
YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUNLAR 

Kanun No. 2433 Kabul Tarihi : 24/8/1981 

MADDE 1. — 26.11.1980 gün ve 2346 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile bu 
maddeye bağlı IV sayılı tarife aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddenin sonuna 
V sayılı tarife eklenmiştir. 

Madde 6. — Motosikletler (Motorlu bisikletler dahil), yük ve yolcu motosik
letleri ile triportörler aşağıdaki III sayılı tarifeye, traktörler ve özel amaçla kulla
nılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler IV sayılı tarifeye; uçak ve helikop
terler (Türkkuşu, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Türk Hava Kurumuna ait 
olanlar hariç) V sayılı tarifeye göre vergilendirilirler. 

IV SAYILI TARİFE 
Taşıtların yaşlan ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı 

9 ve daha 
4-5 yaş 6-8 yaş yukarı 

TL. TL. yaş TL. 
Taşıtların cinsleri ve 

motor gücü (BG) 

A) Yat, kotra ve her türlü motor
lu özel tekneler 

10 — 20 BG ne kadar 
21 — 50 » > » 

1 yaş 
TL. 

2-3 yaş 
TL. 

500 
600 

300 
400 

225 
300 
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200 
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125 
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9 ve daha 
Taşıtların cinsleri ve 1 yaş 2 -3 yaş 4 - 5 yaş 6-8 yaş yukarı 

motor gücü (BG) TL. TL. TL. TL. yaş TL. 

51 — 100 BG ne kadar 700 475 350 225 150 
101 — 150 > » » 800 525 400 275 200 
151 BG ve daha yukarı 1000 650 500 450 300 

Bu hadler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı, Federasyondan yelken nu
marası almış, motorları olan yelkenli tekneler (kotralar) için % 50 nispetinde uygu
lanır. 

B) Traktörler : (Fabrika, anabayt, bayi, bölge bayü, yetkili satıcı ve acen
telerden fatura ile ilk İktisabında veya yurt dışından ithalinde bir defaya mahsus) 
her motor gücü birimi (BG) için 500 TL. esas alınarak vergilendirilir. 

V SAYILI TARffFE 
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek 

vergiler 
, ; A ( 

1 yaş 2 yaş 3-5 yaş 6-11 yaş 
Taşıtların azami kalkış ağırlığı TL. TL. TL. TL. 

Uçak ve helikopterler 
1150 Kg.'a kadar 120 000 100 000 90 000 80 000 
1151 — 1800 Kg. kadar 150 000 125 000 100 000 85 000 
1801 — 3 000 Kg. kadar 220 000 200 000 180 000 160 000 
3 001 — 5 000 Kg. kadar 300 000 275 000 250 000 225 000 
5 001 —10 000 Kg. kadar 500 000 450 000 400 000 350 000 

10 001 — 20 000 Kg. kadar 800 000 750000 700 000 650 000 
20 001 K g . ve daha yukarı 1000 000 900 000 800 000 700 000 

M A D D E 2. — Aynı Kanunun 7 ncl maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Verginin Tarhı 
Beyan Esası 

Madde 7. — Taşıt Alım Vergisi, mükellefin, Maliye Bakanlığınca tespit edi
lecek esaslara göre, ilgili trafik, belediye, liman, gümrük idareleri, anabayi, bayi, 
bölge bayii, yetkili satıcı, acentelerle Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Mü
dürlüğü ile noterlerce onaylanmış beyannamesi üzerine tarh olunur. 

Yürürlük : 
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
M A D D E 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/3/1981 
"" " •-

1OT Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapan 26/11/1980 Gün ve 2348 Saydı Kanunda Değişildik 

Yapılma/ama Dair Kamun 
Kanun No. 2434 Kabul Tarihi : 24/3/1981 

M A D D E 1. — 26.11.1980 gün ve 2348 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 8 nci 
ve 10 ncu bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 13 ncü bent eklenmiştir. 

Yasama Bfilûmû Sayfa: 2 
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8. Yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler : Spor ve gezinti amacıyla özel ola
rak kullanılan her boyda içten ve dıştan takma, motorla hareket eden tekneler ile mo
torlu yelkenli teknelerdir. 

Motorlu yelkenli tekneler : Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Fede
rasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli teknelerdir. 

10. Motor gücü : Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası 
normlara göre tespit olunan ve kanunlarda (BG) olarak ifade olunan devamlı beygir 
gücüdür. 

13. Azami kalkış ağırlığı : Bi r uçak veya helikopterin, azami, yakıt, yük, yolcu 
ve teçhizatı dahil kalkışı için, özel teknik emirlerinde müsaade edilen ve yazılı olan 
azami kalkış ağırlığı olup K g . cinsindendir. 

M A D D E 2. — Aynı Kanunun 5 nci maddesi ile değiştirilen 6 ncı madde ile bu 
maddeye bağlı III sayılı tarife aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna IV 
sayılı tarife eklenmiştir. 

Madde 6. — I sayılı tarifede yazılı taşıt lardan taksi olarak kullanılanlar ile 
mezkûr tarife dışında kalan bilumum motorlu kara taşıtları II sayılı tarifeye göre; 
özel amaçla kullanılan yat. kotra ve her türlü motorlu tekneler III sayılı tarifeye, uçak 
ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yollan Anonim Ortak
lığına ait olanlar hariç) aşağıdaki IV sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

I H S A Y I L I TARİFE 

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi 
(BG) için ödenecek vergi miktarı 

r 

Taşıtların Cinsleri ve 1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş 
L6 ve daha 
yukarı yaş 

Motor Gücü (BG) T L . T L . T L . T L . 

Yat, kotra ve her türlü 
motorlu özel tekneler. 

10 — 20 BG'ne kadar 216 168 96 48 
2 1 — 5 0 » > 312 240 144 72 
51 — 100 » * 408 288 192 96 

101 — 150 » » 504 360 240 120 
151 ve daha yukarısı için beher 
(BG) için ilaveten 216 158 96 48 

IV S A Y I L I TARİFE 

Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler 

Taşıtların azami kalkış ağırlığı 
1-3 yaş 

T L , 
4-5 yaş 

T L . 
6-10 yaş 

T L . 

11 ve daha 
yukarı yaş 

T L . 

Uçak ve helikopterler. 
1150 K g / a kadar 30 000 25 000 20 000 15000 
1151 -— 1 800 K g / a kadar 40 000 35 000 25 000 20 000 
1801 * — 3 000 » 50 000 45 000 4u"Ö00 35 000 
3 001 -— 5 000 » 80 000 70 000 60 000 50 ^00 
5 001 -— 10 000 » 100 000 90 000 80 000 70 000 

10 001 -— 20 000 » 150 000 140 000 130 000 120 000 
20 001 1 fâg v® daha yıskan 250 000 225 000 200 00O 175 000 

Yasama £3!flmQ ; 3 
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Yürürlük : 
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümleri 1/3/1981 tarihinden geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
M A D D E 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/3/1981 

24/2/1981 Tarih ve 2416 Saydı 1981 Mali Yılı 
BUtçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun 
Kanun No. 2435 Kabul Tariki : 24/3/1981 

M A D D E 1. — 2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun 27 nci maddesinin 
(B/c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Harcırah Kanununun 33ncü maddesinin (b) fıkrasına göre (H) cetveli ile 
saptanan gündelikler, 1981 mali yılında yetkili makamlarca onaylanan programlara 
göre yapacakları denetim, soruşturma ve incelemeler için, görevin yapıldığı ve kuru
mun örgüt merkezinin bulunduğu yere ve kadro derecelerine bakılmaksızın, bakanlık 
veya bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Maliye Bakanlığı 
hesap uzmanı ve uzman yardımcıları, bankalar yeminli murakıpları ve murakıp yar
dımcıları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetim görevlileri (Başkan, üye, 
uzman müşavir, uzman ve uzman yardımcıları), bakanlıklar merkez örgütüne dahil 
kontrolörler ve stajyer kontrolör, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak ve Tarım Re-
lormu Müsteşarlığı müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Çalışma Bakanlığı iş müfettiş
leri ve iş güvenliği müfettişleri, Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettiş ve yar
dımcıları, ilköğretim müfettişleri ve belediyeler müfettiş ve müfettiş yardımcılarına 
ödenir. Unvanları bunlar dışında kalanlara kıyas yolu ile bu madde hükmü uygu
lanamaz. 

M A D D E 2. —- Bu Kanun hükümleri 1/3/1981 tarihinden geçerli olmak üzere, 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanunu Maliy.; Bakanı yürütür. 
25/3/1981 

5/11/1980 Tarih ve 2334 Sayılı Mil l i Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliğ'üıde Görevlendirilecek Uzman Personele 

Yapılacak Ödemelere Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun 

Kanun No. 2436 Kabul Tarihi : 24/3/1981 

MADDE] 1. — 2334 sayılı Kanunun 3ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 3. — ikinci maddede sözü edilenler ile Başkent'ten çağrılanlar bu gö
revleri süresince kendi kurum ve İşyerlerinden izinli sayılırlar ve her türlü özlük ve 
sosyal hakları İle asli görevlerine ilişkin diğer ödemelerin (6245 sayılı Harcırah Ka
nununun 33 ncü maddesinin (b) bendi ve Bütçe Kanunlarının bu bent hükümleri uya
rınca gündelik alanların gündelikleri dahil) kurumlarınca karşılanmasına devam edilir. 

M A D D E 2. — Bu Kanun 12 Eylül 1980 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu ve Mil l i Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreteri yürütür. 

25/3/1981 

Yasama Bfi!QmQ Sayfa : 4 
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MADDE 1. — ,2763 sayılı Vakıflar Kanununun 5404 sayılı Kanunla değişik bi
rinci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Cemaatlere ve esnafa mahsus vakıflar, bunlar tarafından seçilen kişi veya ku
rullarca yönetilir. İlgili makamlarla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından teftiş edilir 

denetlenirler. Teftiş ve denetlemenin usulleri ve nasıl yapılacağı ile sonuçları çıkarı
lacak yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 2 — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 5404 sayılı Kanunla değişik bi-
rinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

C e m a a t vakıflarının Türk Kanunu Medenisinin 78 nci maddesi gereğince Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne Ödeyecekleri teftiş ve denetleme masraflarına katılma payının, 
genel bütçeden karalanmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu karar anılan 
vak ı f l a r ı n teftiş ve denetimini etkilemez. 

— 2762 sayılı Vakıflar Kanununun birinci maddesine eklenen 
fıkra uyarınca, teftiş ve denetleme masraflarına katılma payının genel bütçeden kar
şılanmasına Bakanlar Kurulunca karar verilen vakıfların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar ödenmemiş borçları tahsil edilmez. Tahsil edilmiş olanlar geri verilmez. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/3/1981 

Kanun No. 2438 Kabul Tarihi : 24/8/1981 

MADDE 1. — 15/3/1977 tarih ve 2082 Sayılı İstanbul, Kayseri, Bursa Kapalı 
Çarşılarının Onarımı ve imarı Hakkında Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri aşağıdaki 
Şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — İstanbul, Kayseri ve Bursa'da bulunan tarihi kapalı çarşıların mi
mari ve inşai karakteri gözönünde tutulmak suretiyle onarım ve imarını Bayındırlık 
Bakanlığı yapar veya yaptarar. 

Bu işlere ilişkin proje ve fenni şartname esasları hakkında Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun görüşü alınır. 

