahilinde Manganez 
Madeni Aramak üzere namınıza ita olunan GMD.78312-AR.22141 sayılı Arama Ruh
satnamesi, Gösterdiğiniz (Süleyman Ertürk -örenköy Aslanapa/KUtahya) adresinde 
bulunmadığınız anlaşıldığından şahsımza tevdii ve tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Ruhsatnameni Kütahya Valiliğine mü
racaatla bizzat veya kanuni vekiliniz tarafından alınmadığı takdirde mezkûr Ruh
satnamenin bu müddet sonunda yürürlüğe girmiş sayılacağı tevdi yerine geçmek 
üzere ilânen tebliğ olunur. 2563 

Kütahya Vilâyeti Merkez Kazası Alayunt Köyü sınırlan dahilinde Kuvars Kris
talleri Madeni Aramak üzere namınıza ita olunan GMD.70151-AR.22462 sayılı Arama 
Ruhsatnamesi, Gösterdiğiniz (Yusuf Tümkaya - Hükümet Cad. Astarcıoğlu Apt. No. 
23/2 Kütahya) adresinde bulunmadığınız anlaşıldığından şahsınıza tevdi ve tebliği 
mümkün olamamıştır. 

Bu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Ruhsatnamenin Kütahya ValUiğine 
müracaatla bizzat veya kanuni vekiliniz tarafından alınmadığı takdirde mezkûr Ruh
satnamenin bu müddet sonunda yürürlüğe girmiş sayılacağı llânen tebUğ olunur. 

2564 

Turan Kılıç 
Meydan Mah. Murat Sok. No. 9, Kütahya 
Gösterdiğiniz bu adreste bulunmadığınız anlaşıldığından Kütahya Vilayeti, 

Merkez İlçesi, Bölcek Köyü sınırlan içersindeki AR. 15382 Arama Ruhsatlı ve ÎT. 
10831 İşletme Talepli Manyezit Ruhsatnameniz Bakanlığa tevdi eylediğiniz 1/4/1979 
tarihli dilekçe ile işletme Hakkı Talebinden feragat ettiğiniz anlaşıldığından Maden 
Kanununun 271 sayılı Kanunla değişik 61. maddesi gereğince 18/4/1979 gün ve 
407/1818 sayılı kararımızla red olunmuştur. 

llânen Tebliğ olunur. 2565 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

Ali Boz taş 
Mecdiye Mah. Abdurrahmanpaşa Sokak No. 47, Kütahya 
Gösterdiğiniz bu adreste bulunmadığınız anlaşıldığından Kütahya Vilayeti, 

Merkez İlçesi, Söğüt Yayla Köyü dahilindeki AR. 7130 Alüminyum Arama Ruhsat-
namesine müsteniden yapılan İşletme Hakkı Talebi (İT. 6860) Maden Kanunun 271 
sayılı Kanunla değişik 43. maddesi gereğince 27/1/1976 gün ve 350 sayılı kararımızla 
red olunmuştur. 

llânen Tebliğ olunur. 2566 
> 

Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden: 
1 m 

İdare Merkezi İstanbul'da bulunan Motopar Motor Parçalan İmalatı Ticaret 
ve Sanayi A. Ş. nin 48.000.000 ika olan sermayesini temsil eden birlik kupürü; 1.000 
lira itibari değerde 5850 adedi — A — tertibi, 650 adedi — B — tertibi, 3500 adedi 
— C—tertibi, 6000 adedi — D — tertibi ve 32.000 adedi — E — tertibi hamiline ya
zılı hisse senetleri, 18/2/1981 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmıştır. 

2567 

İdare Merkezi İstanbul'da bulunan Karamürsel Mensucat Sanayi A. Ş. tara
lından ihraç edilen % 28 faizli, 8 yıl vadeli, birlik kupürü; 25.000 lira itibari değer
de 100 adet, 50.000 lira itibari değerde 50 adet olmak üzere toplam 5.000.000 liralık 
hamiline yazılı 11. tertip tahviller, 18/2/1981 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alın
mıştır. 2568 

İdare Merkezi İstanbul'da bulunan Tüpko Tüp ve Komponent Sanayi ve Ti
caret A. Ş.'nin 400.000.000 lira olan sermayesinin 800.0001)00 liraya yükseltilmesi ne
deni ile ihraç edilen birlik kupürü; 1000 lira itibari değerde 400.000 adet A - H serisi 
hisse senedi (halen muvakkat ilmühaber) öncekileri tamamlamak üzere 18/2/1981 
tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmıştır. 