Madde 2. — İstanbul, Kayseri ve Bursa tarihi kapalı çarşılarının onarımı İçin 
Bayındırlık Bakanlığı, hazırlanacak keşfe ve Devlet Planlama Teşkilatının öngördüğü 
ödenek dilimlerime göre gelecek yıllara sari ihaleler yapmaya yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilatınca bu işler için öngörülen ödenek dilimleri Bayındır
lık Bakanlığı bütçesinde yer talır ve harcamalar bu ödenekten karşılanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/3/1981 

13/5/1271 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa 
Ek- 7 nci Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kabul Tarihi: 24/3/1981 

MADDE i . — 13/5/1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa aşağıdaki 
Ek - 7 nci madde eklenmiştir. 

Yasama Bölümü Sayfa: 5 
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Kabul Tarihi : 24/3/1081 Kanun No:2437 

2052 Sayılı İstanbul, Kayseri, Bursa Kapalı Çarşılarının 
Onarımı ve iMARı Hakkında Kanunun 1 nci ve 2 nci Maddelerinin 

Değiştirilmesîne Dair Kanun 

2762 Sayılı Vakıflar Kanununun 5404 Sayılı Kanunla 
Değişik Birinci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının 

Değiştirilmesine ve Bu Maddeye Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun 

GEÇİCİ MADDE 

http://Sis3.es
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E K M A D D E 7. — Sıkıyönetim mercilerince yapılmakta olan bir soruşturma 
nedeniyle, Sıkıyönetim Komutam veya askeri savcısı tarafından gerekli görülüp yazı ile 
İstendiği takdirde, ceza İnfaz kurumları ile tutukevlerinde tutuklu veya hükümlü bu
lunan kimseler, derhal bu mercilere teslim edilirler. 

Yukarıdaki fıkra gereğince teslim alınan tutuklu veya hükümlüler teslim alın
malarım gerektiren adli işlemin sonuçlanması üzerine alındıkları kuruma iade edilirler. 
Arada geçen süreler tutukluluk ve 'hükümlülükte geçmiş sayılır. 

Sıkıyönetim Komutanlığı veya askeri savcılığınca teslim alınanların evvelce hak
larında verilmiş tutuklama kararlarının kaldırılması ya da hükümlü bulundukları ceza
larının infazlarının tamamlanması hallerinde, keyfiyet ilgili Sıkıyönetim Komutanlığı 
ve savcılığına bildirilir. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe Igirer. 
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/3/1981 
• 

1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar 
Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun 

Kanun No. 2440 Kabul Tarihi : 24/3/1981 

M A D D E 1. — 16/6/1927 tarih ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Me
murlar Kanununa 12/11/1980 tarih ve 2338 sayılı Kanunla eklenen Geçici Madde 6 aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 6. — Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan meslek ve vasıflan haiz 
yükümlüler hakkındaki 3 ncü madde (d) bendi hükmü saklı kalmak şartı ile 31 Aralık 
1980 (dahil) tarihine kadar yurt içi veya yurt dışı yükseköğrenim kurumlarından 
mezun olanlar er olarak askere sevk edilir ve dört aylık temel askerlik eğitimini 
müteakip terhis edilirler. 

Dört ayhk askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olanlardan yedek subay 
olmak isteyenler, bu Kanunun 3 ncü maddesine göre seçilirler ve Genelkurmay Baş
kanlığının tespit edeceği ihtiyaca göre ve uygun göreceği zamanlarda noksan kalan 
eğitimlerini tamamlayıp başarı gösterenler yedek subay olurlar ve emsalleri gibi terhis 
edilirler. 

Dört ayhk temel askerlik eğitimine tabi olanların sağlık nedeni İle istirahat, 
hava değişimi ve sağlık kurumlarında tedavi ve müşahadede geçen sürelerinin top
lam 30 güne (dahil) kadar olan kısmı muvazzaf hizmetlerinden cayılır. 

Yükümlülerden, genel ve katma bütçeli idarelerle, belediye ve özel idarelerde 
veya kamu iktisadi teşebbüsleri, teşekkülleri ve müesseselerinde maaşlı veya sözleş
meli veya yevmiyeli veya ücretli olarak görevli bulunanlar ile bu görevlerde aday 
olarak bulunanlar, temel askerlik eğitimi süresince maaşsız veya ücretsiz veya yev
miyesi» izinli sayılırlar. 

E r olarak terhis edilen yükümlülerin arta kalan muvazzaf hizmet süreleri ye
değe ayrıldıktan sonra yaş haddine iki kat olarak eklenir. 

Bu maddeye tabi yükümlülerin celp ve şevkleri ile buna ilişkin İşlemlerine ait 
diğer hususlar Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığıyla ilan edilmek suretiyle 
duyurulur. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 

Yoklama kaçağı veya bakaya suçundan mahkûm olanlar bu madde hükümle
rinden yararlanamazlar. 

M A D D E 2. — Bu Kanun 14 Kasım 1980 tarihinden geçerli olarak yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
25/3/1981 
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Y Ü R Ü T M E V E İ D A R E B Ö L Ü M Ü 

Milletlerarası Sözleşme 
Karar Sayısı : S/2487 

27 Ekim 1980 tarihli ve 2327 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 
«Tedhişçiliğin önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanması; Dışişleri Ba
kanlığının 5/1/1981 tarihli ve ÇS1G/ÇSKD : 702-490-10 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24/2/1981 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 

Başbakan 

2. BAYKARA K. ERDEM Prof. Dr. 1. ÖZTRAK M. ÖZGÜNES 

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

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

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

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

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

K. CANTÜRK Prof. Dr. N. AYANOĞLU R. BATURALP N. ÖZGÛB 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. 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 Tabii Kay. Bakanı 

i. EVÜYAOĞLU Dr. S. TÜTEN M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL 

Turlim ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE C. BABAN 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı 

Tedhişçiliğin önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi 
Bu sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 
Avrupa Konseyi amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştir

mek olduğunu nazarı dikkate alarak; 
Artan tedhişçilik suçlarının sebep olduğu büyüyen endişeyi müdrik olarak; 
Bu kabil suç faillerinin, kovuşturma ve cezadan kurtulmamalan için etkin 

önlemlerin alınmasını temenni ederek; 
Bu sonuca varabilmek için suçluların iadesinin özellikle etkili bir çare oldu

ğuna inanarak, 
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

M A D D E 1 
Akid Devletler arasında suçluların iadesi maksadıyla, aşağıda belirtilen suçla

rın hiçbiri siyasî suç, siyasi suça murtabit suç veya siyasî nedenle işlenmiş suç nite
liğinde telâkki edilmiyecektir : 

a — 16 Aralık 1970 tarihinde La Haye'de imzalanan uçakların kanun dışı 
yollarla ele geçirilmesinin önlenmesine ilişkin Sözleşmenin kapsamına giren suçlar; 
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b — 23 Eylül 1971 tarihinde Montreal'de imzalanan sivil havacılığın güven
liğine karşı kanun dışı eylemlerin önlenmesine ilişkin Sözleşmenin kapsamın1'- giren 
suçlar; 

c — Diplomatik Ajanlar dahil olmak üzere Uluslararası bir himayeye tabi 
olan şahısların hayat, fizikî bütünlüğü veya hürriyetine bir saldırıyı kapsaman va 
htm suçlar; 

d — Adam kaldırma, rehin alma veya gayrikanunî hürriyeti tahdit eden suç
lar; 

e — Şahısların hayatı için tehlike teşkil ettiği ölçüde bomba, el bombası ra
ket, otomatik ateşli silâh veya bombalı mektup veya koli kullanmak suretiyle işle
nen suçlar; 

f — Yukarıda sayılan suçlardan birini işlemeye teşebbüs veya böyle bir suçu 
işleyen veya işlemeye teşebbüs eden bir şahsın fiiline suç orta*: olarak işr.irake ilzy-
kin suçlar. 

M A D D E 2 
1. Üye devletler arasında iadenin amaçları bakımından, bir Akid Devlet, bir 

şahsın hayati, fiziki bütünlüğü veya hürriyeti aleyhine işlenip,! nci madde kapsa
mına giren herhangi bir suçtan başta bir şiddet eylemini içeren vahim bir suç>s, 
siyasi suça murtabit suç veya siyasi nedenle işlenmiş suç saymamağa karar vere
bilir. 

2. 1 nci maddede zikredilenlerin dışında şahıslar için toplu bir tehlike teşkil 
ettiği takdirde mülkiyet aleyhine bir fiili içeren vahim bir suça da ayni kaide -uygu
lanacaktır. 

3. Yukarıda sayılan suçlardan birini işlemeye teşebbüs veya böyle- Mı ¿ugu 
işleyen veya işlemeye teşebbüs eden bir şahsın fiiline suç ortağı sıfatıyla katılma 
halinde de aynı kaide uygulanacaktır. 

M A D D E 3 
Suçluların ladesine dair Avrupa Sözleşmesi dahil Akid Devletler arasımda uy

gulanan (-uçluların iadesi konusundaki bütün Antlaşma ve Sözleşme hükümleıl A ksri 
Devletler arasında bu Sözleşme hükümleri ile bağdaşmadıkları ölçüde değiştirilmiş
tir. 

M A D D E 4 
Akid Devletler arasında yürürlükte bulunan suçluların iadesine ektir Antlaş

ma ve Sözleşmelerde 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen herhangi bir suç iade liste
sinde sayılmadığı takdirde bu Sözleşmenin uygulanmasında dahil edilmiş sayılacaktır. 

M A D D E 5 
Talep edilen Devletler, 1 ve 2 nci maddelerde öngörülen suçlar için vftnt iade 

talebinin bir şahsı ırk, din, milliyet, siyasi kanaatleri dolayısıyla kovuşturma veya 
cezalandırma gayesi ile yapıldığına veya bu şahısın durumunun bu sebeplerden biri 
ile ağırlaşabileceğine dair ciddi sebepler mevcut olduğuna kanaat hasıl ettiği tak
dirde bu Sözleşmenin hiçbir hükmü suçluların iadesi konusunda yükümlülük tah
mil edecek şekilde yorumlanmıyacaktır. 

M A D D E 6 
1. Her Akid Devlet, şüphe edilen sanığın kendi ülkesinde bulunması ve kaza 

yetkisi talep edilen devletin hukukuna eşit şekilde yürürlükte olan yargı hakkı kai
desine dayanan bir Akid Devletten aldığı iade talebini müteakip, sanığı iade etme
mesi halinde, 1 nci maddede zikredilen suç hakkında kendi kaza yetkisini tesis et
mek için gerekli tedbirleri alacaktır. 
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2 Bu Sözleşme Mill i Hukuk'a uygun şekilde uygulanan herhangi bir ceza 
yargı yetkisini bertaraf etmez. 

M A D D E 7 
Ülkesinde 1 nci maddede zikredilen bir suçu işlediğinden şüphe edilen şahsın 

bulunduğu her akit devlet; 6 nci maddenin l inç i paragrafından zikredilen şartlar da
hilinde iade talebi aldığında, bu şahsı iade etmediği takdirde, her ne suretle olursa 
olsun istinasız ve lüzumundan fazla gecikmeden olayı kovuşturma maksadıyla kendi 
yetkili merciilerine intikal ettirecektir. Bu yetkili' mereiiier, o Devletin kanunları ge
reğince vahim nitelikte herhangi bir suç olayındaki gibi karar vereceklerdir. 

M A D D E 8 
1. Akid Devletler; 1 veya 2 nci maddelerde zikredilen suçlara taallûk eden 

kovuşturmalarla ilgili ceza meselelerinde yekdiğerine en geniş adlî yardımı sağlaya
caklardır. Talep edilen Devletin ceza meselelerinde karşılıklı adlî yardıma taallûk 
den kanun bütün hallerde uygulanacaktır. Bununla beraber, bu yardım, siyasi 
bir suç veya siyasi suça murtabit suç veya siyası nedenlerle işler.miş bir suçla ilgili 
olduğundan bahisle sadece bu sebeple reddedilmiyecektir. 

2. Talep edilen Devlet; 1 ve 2 nci maddelerde zikredilen bir suçtan dolayı 
adlî yardım talebinin, kişinin, ırk, din, milliyet veya siyasi kanaatleri dolayısıyla ko
vuşturma veya cezalandırma gayesiyle yapıldığına veya bu şahsın durumunun bu 
sebeplerden biri ile ağırlaşabileceğine dair ciddi sebepler mevcut olduğuna kanaat 
hasıl ettiği takdirde, bu Sözleşmenin hiçbir hükmü adli yardımın yerine getirilmesi 
İçin yükümlülük tahmil edecek şekilde yorumlanmıyacakür. 

3. Ceza işlerinde karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi dahil, Akid Dev
letler arasında uygulanan ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım konusundaki bütün 
antlaşma veya sözleşme hükümleri, Akid Devletler arasında bu Sözleşme hükümleri 
ile bağdaşmadıkları ölçüde değiştirilmiştir. 

M A D D E 9 
1. Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi, bu Sözleşmenin uygulanmasını 

takip edecektir. 
2. Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi, bu sözleşmenin uygulanmasın

dan doğabilecek herhangi bir itilafın dostluk çerçevesinde çözümlenmesini kolaylaş
tırmak için gerekli her şeyi yapacaktır. 

M A D D E 10 
1 — Bu Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanması hususunda Akid Dev

letler arasında ortaya çıkacak herhangi bir itilâf S ncu maddenin 2 nci paragrafına 
göre çözümlenemediği takdirde taraflardan birinin istemi üzerine anlaşmazlık hâke
me havale edilecektir. Taraflardan herbiri bir hâkem ve bu iki hâkem de üçüncü 
bir hâkemi tayin edeceklerdir. Tahkim talebinden itibaren üç. ay içinde taraflardan 
birisi bir hâkem atamadığı takdirde bu hâkem diğer tarafın istemi üzerine Avrupa 
însan Hakları Divânının Başkanı tarafından atanacaktır. Avrupa İnsan Hakları Di 
vânının Başkanı taraflardan birinin tebaası olduğu takdirde hâkemin atanması, Di
vanın Başkan Vekiline, adı geçen de aynı durumda bulunuyorsa taraflardan birinin 
tebaası olmıyan daha kıdemli Divan üyesine ait olacaktır, üçüncü hâkemin atanması 
hususunda iki hâkem anlaşamadıkları takdirde de aynı yöntem uygulanacaktır. 

2 — Hâkem Mahkemesi kendi muhakeme üssünü vazedecektir. Karar çoğun
luk oyu ile alınacak ve kesin olacaktır. 

MADDE 11 
1 — Bu Sözleşme Avrupa Konseyi üye Devletlerin imzasına açık tutulacak

tır. Sözleşme tasdik, kabul veya tasvibe tâbi tutulacaktır. Tasdik, kabul veya tas
vip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri nezdinde tevdii olunacaktır. 
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2 — Sözleşme, üçüncü tasdik, kabul veya tasvip belgesinin tevdii tarihinden 

Uç ay sonra yürürlüğe girecektir. 
3 — Sonradan tasdik, kabul veya tasvib eden mümzi Devletle ilgili olarak, 

Sözleşme tasdik, kabul veya tasvip belgesinin tevdii tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe 
girecektir. 

M A D D E 12 
1 — Herhangi bir Devlet, imza sırasında veya tasdik, kabul veya tasvip bel

gesini tevdii ederken, Sözleşmenin uygulanacağı ülke veya ülkeleri saptayacaktır. 
2 — Herhangi bir Devlet, tasdik, kabul veya tasvip belgesini tevdii ederken 

veya daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı beyan 
ile, bu Sözleşmenin uygulanmasını, ilişkilerinden sorumlu olduğu veyahut namlarına 
hareket etmeğe mezun bulunduğu diğer ülke veya ülkelere de teşmil edebilecektir, 

3 — Yukarıdaki paragrafa uygun olarak yapılan her beyan, bu beyanda zik
redilen ülke hakkında olmak üzere, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılacak 
bir bildiri ile geri alınabilecektir. Bu geri alma hemen veya bildiride gösterilebile
cek daha sonraki bir tarihte geçerli olacaktır. 

MADDE) 13 
1 — Herhangi bir Devlet, imza sırasında veya tasdik, kabul veya tasvip bel

gesini tevdii ederken, aşağıda yazılı hususlar dahil suçun kendine has vahim yönle
rini suçun değerlendirilişinde gözönüne almayı taahhüt etmek kaydiyle, siyasi suç, 
siyasî suça murtabit suç veya siyasî nedenle işlenmiş suç mahiyetinde telâkki ede
ceği 1 nci maddede zikredilen herhangi bir suça ilişkin iade talebini reddetme hak
kını mahfuz tuttuğunu beyan edebilir : 

a — Suçun; şahısların hayatı, fiziki bütünlüğü veya özgürlükleri için toplu 
bir tehlike yaratması; veya 

b — Suçun; işlendiği saikle ilişkisi bulunmayan şahıslan etkilemesi; veya 
e — Suçun; işlenmesinde zalimane veya hırçın usûllerin kullanılmış olması. 
2 — Herhangi bir Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı ve ka

bul tarihinde hüküm ifade edecek olan bir tebligat ile bundan evvelki paragrafa 
tevfikan dermeyen ettiği kaydı ihtiraziyi tamamen veya kısmen geri alabilecektir. 

3 — Bu maddenin 1 nci paragrafına tevfikan kaydı ihtimzi dermeyan eden 
bir Devlet 1 nci maddenin başka bir Devlet tarafından tatbik edilmesini istiyemez; 
bununla beraber kaydı ihtirazinln kısmî veya şartlı olduğu ahvalde sözü edilen mad
denin kendisinin kabul ettiği ölçüde tatbik edilmesini istiyebllir. 

M A D D E 14 
Her Akid Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı yazılı bir teb

ligat ile bu Sözleşmeyi feshedebilecektir. Keyfiyet aynı anda veya tebligatta belir
tilecek daha sonraki bir tarihte hüküm ifade edecektir. 

M A D D E 15 
Avrupa Konseyinden çekilen veya üyeliği kalkan her Akid Devlet bakımından 

bu sözleşme hüküm İfade etmez. 
M A D D E 16 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Konseyi üyesi Devletlere aşağıdaki hususları 
bildirecektir: 

a — Her imzayı; 
b — Her tasdik, kabul veya tasvip belgesinin tevdiini; 
c — Bu Sözleşmenin, 11 nci maddeye tevfikan her yürürlüğe giriş tarihini; 
d — 12 nci maddeye tevfikan kabul edilen her bildiri veya tebligatı; 
e — 13 ncü maddenin 1 nci paragrafına tevfikan dermeyan edilecek her kaydl 

ihtiraziyl; 
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f — 13ncü maddenin 2 nci paragrafında tevfikan kaydı ihtiraz inin geri alın
masını; 

g — 14 ncü maddeye tevfikan alınmış bulunan her tebligatı ve fesih keyfiye
tinin yürürlüğe giriş tarihini; 

h — 15 nci maddeye tevfikan Sözleşmenin hüküm ifade etmemesi halini. 
Bu hükümleri tasdik zımmında bu hususta tam yetkili kılınan ve aşağıda im

zalan bulunan Temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Bu Sözleşme tarihinde Strazburg'da Fransızca ve İngilizce her iki metin de 

geçerli olmak ve. Avrupa Konseyi arşivlerine tevdii edilmek üzere düzenlenmiştir. 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bunun usulüne uygun bir kopyasını mümzi hükümet
lerin her bMne gönderecektir. 

Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti adına 

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti adına 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adına 

Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti adına 

irlanda Cumhuriyeti Hükümeti adına 

isveç Kraliyeti Hükümeti adına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 

Belçika Kraliyet Hükümeti adına 

Danimarka Kraliyet' Hükümeti adına 

Almanya Federal Cumhuriyeti adına 

İzlanda Cumhuriyet' Hükümeti adına 

Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti adına 

İsviçre Konfederasyonu Hükümeti adına 
Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve 

Kuzey irlanda Hükümeti adına 

E U R O P E A N CONVENTION 
ON THE SUPPRESSION OF TERRORISM 

The member States of ike Council of Europe, signatory hereto, 
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater 

unity between its Members;' 
Aware of the growing concern caused by the increase in acts of terrorism; 
Wishing to take effective measures to ensure that the perpetrators of such 

acts do not escape prosecution and punishment; 
Convinced that extradition is a particularly effective measure for achieving this 

result, 
Have agreed as follows : 

A R T I C L E 1 
For the purposes of extradition between Contracting States, none of the fol

lowing offences shall be regarded as a political offence or as an offence connected 
with a political offence or as an offence inspired by political motives : 

a. An offence within the scope of the Convention for the Suppression of Un
lawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970; 

b. A n offence within the scope of the Convention for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 Sep
tember 1971; 

c. An serious offence involving an attack against the life, physical integrity or 
liberty of internationally protected persons, including diplomatic agents; 

d. An offence involving kidnapping, the taking of a hostage or serious unlaw
ful detention; 

e. An offence involving the use of a bomb, grenade, rocket, automatic firearm 
or letter or parcel bomb if this use endangers persons; 

f. A n attempt to commit any of the foregoing offences or participation as 
an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence. 
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A R T I C L E 2 

1. For the purposes of extradition between Contracting States, a Contracting 
State may decide not to regard as a political offence or as un offence connected 
with a political offence or as an offence inspried by political motives a serious 
offence involving an act of violence, other than one covered by Article 1, against 
the life, physical integrity or liberty of a person. 

2. The same shall apply to a serious offence involing an act against property, 
other than one covered by Article 1, i f the act created a collective danger for per-
sons. 

3. The same shall apply to an attempt to commit any of the foregoing offen
ces or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to com
mit such an offence. 

A R T I C L E 3 
The provisions of all extradition treaties and arrangements applicable between 

Contracting States, including the European Convention on Extradition, are modified 
as between Contracting States to the extent that they are incompatible with this 
Convention. 

A R T I C L E 4 
For the purposes of this Convention and to the extent that any offence men

tioned in Article 1 or 2 Is not listed as an extraditable offence in any extradition 
convention or treaty existing between Contracting States, it shall be deemed to be 
Included as such therein. 

A R T I C L E 5 
Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to 

extradite if the requested State has substantial grounds for believing that the request 
for extradition for an offence mentioned In Article 1 or 2 has been made for the 
purpose of prosecuting or punishing a person on account of his race, religion, nati
onality or political opinion, or that that person's position may be prejudiced for 
any of these reasons. 

A R T I C L E 6 
1. Each Contracting State shall take such measures as may be necessary to 

establish its jurisdiction over an offence mentioned in Article 3 in the case where 
the suspected offender is present In its territory and it does not extradite him after 
receiving a request for extradition from a Contracting State whose jurisdiction is 
based on a rule of jurisdiction existing equally in the law of the requested State. 

2. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in 
accordance with national law. 

A R T I C L E 7 
A Contracting State in whose territory a person suspected to have committed 

an offence mentioned in Article 1 is found and which has received a request for 
extradition under the conditions mentioned in Article 6, paragraph 1, shall, If it does 
not extradite that person, submit the case, without exception whatsoever and 
without undue delay, to is competent authorities for the purpose of prosecution. 
Those authorities shall take their decision In the same manner as in the case of ayn 
offence of a serious nature under the law of that State. 

A R T I C L E 8 
1. Contracting States shall afford one another the widest measure of mutual 

assistance in criminal matters in connection with proceedings brought in respect 
of the offences mentioned in Article 1 or 2. The law of the requested State concer
ning mutual assistance in criminal matters shall apply in all cases. Nevertheless 
this assistance may not be refused on the sole ground that it concerns a political 
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Atence or an offence connected with a political offence or an offence Inspired by 
political motives. 

% Notging in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation 
«fford mutual assistance if the requested State has substantial grounds for belie

ving that the request for mutual assitance In respect of an offence mentioned in 
Article 1 or 2 has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person 
on account of his race, religion, nationality, or political opininon or that that per
son's position may be prejudiced for any of these reasons. 

3. The provisions of all treaties and arrangements concerning mutual assis
tance in criminal matters applicable between Contracting States, including the Euro
pean Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, are modified as between 
Contracting States to the extent that they are incompatible with this Convention. 

A R T I C L E 9 
1. The HJuropen Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall 

foe kept informed regarding the application of this Convention. 
X It shall do whatever is needful to facilitate a friendly settlement of any 

tiiffieuity which may arise out of its execution, 

A R T I C L E 10 
1, Any dispute between Contracting States concerning the interpretation or 

application of this Convention, which has not been settled in the framework of A r 
ticle 9, paragraph 2, shall, at the request of any Party to the dispute, be referred 
to arbitration. Each Party shall nominate an arbitrator and the two arbitrators shall 
nominate a referee. If any Party has not nominated its arbitrator within the three 
months following the request for arbitration, he shall be nominated at the request 
of the other Party by the President of the European Court of Human Rights, If 
the latter should be a national of one of the Parties ,to the dispute, this duty shall 
be carried out by the Vice - President of the Court or, if the Vice - President is a 
national of one the Parties to the dispute, by the most senior judge of the Court 
not being a. national of one of the Parties to the dispute. The same procedure shall 
be observed if the arbitrators cannot agree on the choice of referee. 

2. The arbitration tribunal shall lay down its own procedure. Its decisions 
shall be- taken by majority vote. Its award shall be final. 

A R T I C L E 11 
1. This Convention shall be open to signature by the member States of the 

Council of Europe. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instru
ments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

2. The Convention shall enter into force three months after the date of the de
posit OS the thrid instrument of ratification, acceptance or approval. 

3. In respect of a signatory State ratifying, accepting or approving subsequ
ently, the Convention shall come into force three months after the date of the depo
sit of its instrument of ratification, acceptance or approval. 

A R T I C L E 12 
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instru

ment of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to 
which this Convention shall apply. 

2. A n y State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance 
or approval or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of 
the Council of Europe, extend this Convention to any other territory or territories 
specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or 
on whose bohalf St is authorised to give undertakings. 
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3. Any declaration made In pursuance of the preceding paragraph may, In 

respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn by means of 
a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such 
withdrawal shall take effect immediately or at such later date as may be specified 
In the notification. 

A R T I C L E 13 
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instru

ment of ratification, acceptance or approval, declare that it reserves the right to 
refuse extradition in respect of any offence mentioned in Article 1 which it consi
ders to be a political offence, an offence connected with a political offence or an 
offence inspried by political motives, provided that It undertakes to take into due 
consideration, when evaluating the character of the offence, any particularly serious 
aspects of the offence, including : 

a. That it created a collective danger to the life, physical Integrity or liberty 
of persons; or 

b. That it affected persons foreign to the motives behind it; or 
c. That cruel or vicious means have been used in the commission of the of

fence. 
2. Any State may wholly or partly withdraw a reservation it has made in 

accordance with the foregoing paragraph by means of a declaration addressed to 
the Secretary General of the Council of Europe which shall become effective as from 
the date of its receipt. 

3. A State which has made a reservation in accordance with paragraph 1 
of this article may not claim the application of Article 1 by any other State; it may, 
however, if its reservation is partial or conditional, claim the the application of 
that article In so far as it has itself accepted it. 

ARTICLE- 14 
Any Contracting State may denounce this Convention by means of a written 

notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Any such 
denunciation shall take effect immediately or at such later date as may be specified 
In the notification. 

A R T t C E L 15 
This Convention ceases to have effect in respect of any Contracting State 

which withdraws from or ceases to be a Member of the Council of Europe. 

A R T I C L E 16 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member 

States of the Council of : 
a. Any signature; 
b. Any deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval; 
c. Any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 

11 thereof; 
d. Any declaration or notification received in pursuance of the provisions of 

Article 12; 
e. Any reservation made in pursuance of the provisions of Article 13, pa

ragraph 1; 
f. The withdrawal of any reservation effected in pursuance of the provisions 

of Article 13, paragraph 2; 
g. Any notification received in pursuance of Article 14 and the date on 

which denunciation takes effect; 
h. Any cessation of the effects of the Convention pursuant to Article 15. 

Yürütme ve idare Bolümü Sayfa: 14 
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In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 
this Convention. 

Done at Strasbourg, this 27th day of January 1977, in English and in French, 
both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited 
in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of 
Europe shall transmit certified copies to each of the signatory States. 

For the Government 
of the Republic of Austria : 

Willibald P A H R 

For the Government 
of the Republic Of Cyprus : 
Ioannis CHRISTOPHIDES 

For the Government 
of the French Republic : 

P. C. TAITTTNGER 
For the Government 

of the Hellenic Republic : 
Dimitrl S. B1TSIOS 

For the Government: 
of Ireland: 

For the Government 
of the Grand Duchy of Luxembourg : 

Gaston THORN 

For the Government 
of the Kingdom of the Netherlands : 

Max van der STOEL 

For the Government 
of the Portuguese Republic : 

Jose MEDEIROS F E R R E I R A 

For the Government 
of the Swiss Confederation : 

Pierre G R A B E R 

For the Government 
of the United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland : 
Anthony CROSLAND 

For the Government 
of the Gingdom of Belgium : 

Renaat V A N E L S L A N D E 

For the Government 
of the Kingdom of Denmark : 

K . B. A N D E R S E N 

For the Government 
of the Federal Republic of Germany : 

Hans-Dietrich GENSCHER 
For the Government 

of the Icelandic Republic : 
Einar AGUSTSSON 

For the Government 
of the Italian Republic 

Gherardo CORNAGGIA MEDICI 
CASTIGLIONI 

For the Government 
of Malta : 

For the Government 
of the Kingdom of Norway: 

Knut F R Y D E N L U N D 

For the Government 
of the Kingdom of Sweden : 

Karin SODER 

For the Government 
of the Turkish Republic : 

I. S. C A 6 L A Y A N G I L 

Atama Kararları 
Çalışma Bakanlığından : 

Karar Saytst: B5718 
1 — Çalışma Genel Müdürlüğüne açık bulunan 2 nci derece kadrolu + 100 ek 

göstergeli Başmüşavirliğe, Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğü Müşavir Avukatı Yılmaz 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 9 



RESMÎ G A Z E T E 26 Mart 19S1 — bay : 17291 

Çankaya'nın, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi ve 71 inci 
maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Çalışma Bakam yürütür. 
17/3/1981 

Kenan E V R E M 
Orgeneral 
Devlet Başkans 

fi. ULUSU Prof. Dr. T. E SEN ER 
Başbakan Çalışma Bakam 

imar ve iskân Bakanlığından : 

Karar Sayış* : 25711 
1 — Açık bulunan 3. derece kadrolu Bitlis II İmar Müdürlüğü Mühendisliğine, 

Erzincan 11 İmar Müdürlüğü Mühendisi Metin Çaçtaş'ın 657 sayılı Yasanın değişik 
76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İmar ve iskân Bakanı yürütür. 
17/3/198İ 

Kenan E V R E N 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU Dr. Ş. TÜTEN 
Başbakan imar ve iskân Bakanı 

• — 

Yönetmelikler 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden : 

17 Ocak 1978 Tarih ve 16-172 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanarak Yürürlüğe 
Giren ve 4 Ağustos 1979 Tarih ve 16717 Sayılı Resmi Gazete'de Sadece E k :.'•>. 1 
Cetvel ve Bu Cetvelin Dip Notu Değiştirilen Maden Tetkik \e Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğü Giyim Eşyası Yönetmeliğinin Son Hükümleri ile E k No. I 

Cetvel ve Cetvelin Dip Notunu Değiştiren Yönetmelik. 
Madde 1 — 17 Ocak 1978 tarih ve 18172 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak 

yürürlüğe giren ve 4 Ağustos 1979 tarih ve 16717 sayılı Resmî Gazete'de sadece Ek 
No 1 Cetvel ve bu Cetvelin dip notu değiştirilen Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğü Giyim Eşyası Yönetmeliğinin Son Hükümleri ile Ek No 1 Cet
vel ve Cetvelin dip notu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2 — Yönetmeliğin Son Hükümler Bölümündeki Madde 17 aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 17 — Direktörler Encümeninin 5/7/1979 tarih ve 2416 sayılı kararıyla 
kabul edüen Giyim Eşyası Yönetmeliğinin Ek No. 1 Cetvel ve bu Cetvelin dip notu, 
Yönetmeliğin Son Hükümleri 20 Şubat 1981 tarihinden itibaren yürürlükten kaldı
rılmış ve yerine yeniden düzenlenen Ek Cetvel No : 1 ve Cetvel No : l 'c dit not yü
rürlüğe konulmuştur. 

Madde 3 — Yönetmeliğin son Hükümler Bölümündeki Madde İS aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 18 — tş bu değişiklik Direktörler Encümeninin 20 Şubat 1981 tart ı ve 
2396 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

Madde 4 — Yönetmeliğin Son Hükümleri Bölümündeki Madde 19 aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 19 — Bu değişiklik 20 Şubat 1981 tarihinden itibaren yürürlüğe girer, 
Madde 5 — Bu Yönetmelik Hükümlerini Genel Direktör yürütür. 