2569 

İdare Merkezi İzmir'de bulunan T. Tütüncüler Bankası A. Ş. nin 15.000.000 
lira olan sermayesinin 30.000.000 liraya yükseltilmesi nedeni ile ihraç edilen birlik 
kupürü; 1000 lira itibari değerde 15.000 adet nama yazılı hisse senedi (halen muvak
kat ilmühaber) öncekileri tamamlamak üzere 18/2/1981 tarihinden itibaren Borsa 
Kotuna alınmıştır. 2570 

İdare Merkezi İstanbul'da bulunan Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabri-
kalan T. A. Ş. tarafından ihraç edilen % 28 faizli, 7 yıl vadeli, birlik kupürü; 10.000 
lira itibari değerde 100 adet, 50.000 lira itibari değerde 180 adet ve 100.000 lira iti
bari değerde 300 adet olmak üzere toplam 40.000.000 liralık hamiline yazılı IV. ter
tip tahviller, 20/2/1981 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmıştır. 

2571 

İdare Merkezi İstanbul'da Jbulunan Taral Tanm Makina ve Aletleri Sanayii 
A. Ş. tarafından ihraç edilen °/o 28 faizli, 5 yıl vadeli, birlik kupürü; 10.000 lira iti
bari değerde 500 adet, 100.000 lira itibari değerde 450 adet olmak üzere toplam 
50.000.000 liralık hamiline yazılı 1. tertip tahviller, 20/2/1981 tarihinden itibaren 
Borsa Kotuna alınmıştır. 2572 



Sayfa : 62 RESMİ GAZETE 27 Şubat 1981 — Sayı: 17264 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

Debak Madencilik ve Ticaret Lmt. Şti. 
Yenişehir Uçar Sok. No. 23/14 Ankara, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve araştırılan diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili , Emet İlçesi, Eğriboz Köyü dahilindeki 13/9/1962 tarih ve AR.41/ 

475-1T.2762 sayılı Kurşun İşletme talebinizin, Maden Kanununun değişik 48. madde
sine göre yapılacak arza tatbik için aynı kanunun değişik 144. maddesine istinaden 
bu ilânın yayını tarihinden başlamak üzere 1 ay içinde aslı ve gerekli bilgileri açık
layan bir düekçe ile Bakanlığımıza göndermeniz, 

Hanen tebliğ ojunur. 25S1 

Bülent İnci, 
Yeşlltepe 7. Blok No. 71 Emek/Ankara, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve araştırılan diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ül, Emet ilçesi, Değlrmisaz Köyü dahilindeki 15/2/1971 tarih ve GMD. 

58777 sayılı Maden Kömürü müracaatının Maden Kanununun 14. maddesi gereğince, 
Gayri KabiU Taksir Tedahülden dolayı red edilmiştir. 

liânen tebliğ olunur. 2552 

Arif Sezai Atasagun : (ölü) 
Baba Adı : İsmail Hulusi, 
Ana Adı : Emetullah, 
Doğum Tarihi ve Yeri : 1330 aslı 1328 tashihi - İstanbul, 
Karaköy Kemeraltı Cad. Sığırtkan Sok. No. 13 İstanbul, 
Yukarıda belirlenen kişinin varislerinin adreslerinin tesbit edilmesi mümkün 

olmamıştır. 
Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gürlek Köyü dahilindeki AR. 6401 Fosfortuzu Arama 

Ruhsatnamesine müsteniden yapılan İşletme Hakkı Talebi Maden Kanununun 271 
sayılı kanunla değişik 43. maddesi gereğince gerekli vesaikin tevdi edilmemesi nede
niyle 16/3/1974 tarihli ve 479 sayılı kararla red edilmiştir. 

Adı geçenin varislerine ilânen tebliğ olunur. 2553 

Raslh ve İhsan Madencilik Limited Şirketi, 
Ahmet Turhan (ölü), 
Ali Altıntaş (ölü). 
Süleyman Kahraman, 
Adresleri tesbit edilememiştir. 
Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Alabarda Köyü dahilindeki AR.127/36 sayılı Krom 

Arama Ruhsatnamesine müsteniden yapılan İşletme Hakkı Talebi Maden Kanununun 
271 sayılı kanunla değişik 58. maddesi gereğince 11/5/1973 tarih ve 506 sayılı kararla 
sakıt olmuştur. 

Yukarıda adi geçenlerin varislerine ve Süleyman Kahraman'a İlânen tebliğ 
olunur. 2554 

AU Haydar Naklpoğlu, 
Kışla Cad. No. 22 Simav/Kütahya, 
Gösterdiğiniz bu adreste bulunamadığınız anlaşıldığından; Kütahya ili , Merkez 

ilçesi, Kınık Köyü dahilindeki AR.7322 sayılı Bakır Arama Ruhsatnamesine müsteni-
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den yapılan İsletme Hakkı Talebi Maden Kanununun 271 sayılı kanunla değişik 43. 
maddesi gereğince Beyanname ve S mır Krokisinin verilmemesi nedeniyle 30/12/197ö 
gün ve 2380 sayılı kararla red edilmiştir. 