•sayfa : 16 
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Cetvel No, 1 
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X 
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X j Hemşire X X 
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X X 

İdare ve koruma Amtn. memuru > X X 
. f — — 

Kardeksç* \ 
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— — 

1 
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1 Kutuphanecr 1 1 
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Laborant (Merkezde çalışan) 1 X X 
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Laborant (Arazide çalışan) X X X X 

Makinist (Uçakta görevli) 
J 
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Mubayaa memuru X X 

[Mubayaa ı$len ile görevli personel (Devamlı açıkta ç a ) X X X X X X 

Müracaat memuru X X 

Ncvıgator X X X X X 
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5ağİJk memuru 
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Steno - Daktilo 
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J Aynı htımetın değişik flertcelerdeki unvanlar için aynı eşya verilir (Örneğin bahçrvan ve bahçjvan yardımcısına, bahçıvana verilen giyim eşyaları verilir) 
2 Resmî kıyafet taşıyanlara, cetvelde gösterilmemiş olsa dahi şapka, frenk gömleği, çorap da verilebilir. 
3 Listede takım elbise verildiği belirtilenlerden, resmi kıyafat taşımaları öngörülen)elere* takım elbise (yaıtık c l . ı s e , kışlık elbise) olarak verilebilir 
A Teknik hizmetler sınıfına girecek nitelikte ofup, fs/gal ettiği (BöJge Muduru, Mudur v b.) kadronun Genel İdare Hizmetleri sınıfında olması dolayısıyle bu sınıfa 

geçmiş bulunan ve görev gereği teknik personel gibi hareket etmesi gerekenler de teknik personele yapılan giyecek yardımından faydalanır 
5 Etud, proje, yer teslimi, tetkik, tahdit, sondaj, kabul, metra], emanet ıs v.b. işler için ıs yerme geçici görevle giden ve görev suresi yılda 50 günden fazla olan 

teknik personele, geçfa görev olarak yaptıkları isi devamlı olarak görenlere verilen giyecek eşyaları verilir. Ancak geçici görev suresi yılda 3 aydan az olduğu 
takdirde gıyrm csyatornıın kullanma suresi bir kat artırHarak hesaplanır. 

Y ö r ö t m e VQ İ d a r e Bölümü S a y f a : n 
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T. M . Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Organizasyon ve Metot Müdürlüğü Yönetmeliği 

I. BÖLÜM 

Kuruluş Amacı, Çalışma Konulan ve Teşkilat Yapısı 
Kuruluş amacı: 
Madde 1 — Toprak Mahsulleri Ofisine verilen görevlerin, daha verimli, daha 

ekonomik ve etkiU bir şekilde yürütülmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi konu
larında çalışmalar yapmak ve gerekli tekliflerde bulunmak amacıyla, merkezde OR
GANİZASYON ve METOT MÜDÜRLÜĞÜ kurulmuştur. 

Çalışma konuları: 
Madde 2 — Müdürlüğün çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir: 
1. Organizasyon Konuları 
1.1 Ofisin organizasyon yapısı üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmak, 

verimi arttırıcı, ekonomi sağlayıcı ve hizmet kalitesini yükseltici yönde tekliflerde 
bulunmak, 

1.2 Ofis görevlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için; birim
lerin kuruluş, amaç, görev, yetki, teşkilât yapısı, yönetim düzeni v. b. konularda 
araştırmalar yapmak, değişen ve gelişen şartlara göre gerekli olan değişikliklerin 
yapılması İçin tekliflerde bulunmak, 

1.3 Ofisin Merkez ve Taşra Teşkilâtında mevcut ya da yeni kurulacak bi
rimlerin YönetmeUk ve İzahnameleri ile, hizmet sırasında ihtiyaç duyulan diğer Yö
netmelik ve İzahnamelerin hazırlanmasında birimlere yardımcı olmak, hazırlanan ön 
taslaktan geliştirmek ve gerekçeleri ile birlikte Tetkik ve İstişare Kurulu'na sunmak, 

1.4 İşyerlerinin sınıflandırılması ve mahrumiyet derecelerinin tesbiti ile ilgili 
araştırmalar yapmak. 

2. Metot Konulan 
2.1 Birimlerin kullandıkları metotlan, uygulanan işlemleri, birim içi ve birim

ler arası iş akışım incelemek, görevlerin daha çabuk, daha düzenli, daha verimli ve 
daha etkin Jjir şekilde yapılabilmesi için tekliflerde bulunmak, 

2.2 Yazışma, kayıt, dosyalama, arşiv, bilgi işlem v. b. sistemlerin düzenlen
mesi, geliştirilmesi ve standart bir hale getirilmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, 

2.3 İş verimini artt ırmak amacı ile iş analizleri, iş tanımlan, iş değerlendir
me, iş ölçme, norm kadro, insangücü planlaması çalışmaları yapmak, 

2.4 Form kontrol düzenini kurmak, formülerlerin geliştirilmesi için araştır
malar yapmak, Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesince standardize edilmiş 
formları yürürlüğe koymak, formülerlerin sicilini tutmak, 

2.5 Birimlerin iş ve çalışma şart lanna göre, yerleşme durumlannı incelemek 
ve tekliflerde bulunmak, 

2.6 İşlerin daha verimli, daha çabuk ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için 
personel fikirlerinden yararlanmak amacı ile Teklif Sisteminin yürütülmesini sağla
mak, 

3. Diğer Konular 
3.1 Müdürlüğün uygulamaya konulan tekliflerine ait çahşmalan izlemek, 

sonuçlarını değerlendirmek, aksayan yönlerin giderilmesine yardımcı olmak, 
3.2 Organizasyon, Metot ve Yönetim konularındaki yayınları izlemek, gerekli 

dokümanları toplamak ve ilgililerin faydalanmasını sağlamak. 
Teşkilât yapısı : 
Madde 3 — Müdürlüğün teşkilât yapısı aşağıda gösterilmiştir : 
Müdür 
Müdür Yardımcısı (iki adet) 
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Uzman (yeteri kadar) 
Uzman Yardımcısı (yeteri kadar) 
Haberleşme Servisi Şefi 
Haberleşme Servisi personeli (yeteri kadar) 

II. BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Görevler: 
Madde 4 — Müdürlük personelinin görevleri sırasıyla aşağıda gösterilmiştir : 
1. Müdürün Görevleri 
1.1 Yönetmeliğin 2. maddesinde belirlenen çalışma konularının mezvuata, yö

netim ve araştırma tekniklerine uygun olarak yapılmasını planlamak, çalışmaları 
koordine etmek, yürütülmesini sağlamak ve denetlemek, 

1.2 Personel arasında İş bölümü yapmak, 
1.3 Personelin işbaşında yetişmeleri için kendilerine yardımcı olmak.yol gös

termek, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak, 
1.4 Yönetimi altındaki personelin çalışmalarını değerlendirmek, 
1.5 Yeni alınan personelin işi benimsemesine yardımcı olmak. 
2. Müdür Yardımcılarının Görevleri 
2.1 Müdürlüğe ait görevlerin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak, 
2.2 Müdür tarafından kendisine verilen görevleri yapmak, 
2.3 Müdürün yokluğunda ve görevlendirildiğinde Müdüre alt tüm görevleri 

yürütmek. 
3. Uzmanların Görevleri 
3.1 Sorumluluğuna verilen araştırmalan yapmak, 
3.2 Tamamladığı araştırmaların raporlarını hazırlamak, 
3.3 Beraber çalıştıkları uzman yardımcılarının iyi birer araştırmacı olarak 

yetişmeleri için, gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmak, 
3.4 Kendisine bağlı uzman yardımcılarının çalışmalarım düzenlemek, 
3.5 Grup halinde yapılan araştırmalarda diğer uzman ve uzman yardımcıla-

rlyle birlikte çalışmak ve araştırma raporunu hazırlamak. 
4. Uzman Yardımcılarının Görevleri 
4.1 Grup halinde yapılan araştırmalarda istenilen verileri toplamak, analiz 

etmek, raporun hazırlanmasında yardımcı olmak, 
4.2 Sorumluluğuna verilen araştırmalan yapmak, raporunu hazırlamak, 
4.3 Bağlı bulunduğu uzmana araştırma çalışmalannda yardımcı olmak. 
5. Haberleşme Servisi Şefinin Görevleri 
5.1 Müdürlüğün haberleşme, dosyalama, arşiv işlerinin mevzuata uygun ve 

düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 
5.2 Müdürlük personelinin özlük işlerini yürütmek, şahıs dosyalarım tutmak, 
5.3 Müdürlüğün teksir, baskı, cilt v.b. işlerinin yapılmasını sağlamak, 
5.4 Müdürlüğün demirbaş, kırtasiye ve diğer malzeme ihtiyaçlannın teminini 

ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlamak, bunlarla ilgili kayıtlan tutmak, 
5.5 Müdürlüğe ait demirbaşlarla ilgili münakale, ıskat, onanın, bakım ve 

sayım işlerim yapmak. 
6. Teknik Ressamın Görevleri 
6.1 Müdürlük çalışmalarının gerektirdiği şema, form v. b. çizim ve resim 

işleri ile bunlara ait geliştirme çalışmalarım ve yazışmaları yapmak. 
7. Memurlann Görevleri 
7.1 Haberleşme Servis Şefinin yapacağı iş bölümüne göre evrakın kayıt, da

ğıtım, dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak, 
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8. Daktilografların Görevleri 
8.1 Müdürlüğe ait bütün tape işlerini eksiksiz, doğru ve usulüne uygun ola

rak yapmak, 
8.2 Kullandıkları makinaların temizlik ve bakımlarını yapmak. 

Yetkiler : 
Madde 5 — Müdürlük personelinin başlıca yetkileri şunlardır : 
1. Müdürün Yetkileri 
1.1 Müdürlüğe ait çalışma konularının ve verilen görevlerin istenilen nitelikte 

yapılabilmesi İçin; gerekli yönetim ve teklif etme yetkilerine, 
1.2 Yönetimindeki personelin, yükselme, atama, ödüllendirme ve cezalandırıl

maları konularında Personel Yönetmeliğinde belirlenen diğer yetkilere, 
sahiptir. 

2. Müdür Yardımcılarının Yetkileri 
2.1 Müdür tarafından kendilerine verilen görevlerin gerektirdiği yetkiler ile 

Müdürün yokluğunda ve görevlendirildiğinde Müdürün tüm yetkilerine, 
2.2 Müdürlüğün çalışma konularında belirtilen işlerin daha iy i ve daha rasyo

nel bir şekilde yürütülmesi için teklifte bulunma yetkisine, 
sahiptirler. 

3. Uzmanların Yetkileri 
3.1 Kendilerine verilen araştırmaları yapabilmek ve beraber çalıştıkları uz

man yardımcılarının hizmet içinde yetişmelerini sağlamak amacıyla gereken tedbir
leri almak ve tekliflerde bulunmak yetkilerine sahiptirler. 

4. Haberleşme Servis Şefinin Yetkileri: 
4.1 Servis görevlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri 

almak ve Müdürlük ihtiyaçlarının temini hususunda teklifte bulunma yetkilerine sa-
hiptir. 

S Diğer Personelin Yetkileri 
5.1 Kendilerine verilen görevlerin istenilen şekilde yapılabilmesi için, gerekli 

tekliflerde bulunma yetkilerine sahiptirler. 
Sorumluluklar ; 

Madde 6 — Müdürlük personelinin başlıca sorumlulukları aşağıda belirtilmiş-
tir; 

1. Müdürün Sorumlulukları 
1.1 Müdür bu Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili 

görevlerin yapılmamasından, noksan yapılmasından, ihmalinden, sahip olduğu yetki
leri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. 

2. Diğer Personelin Sorumlulukları 
2.1 Müdürlüğün diğer kademelerindeki personel, kendilerine verilen görevlerin 

yapılmamasından, noksan yapılmasından veya ihmalinden bağlı bulunduğu yöneti
ciye karşı sorumludurlar. 

III. BÖLÜM 
Nitelikler ve Atanmalar 

Personelin nitelikleri ve atanmaları: 
Madde 7 — Müdürlük personelinin özel nitelikleri ile atanma şekilleri aşağıda 

belirlenmiştir : 
1. Müdürün Nitelikleri ve Atanması 
1.1 Bu Yönetmeliğin 1. maddesinde açıklanan, kuruluş amacını gerçekleşti

rebilecek seviyede meslekî ve yönetim bilgisine sahip olmak. 
1.2 Müdür Yardımcıları arasından Genel Müdür veya Müdürlüğün bağlı ol

duğu Genel Müdür Yardımcısının teklifi üzerine, Personel Yönetmeliğinde belirlenen 
esaslara göre atanır. 
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2. Müdür Yardımcılarının Nitelikleri ve Atanmaları 
2.1 Uzman olarak çalıştığı süre içinde yeterli derecede yöneticilik bilgi ve 

yeteneği kazanmış ve olumlu sicil almış bulunmak. 
2.2 Müdürlüğün teklifi üzerine, uzmanlar arasından Personel Yönetmeliğinde 

belirlenen esaslara göre atanırlar. 
3. Uzmanların Nitelikleri ve Atanmaları 
3.1 Uzman Yardımcılığı görevinde en az üç, en çok beş yıl çalışmış ve bu 

süre içinde Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünce düzenlenen O-M elema
nı yetiştirme kursu veya buna benzer en az bir kurs veya semineri başarı 11° bitir
miş olmak, 

3.2 Katıldığı araştırmalarda başarı göstermek ve tek başına yürüttüğü araş
tırmalardan en az birisinde yeterliliği üst yönetim kademesince kabul edilmiş bir 
rapor hazırlamış olmak, 

3.3 Müdürlüğün teklifi üzerine, uzman yardımcıları arasından Personel Yönet
meliğinde belirlenen esaslara göre atanırlar. 

4. Uzman Yardımcılarının Nitelikleri ve Atanmaları 
4.1 Fakülte veya Yüksek Okul mezunu olmak, 
4.2 Seyahat edebilecek sağlam ve sıhhatli bir bünyeye sahip bulunmak, 
4.3 Yazılı yeterlilik sınavını ve bunu takiben yapılacak mülakatı kazanmış 

olmak, 
4.4 Lisan bilmek ve 35 yaşım geçmemiş olmak tercih sebebidir. 
4.5 Bu nitelikleri taşıyanlar Personel Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre 

atanırlar. 
5. Haberleşme Servisi Şefinin Nitelikleri ve Atanması 
5.1 Lise veya dengi okul mezunu olmak, 
5.2 Haberleşme yöntemleri ile personel yönetimi konularını yeteri kadar bil

mek, uygulayabilmek ve düzenli olarak yürütebilmek. 
5.3 Müdürlüğün görüşü alınmak kaydiyle, Personel Yönetmeliğlndeki esaslara 

göre atanır. 
6. Diğer Personelin Nitelikleri ve Atanmaları 
6.1 Görevinin gerektirdiği eğitimi görmüş olmak, 
6.2 Ofis Hizmetine Alınacak Personel İçin Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde 

belirlenen niteliklere sahip olmak ve giriş sınavım kazanmak. 
6.3. Bu personel, Müdürlüğün görüşü alınmak suretiyle Personel Yönetmeli

ğinde belirlenen esaslara göre atanırlar. 

rv. BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Lisans veya Uzmanlık Eğitimi Görmüş Personelin Atanma Durumu : 
Madde 8 — Kamu yönetimi ve işletme konularında lisans veya uzmanlık eği

timi görmüş olan uzman yardımcıları üç yıllık süreyi beklemeksizin, sorumlulukla
rına verilen bir konuda uzmanlık için araştırma ve rapor hazırlama çalışmalarına 
başlayabilirler. Bunlardan başarılı olanlar Personel Yönetmeliğindeki esaslara göre 
uzmanlığa atanırlar. 

Tahsil durumlar* uymayan yetenekli personelin atanma yetkisi: 
Madde 9 — Müdürlük içinde veya Müdürlüğün çalışma konularında uzun süre 

görev yapmış ve hizmet içi eğitimlerle yetişmiş olan personel arasından, tahsil du
rumları istenilen niteliklerde açıklanan seviyenin bir altında olanlar, ihtiyaç veya taltif 
durumları dikkate alınarak, yeterliliği tesbit edilmek kaydiyle, Genel Müdür veya 
Yönetim Kurulunun onayı ile uzman yardımcılığına, uzmanlığa veya diğer idari ka
demelere atanabilirler. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15 



Sayfa : 22 RESMİ G A Z E T E 26 Mart 1981 — Sayı : 17291 

Uzmanlığa geçirilemeyen uzman yardımcılarının durumu : 
Madde 10 — Bu Yönetmeliğin 7/3.2 maddesinde belirtilen Uzmanlık Raporunu 

süresi içinde hazırlamadıkları için, Uzmanlığa geçirilemeyen Uzman Yardımcıları, Ofi
sin başka birimlerine naklen atanabilirler. 

Diğer birimlerle ve kuruluşlarla ilişkiler : 
Madde 11 — Organizasyon ve Metot Müdürjüğü, çalışma konularına giren gö

revleri yerine getirmek amacı ile, mevzuat ve Genel Müdürlükçe tesblt edilen pren
sipler dahilinde teşkilâtın bütün birimleri ile, yerli ve yabancı resmî ve özel kuruluş
larla, gerçek ve tüzel kişüerle gereken ilişkileri kurar ve yazışmalar yapabilir. 

V. BÖLÜM 
Yürürlük, lzahname Hazırlanması, Kaldırılan Mevzuat 

Yönetmeliğin yürürlük tarihi: 
Madde 12 — Yönetim Kurulunun 30/1/1981 gün ve 69/2 sayılı kararı ile onay

lanan bu Yönetmelik, 2/2/1981 tarihinde yürürlüğe girer. 

lzahname hazırlanmam : 
Madde 13 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay 

içinde, Organizasyon ve Meto f Müdürlüğü tarafından uygulama şeklim açıklayan bir 
lzahname hazırlanır. 

Kaldırılan mevzuat ; 
Madde 14 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten, 15/2/1967 tarihli 

960061/113 Sicil ve Müdevvenat numaralı eski Organizasyon ve Metot Müdürlüğü Yö
netmeliği ile, 25/7/1979 tarih 960079/143 Sicil ve Müdevvenat numaralı, Genel Yö
netmeliğin Organizasyon ve Metot Müdürlüğü bölümü yürürlükten kalkar. 

Gevrekli Belediyesinden: 

Gevrekti Belediyesi Sıhhi Zabıta Yönetmeliği 

Madde 1 — Halkın huzurunu ve rahatını kaçıracak şeyleri yapmak ve saat 
22.00 den 8.00 e kadar sakaklarda ve caddelerde ve 24.00 den 8.00 e kadar ev ve apart
man işlerinde hoşnutsuzluğa ve sızıltıya meydan verecek derecede bağırıp çağırmak 
ve her ne veçhile olursa olsun gürültü ve patırdı etmek yasaktır. 

Madde 2 — Yollar, meydanlar, sinemalar gazinolar, nakliye vasıtaları ve 
umuma mahsus olan yerleri her ne surette olursa olsun kirletmek ve buralarda hal
kı tiksindirmek utandıracak incitecek/söz veya harekette bulunmak yasaktır. 

Madde 3 — Herkez süprüntüsünü sızıntı ve koku yapmıyacak bir kapalı ma
deni kap içinde biriktirip kapısı önünden geçecek temizlik arabasına boşaltacaktır. 
Her hangi bir şey dökmek veya binaların akıntı ve sıkıntı yapmalarına meydan ver
memek suretiyle sokakları kirletmek yasaktır. Ev, apartman ve dükkan sahipleri 
ve içinde oturanlar binaların önündeki veya keidınmianm kirletmeyeceklerdir. 

Madde 4 — Her bina sahibi yağmur sularını ve soba akıntılarını v erlere ve 
gelip geçenlerin üstüne damlatmamak için yapılması lazım gelen her şeyi yapmağa 
ve bu gibi şeyler yaya kaldırımlarına akıtmayıp mecrası olan yerlerde de oraya ka
dar kapalı olarak götürmeye mecburdur. Mecra olmayan yerlerde bu akıntıların 
yaya kaldırım aîtmd3n sokak akıntısına verilmesi mecburidir. 

Madde 5 — Meskenlerden, dükkanlardan mağaza ve imalathanelerden ve di
ğer binalardan komşularına ve civardan geiip geçenlerin sıhhatine zarar verecek 
surette duman ve toz çıkarmak yasaktır. 
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Madde 6 — Hertüriü eşya naklinde sokakları kirletmek yasaktır. Nakli ya
panlar bunun için lazım olan tetbirleri almağa mecburdurlar. 

Madde 7 — Kapılardan pencerelerden açık veya kapalı balkonlardan bina 
içindeki ışık mahallerinden halı kil im yatak takımı örtü vesaire her türlü ev eşyası 
silkmek veya süprüntü atmak yasaktır. 

Madde 8 — Umumu mecralara mahsus baca ve ızgaralara katı ve kokulu, 
sulu maddeler atmak ve dökmek, kar yığmak yasaktır. Boş yerlere ve arsalara süp
rüntü, gübre, paçavra vs. atmak yasaktır. 

Madde 9 — Şehir içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahzen vs. gibi 
çukurların üzerini açık bulundurmak yasaktır. Sulama suyu kuyularının üzerini 
açık bulundurmak, içine insan ve hayvan düşmesine mani olacak tertibatın alınma
sı şarttır. 

Madde 10 — Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarım sokağa bırakmak bunlar şehir 
içinde arsalar ve meydanlarla mezarlıklarda ve abide avlularında otlatmak ve bağ
lamak yasaktır. 

Madde 11 — Yollarda, meydanlarda, nakil vasıtalarında ve umuma mahsus 
yerlerde markasız, ağırlıksız ve yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar kısa bir 
iple sahibinin elinde bulunmaksızın köpek gezdirmek yasaktır. 

Madde 12 — Dükkan, mağaza ve hertüriü binaların kapı, pencere, duvar so
kak gibi dışarıdan görülecek yerine hasır, bez çuval teneke, kafes vs. koyup man
zarayı çirkinleştirmek yasaktır. 

Madde 13 — Yol lan meydanları veleki kısa bir zaman içinde olsa belediyenin 
izni olmaksızın herhangi bir şeyle tutmak, kapatmak, gelip geçenlere zorluk ver
mek yasaktır. 

Madde 14 — Yapılıştan, görünüşleri, kokulan gelip geçenleri tiksindirecek 
veya rahatsız edecek şeylerle sokaklarda gezmek ve bunları açık olarak taşımak 
yasaktır. 

YENİLECEK VE İÇİLECEK ŞEYLER YAPİLAN V E SATILAN YERLER: 
Madde 15 — Yemlen ve içilen hertüriü maddeleri yapmak, satmak veyahut 

depo etmek için açılan yerler bu maksatlarda kullanılmaya elverişli olup olmadığı 
ve muhitindekiler için bir mahsuru olup olmadığı hakkında belediyece yapılacak 
sıhhi, fenni ve idari tetkikatdan sonra verilecek müsaadeye tabidir. 

Madde 16 — Sıhhi şartlan bozuk olan yerlerde içinde kirli işlerle çalışan 
veyahut gıda maddeleri kirletecek veya bozabilecek mahsurları bulunduğu sabit 
olan müesseseler veya imalathaneler yanında veyahut bunların bulunduğu binalar 
içinde gıda maddeleri yapılmasına mahsus yerler açılmasına müsade edilmez. 