Hanen tebliğ olunur. 2555 

İsmail Minareci, 
Mithatpaşa Cad. No. 679 İzmir, 
Gösterdiğiniz bu adreste bulunmadığınız anlaşıldığından, Kütahya ili, Altıntaş 

ilçesi, Aktaş Tepe Köyü dahilindeki AR.7783 sayılı Cıva Arama Ruhsatnamesine müs
teniden yapılan İşletme Hakkı Talebi, Maden Kanununun 271 sayılı kanunla değişik 
144. maddesi gereğince müddeti içinde masraf avansı yatırılmaması nedeniyle 8/3/1977 
gün ve 609 sayılı kararla red edilmiştir. 

llânen tebliğ olunur. 2556 

Ali Düzgün, 
Kavaklı Mah. Tavşanlı/Kütahya, 
Gösterdiğiniz bu adreste bulunmadığınız anlaşıldığından; Kütahya 111, Tavşanh 

ilçesi. Çoban Köyü dahilindeki AR.140/34 sayılı Krom Arama Ruhsatnamesine müs
teniden yapılan İşletme Hakkı Talebi, Maden Kanununun 271 sayılı kanunla değişik 
43. maddesi gereğince 6309 sayılı Maden Kanununa intibak ettlrilmediğinden 28/7/1978 
gün ve 1317 sayılı kararla red edilmiştir. 

llânen tebliğ olunur. 2557 

Cezmi Serdaroğlu, 
Hacı Mansur Sok No. 4 Nişantaşı/İstanbul, 
Gösterdiğiniz bu adreste bulunamadığınız anlaşıldığından; Kütahya ili, Tavşanlı 

ilçesi, Hüseyin Paşa Köyü dahilindeki AR.200/228 sayılı Manganez Arama Ruhsat
namesine müsteniden yapılan İşletme Hakkı Talebi, Maden Kanununun 271 sayılı 
kanunla değişik, 43. maddesi gereğince 43. madde vesaikiniz tevdi edilmemesi nede
niyle 26/12/1975 gün ve 2326 sayılı kararla red edilmiştir. 

llânen tebliğ olunur. 2558 

Abdullah Baloğlu, 
Cumhuriyet Kıraathanesi Kütahya, 
Gösterdiğiniz bu adreste bulunmadığınız anlaşıldığından; Kütahya 111, Tavşanlı 

İlçesi, Erikli Köyü dahilindeki AR.41/542 Krom Arama Ruhsatnamesine müsteniden 
yapılan İşletme Hakkı Talebi Maden Kanununun 271 sayılı kanunla değişik 43. mad
desi gereğince. Beyanname ve Saha Krokisinin müddetinde tevdii edilmemesi nede
niyle 22/12/1969 gün ve 23500 sayılı kararla red edilmiştir. 

llânen tebliğ olunur. 2559 

Murat Yılmaz, 
Mücahitler Cad. No. 99/4 Adana, 
Gösterdiğiniz bu adreste bulunamadığınız anlaşıldığından; Kütahya İli, Merkez 

ilçesi, Kaynarca Köyü dahilindeki AR.13625 Krom Arama Ruhsatnamesine dayanıla
rak yapılan İşletme Hakkı Talebi Maden Kanununun 271 sayılı kanunla değişik 144. 
maddesi gereğince son sürede istenilen avansın yatırılmaması nedeniyle 10/1/1980 gün 
ve 52 sayıh kararla red edilmiştir. 

llânen tebliğ olunur. 2560 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 27 Şubat 1981 — Sayı: 17204 

Resmî Gazete Fihristi 
Yasama Bölümü: 

Kanunlar: 

Sayfa 

Kanun No. 2418 
15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kamın 1 

Kanun No. 2417 
2298 sayılı 1980 Yık Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin 
İçişleri Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 3 

Kanun No. 2419 
1615 sayılı Gümrük Kanunu ile 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 1615 Sa
yılı Gümrük Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun 5 
Karar No. 9 Millî Güvenlik Konseyi Kararı 8 

Yürütme ve İdare Bölümü 

Bakanlar Kurulu Kararları: 

8/2410 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeli Kanununa Göre Subay ve 
Diğer Personele Verilen İş Güçlüğü ve İş Riski Kararı 9 

8/2488 Yakacak Yardımının 3.500 TL. sına Çıkanlmasma Dair 
Karar 1 0 

Atama Kararlan 

Atama Kararlan 

Yönetmelikler 

İmar ve İskân Bakanlığının Yol ve İstikamet Planı Bulunma
yan Belediyelere Uygulanacak İmar Yönetmeliğine Bir Madde 
Eklenmesine Dair 17 
Giresun Belediyesinin Kazı ve İnşaat Yönetmeliği 18 
Kofçaz Belediyesi İmar Yönetmeliği 19 

Tebliğler: 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Kur Ayarlamam 
Tebliği 
Para Kredi Kurulunun (28) Sıra Numaralı Tebliği 
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