Madde 17 — Çalışılan yerin her tarafında yapıcıların ve satıcıların üstlerin
de veya başlannda ve ellerinde yapılan ve satılan şeylerde bunlara mahsus kaplar
da kullanılan her türlü alet ve edevattan hasılı her şeyde ve her yerde temizlik 
ve alışverişin her kısmından doğruluk şarttır. Bu şarta aykırı düşen şeyler yasak. 

Madde 18 — Gıda maddeleri imalathaneleri kargir ve rutubetsiz binalarda 
yapıları işin bütün teferruatına yetişecek bir genişlikteki yerlerde tesis edilecek dı
şarıdan sinek girmesine mani olacak surette ince tel ile örtülmüş pencereler vası
tasıyla bol gündüz ziyası ile aydınlatılmış olacak ve imalathane muntazam değişti 
recek şekilde pencere üstüne müteharrik camlar veya hava bacalan veya aspıratörlü 
veya menfezli tarzında havalandırma tertibatı bulunacaktır. Bu müesseseselerde 
g;da maddelerinin 

a) Temizlenmesi veyahut yıkanmasına mahsus yerler. 
b) İmar ve ihsar halleri 
c) îpdidai maddeler deposu 
d) Ambalaj yerleri. 
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Madde 19 — Yapılmış maddeler depo yerleri birbirinden ayrılmış olacak ve 
bütün bu kısımların teminleri ile en aşağı birbuçuk metre yüksekliğine kadar du
varlara her vakit yıkanarak temizlenecek surette mermer veya tayans veya moza-
yik veyahut karasimen şap çimento ile muntazaman döşenmiş olacak duvarların 
müteakip kısımları îie tavanları sıvanmış veya badanalanmış veyahut boyanmış 
olacaktır. Yapılmış maddelerin ambalaj halinde depo edilmiş yerlerin zemini ara
lıksız tahta duvarları badanalı sıvalı olabilir. Mahrukat deposu, bütün deposu bu 
kısımlarla doğrudan doğruya alakalı bulunmayan bir yerde yapılacaktır. 

Madde 20 — Yıkanarak temizlenmesi zaruri gıda maddelerinin imal ve ihzar 
yerleri yıkama ve ayıklama yerleri temizleme ve bulaşık yıkama yerlerinin içinde 
temizlik vesair maksada kullanılan veyahut muhtelif sebeplerle kir l i sular hasıl 
olan imalathaneler depo ve satış yerlerinin dükkanlarının üslerinin zeminlerinin 
münasip yerlerine doğrudan doğruya kanalizasyonda, kanalizasyon bulunmadığı tak
dirde sabit veyahut septik çukurlarda nihayetîenen ızgaraları ve sifonlu delikler 
bulunacak. 

Madde 2i — Gıda maddelerinin ayıklama ve temizleme, hazırlanması için kul
lanılacak masaların üzeriyle her türlü gıda imalathanelerinde ve satış yerlerinde ve 
içinde yenilen ve içilen kirl i kaplar yıkandığı bulaşık tenekelerinin ve oluklu sürdür
me yerleri mermer veya fayans veya mozaik elacak veya aralıksız deliksiz ve su 
geçirmez dayanıklı diğer münasip bir madde ile kaplanmış olacaktır. 

Madde 22 — Her türlü gıda maddelerinin imal ve ihsar edildiği, istihsal ve 
ambalaj edildiği yerlerde çalışan işçiler daima temiz tutulan bir iş elbisesi veya
hut işçilerin soyunup giyinme > erleri ayn olacaktır. 

Madde 23 — Gıda maddelerinin imal edildiği yerlerde veya satıldığı yerlerde 
dükkanların giriş ve çıkışları müşterilerin giriş çıkışlarına mahsus bir kapıyı havi 
sabit cemakanla örtülecektir. 

Madde 24 — Gıda maddeleri imalathane ve satış yerleri veyahut içinde yeni-
len içilen oturulan yerleri kuru olarak süpürmek toz çıkarmak ve bugibî yerlere 
ayakkabı boyacılarının girmesine müsaade etmek yasaktır. 

Madde 25 — Gıda maddeleri imal ve ihsar satılan yerler ve depolarda sinek 
hamam böceği vesaire gibi haşaralarla fare, örümcek bulunması ve buralarda her 
türlü hayvan beslenmesi yasaktır. 

Madde 26 —- Pişirilmeden, yıkanmadan veyahut kabuklan soyulmadan oldu
ğu gibi yenilen her türlü gıda maddelerinin imalathane ve dükkan içinde dahi olsa 
açıkta olarak teşhir veya satışa çıkarmak yasaktır. B u gibi gıda maddeleri dışarıdan 
toz veya sinek girmeyecek vasıtalarla alınıp satılacak. 

Madde 27 — Satılan bütün gıda maddeleri etrafa sızıntı vermeyecek ve ha
riçten görünmiyecek tarzda ambalaj yapılarak müşteriye verilmesi mecburidir. Fab
rika ambalajı ile satılan ve üzerine mahkut veya maktu olarak bu izahatı havi on
aman gıda maddeleri üzerine etiket konulmasına lüzum yoktur. Ambalaj kâğıtları
nın temiz ve evvelce kullanılmamış yeni kâğıtlar, gazete ve mecmua kâğıtlarında 
şartlarda kullanılır. 

GIDA MADDELERİ D E P O L A R I : 
Madde 28 — Gıda maddeleri etrafına su veya gaz halinde hiç bîr intişari ol

mayacak şekilde mazbut ve tamamiyle kapalı madeni ambalajlarda saklanan sade
yağ, Zeytinyağı, beyaz pevnir gibi gıda maddeleri. 

Madde 29 — Bu gıda maddelerinden adi hareket derecesinden uzun müddet 
saklanmaya tahammülü olmayarak bozulabilecek olanlar me\sim icaplarına göre 
adi depolardan soğu!dta\a depolarına nakledilecektir. 

Madde 30 — Gıda maddelerinin depolarının içinde bu maddeler haricinde hiç 
bir madde depo etmek ve burada her hangi bir imal için işçi çalıştırmak yasaktır. 
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Madde 31 — Kısa bir müddet içinde muhtelif maddeleri saklayan transit 
depolan ile alakası olmayan maddelerden tamamiyle ayrılmış kargir bölmeli kom
partımanlardan bulundurulacaktır. 

FIRINLAR (EKMEK YAPIM YERLERİ): 
Madde 32 — Yeniden açılan fırınlar belediyenin bu hususta tesbit ettiği tip 

fırınlar veya ekmek fabrikaları vasıflarında olacaktır. Halen mevcut fırınlar bu yö
netmeliğin yürürlüğe girdiğinden itibaren altı ay içinde aşağıdaki şartlara tamamiy-
le uyacak surette tadil ve islah, edecekler bunu yapmayanlar kapatılacaktır. 

Madde 33 - Bu imalathaneler a) Un deposu, b) Harman yeri, c) Hamur-
luk, d) Fırın pişirme yeri tezgah ve satış yeri, e) İşyerini birbirinden ayrılmış 
olarak ihtiva edecektir. 

Madde 34 — Bu yerlerin hepsi bol gündüz ışığı ile aydınlatılacak tarzda kâfi 
adet ve vüsatta ve sinek girmesine mani olacak şekilde dışarıdan ince tel ile örtül
müş pencereleri kurulacak ve bütün kısımları zeminleri İle hamurluk, harman yeri 
ve işçilerin temizlik yerinin duvarları yerden 2 metre yüksekliğe kadar fayans, mo 
zayik veya çimento şapı gibi yıkanarak temizlenebilir ve su geçirmez münasip bir 
madde ile döşenmiş olacak ve bu kısımların zeminlerindeki kirli suların lağıma sevk 
edecek ızgaralı ve sifonlu deliği bulunacaktır. 

Â. Un deposu rutubetsiz bol havalı bir yerde yapılacak ve, unlar temiz çuval
lar içinde tahta ızgaralar üzerinde istif edilmiş bir halde saklanacak. 

B. Harman yeri etrafında işçilerin çalışabileceği bir müsait gezinti yerinin 
ihtiva etmek üzere yerden en aşağı 0,5 metre yükseklikte bir mania ile ayrılarak kö
şeleri müdevver havuz şeklinde yapılacak iç yüzü fayans ve mozaik çimento şabı 
gibi münasip bir madde ile muntazam bir surette döşenmiş bulunacak. 

C. Hamurluk ve harman yeri arasında unların harman yerinden hamurlu-
ğa elekten geçecek şevkini temin edecek tertibatı bulunacaktır. Bu elekler otoma
tik olarak bulunmadığı taktirde sabit olmak şartı ile el ile harekete geçirebilecek
tir Hamur tekneleri ve kapakları meşe ve kestane gibi sert bir ağaçtan ve satıhları 
düz olacaktır. Hamur ancak hamur teknesi ile yapılabilir el ve ayakla hamur yoğur
mak yasaktır. 

Madde 35 — Fırının tüm malzemesi ve içinde çalışanların tam bir temizlik 
içinde çalışacaklardır. İşçiler beyaz ceket, takke, pantolon iş elbisesi giyerek çalışa
caklardır. Hamur karanlar iş elbisesi üzerine ayrıca birde önlük takacaklardır 
Bu iş elbisesi daima temiz, lekesiz olacak ve sık sık yıkanarak temizlenecektir, 
fırınlarda hertürlü hayvan beslenmesi sinek hamam böceği gibi haşerat bulunma
sı ve buna meydan verilmesi yasaktır. Masa bezleri daima temiz ve lekesiz bulu
nacak lüzumu kadar yedek bulunacaktır. İşçilerin iş çamaşırları ve sokak elbiseleri 
ile çalışmaları iş elbiseleri ile imalathane dışına çıkmaları önlük yerine çuval tak
maları yasaktır. Fırıncılar imalinde tam sıhhatli ve mütehassız işçi çalıştırmaya 
mecburdur. 

Madde 36 — Fırınlar simit, çavdar ekmeği yapan fırınlarda bu hükümlere 
tabidir. 

E K M E K NAKLİ V E SATIŞI: 
Madde 37 — Fırınlardan perakente satış dükkanlarına veya istihlak yerleri

ne ekmeklerin nakli için içi tamamiyle çinko ve galvanize saç veyahut kontraplak 
döşenmiş ve toz girmeyecek surette mazbut ve imtiyaçlı bir surette her tarafı ka
palı kapıları yan ve arka taralından raf tertibatına haiz hususi kamyonlar veya ara
balarla diğer nakil vasıtalarına yüklenilmek veya elde taşınmak üzere aynı şartlarla 
yapılmış dolaplar veya sandıklar kullanılacaktır. 
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Madde 38 — Fırınlardan başka yerlerde ekmek ancak ekmek dağıtma dük

kanları ile bakkallarda satılabilir. İçinde diğer madde bulunabilen satış yerlerinde 
ekmekler her tarafı camekanla kapalı hususi hücrelerde ve raflar üzerinde bulun
durulacaktır. 

K A Y N A K SULARI : 
Madde 39 — Şehirde halkın içeceği kullanacağı sular hususunda 289 sayılı 

kaynak sulan yönetmeliği uygulanacaktır. 

GAZOZ İMALATHANELERİ: 
Madde 40 — Bu imalathaneler meskenlerle veyahut d'ğer sanat ve ticaret yer

leri ile doğrudan doğruya alakası olmayan her tarafı kargir binalarda tesis edile
ceklerdir. B i r birinden ayrılmış olacaktır. 

A. (Mevcutsa) îptidai maddeler deposu, şurup imal yeri, gazoz ihzar kısmı 
kir l i ve kullanılmış şişelerin yıkandığı kısım, doldurulmuş şişelerle depo yeri ve 
işçi yerlerini ihtiva edecektir. 

B. Bütün bu kısımların zemini ile işçi yerlerinden başka diğer kısımların 
(2) metre yüksekliğe kadar duvarları fayans, mozaik, şap çimento gibi su geçirmez 
ve yıkanarak temizlenebilir bir madde ile örtülmüş olacak ve zemini münasip yer
lerinden kir l i veyahut yıkantı sularını lağıma sevkecek ızgaralı ve sifonlu delikler 
bulunacaktır. 

K A S A P L A R : 
Madde 41 — Belediye mezbahasından başka yerde her türlü hayvan kesmek 

yasaktır. 
Madde 42 — Mezbahada kesilen hayvan içlerinin nakli için içi galvanizli ara

balarla veya çinko ile döşenmiş her tarafı kapalı hususi kamyonlarla veya hususi 
arabalarla olacaktır. B u arabalarda müteaddit havalandırma menfezleri bulunacak 
ve etler birbirine sıkışmadan üst üste komilim, dan çengellere asılı olarak nakledi
lecektir. 

Madde 43 — Etlerin muhafazası için soğuk hava tesisatı bulunmayan dük
kanların ön cephesindeki camekansız kısımların gece örtülmesi için içine kedi fare 
girmeyecek fakat hava ceryanını temi nedecek surette şebekeyi kalın telden yapıl
mış asbiratörlü vasıtalar üzerine veyahut aynı ebatta tel ile örtülmüş demir par
maklıklar kullanılacaktır. 

Madde 44 — Dükkanların zemini ve zeminden en az (2) metre yüksekliğe ka
dar duvarları her zaman yıkanacak temizlenebilecek veçhile fayans, karosimen gibi 
su geçirmez münasip bir madde ile döşeli bulunacak, duvarların tavana kadar mü
tebaki kısımları ile tavan kısımda sıvalı ve üzeri yağlı boya ile olacak bir taraftan 
delik deşik bulunmayacaktır. 

Madde 45 — Şehir suyuna ve şehir suyu bulunmayan yerlerde temizliği s ıh 
hat heyetince tesbit edilmiş sularla doldurulmuş ve depo\ a bağlı olan ve kir l i su-

Madde 46 — Tezgahlar mozaik, merber gibi yıkanarak su geçirmez madde ile 
ları doğrudan doğruya lağıma sevk eden kir l i leoba bulunacaktır. 

Madde 46 — Tezgâhlar mozaik, mermer gibi yıkanarak su geçirmez madde 
île örtülmüş olacaktır. Ağaç kütükleri kıyma makinalan iş haricinde bir çinko ka
pakla daima örtülü bulunacaktır. 

Madde 47 — Etler madeni veya içi çinko döşeli veya yağlı boya sürme tel ka
feslerde veya soğuk hava depolarında bütün olarak veya büyük parçalar halinde 
bir birinden ayrı asılı bulunacaktır. Kasap dükkanlarında tel kafesler haricinde an
cak etlerin satılırken asılı kesilmesi için bir kaç çengel bulunacaktır. 
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Madde 48 — Et satılan çengeller passız olacak, etler temiz olmayan şeylerle 
temas ettirilmiyecek dolap ve kafeslerde sinek bulundurulmıyacak. 

Madde 49 — Etlerin üzerine madeni varakalar veya süs bakımından renkli 
kâğıtlar yapıştırılmayacak. 

Madde 50 — Tam ve parça halinde bulunan etlerin bir cümle üzerine koyun, 
keçi, sığır, manda, dana ile dişi ve erkek olduğuna etin nevi ve mahiyeti ve fiatını 
bildirir boyalı çinko veya emaye etiketler konulacaktır. 

Madde 51 — Satılan etler tartıldıktan sonra ambalaj kâğıdına sarılarak her 
tarafı örtülü muntazam bir paket halinde müşteriye verilecektir. Etlerin kaba kâ
ğıtla sarılması yasaktır. 

Madde 52 — Kasap dükkanlannda kıyma makinası bulundurulması mecbu
ridir. Kıyma müşterinin gözü önünde yapılacaktır. Hazır kıyma bulundurması ya
saktır. 

Madde 53 — Başka yerde kesilmiş temizlenmiş olarak ayrı bir dolap içinde 
bulundurmak şartı ile kasap dükkanında kümes hayvanl ında satılabilir. Ancak 
ayakları hazen mafsalından kesilmiş olması lazımdır. 

Madde 54 — Dükkan her gün yıkanacak tezgâh ve kütükler, kıyma makina-
lan sodalı ve sabunlu sularla fırçalanarak temizlenecektir. 

Madde 55 — Pazar yerinde kasaplık edenler için, içi çinko kaplı ve dışı yağ
lı boyalı tel kafes kullanılacaktır. Artıklarla süprüntüleri koymak için ağzı kapalı 
madeni bir kutu bulundurulacaktır. Bunlarında kasap dükkanlarının etlere ait hü
kümleri uygulanacaktır. 

B A K K A L L A R : 
Madde 56 — Bakkalların tabi olacakları sıhhi şartlar. 
a) Meskenlerle doğrudan doğruya ilişkisi olmayan kargir dükkanlarda kuru

lacak ve sokak cepheleri camekanla örtülü olacaktır. 
b) Zeminleri yıkanarak temizlenebilen su geçirmez bir madde ile döşenmiş 

olacak ve yıkama suları ızgaralı ve sifonlu deliklerle lağıma sevk edilecektir. 
c) Her tarafı bol gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve açılıp kapanabilen pen

cereleri dışarıdan ince tel ile örtülmüş olacaktır. 
ç) Bütün malzeme nevi ve cinse göre bir tasnife tabi tutulacaktır. Yerden 

yüksek olarak yapılan hususi bölmeler raflar veya kompartmanlarda saklanacak 
ve mahiyeti itibaren ve bir birini kirletecek olan maddeler birbirinden tamamen 
ayrı bulunacaktır. 

d) Pişirilmeden, soyulmadan ve yıkanmadan yenilebilen maddeler toz ve si
nek girmesine mani olacak surette camekanlı yerlerde saklanacak bunlardan lüzum
lu görülenler için ince tel ile örtülmüş havalandırma delikleri yapılacaktır. 

e) Her türlü temizlik maksadı ile bakkal dükkanlannda yalağı lağıma bağlı 
akarsu tertibatı bulunacaktır. 

f) Bakkal dükkanında sinek, böcek, fare bulunmasına mahal verilmeyecek
tir. 

g) Bakkallann daima temiz tutulan bir iş gömleği giymesi gerek şahsi işle
rinde ve gerekse dükkanın her tarafını temizlik içerisinde yürütülmesi mecburidir. 

LOKANTALAR, AŞÇI DÜKKANLARI, KEBAPÇILAR V E İŞKEMBECİLER: 
Madde 57 — B u yerlerin tabi olacağı sıhhi şa r t l a r : 
a) Yemek yemeye, pişirmeye, kaplan yıkamaya mahsus olmak üzere birbi

rinden ayrı en az üç kısımdan teşekkül edecek ve kısmın zemini yıkanabilecek veç
hile su geçirmez bir madde ile örtülü bulunacak ve zeminin münasip bir yerinde 
bir ucu mevraya bağlı ızgaralı sifonlu delikler olacaktır. B u dükkanların halen 

YürGtme ve İdare Bölümü Sayfa : 21 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 26 Mart 1981 — S a y ı : 17291 

mevcut olanlarının mevcut yemek pişirme yerlerinin bulaşık yıkama yerlerinin ze
mini beton veya çini ile döşemek şartı ile yalnız yemek yeme mahallerinin zemini 
tahta olması müsaade edilir. Bu ahşap zemin parke olmadığı takdirde muşamba 
ile örtülecektir. Kapların yıkanacağı yerde yemek pişirmeye mahsus olan kısımla
rın duvarları zeminden 1.50 M, yüksekliğe kadar fayans, mermer veya dökme mo
zaik taştan olacak ve yıkanmış kapların süzülmesi için oluklu bir kısım buluna
caktır. 

b) Dükkanların ön tarafı bir camekanla kapalı olacaktır. Yenilecek şeylerin 
açıkta bulundurulması açıkta pişirilmesi ve vitrinde pişmiş veya çiğ olarak yemek 
vs. teşhiri yasaktır. Yemek yenilen salonda pişirilmiş olarak ateş üzerinde teşhir 
olunan mahsus mahal tavana kadar bir camlı bölme ile ayrılmış olacak ve yemek
ler buradan bir pencere vasıtası ile garsonlara verilecektir. Bu mahalle müşterinin 
girmesi yasaktır. 

c) Dükkanın münasip bir yerinde müşterilerin el yıkamalarına mahsus ve 
içi yemek yenen yerden görünmez bir yerde bulunacaktır. E l yıkama yerlerindeki 
el havluları ufak kutuda bir defa kullanılmış olacaktır. 

c) Kalaysız bakır tencere vs. ile kırık kap, bardak fincan, kaşık, çatal ve bı
çak lekeli, kirli, kokulu örtü ve havlu ve bunlara benzer şeyler bulundurmak ya-
saktır. 

d) Bulaşık kaplar sabunlu ve sodalı su ile yıkandıktan sonra ayrıca kaynak 
sulardan geçirilerek kazan, tencere, kapak, çatal, tabak, kaşık, bıçak gibi yemek 
edevatı temiz raf ve dolaplarda saklanacaktır. Bütün servis tabak havlular peçete
ler bir müşteri için değiştirilecektir. 

e) Yemek pişirilen ve bulaşık yıkanan kısımlarda abdesthane yapılmaz, bu 
gibi mahaller dükkanın ayrı bir yerinde sıhhi şartlara uygun olacaktır, 

f) Ocak mahallinin üzerinde koku ve duman halinde her türlü istişare harice 
def etmek için ayrıca kâfi genişlikte ve bir ucu binanın damından nihayetine veya 
daha yüksek mücavire binanın damım geçen bacaya bağlı bir davlumbaz buluna
caktır. 

g) Tuzluk, biber emsalinin ağızlan muhteviyatını serbestçe serpilebileceği 
süzgeçli bir kapakla örtülmüş olması lazımdır. Parmakla vesair suretle alınması 
üzere açıkta tuz, biber ve emsali bulundurmak yasaktır. 

h) Müstahdemin elbise ve sairesini koymak üzere hususi bir soyunup giyin-
me odası veya münasip bir yerden bu maksatla kullanılmaya elbise dolabı buluna
caktır. 

ı) Müşterilerin şapka ve manto vesairelerini koymak üzere ayrı bir gardrop 
dairesi bulunmadığı takdirde yemek yenilen salonun münasip yerlerinde müşteri 
adedine yetecek surette elbise asacak tertibat bulunacaktır. 

j) İçerisinde yemek mahalli bulunmayıp yalnız harice satmak üzere yemek 
pişirilen mahaller lokantaların ve aşçı dükkanlarının tabi olacakları şartlasın mut
fak mahalleri ve bulaşık mahalleri hükümlerine tabidir. 

k) Gıda maddelerinin ayakta yenilip içildiği yerlerde kirli kaplarını yıkanıp 
temizlenmesi için sıhhi şartları ihtiva eden ayrı bir bulaşık mahalli bulunacaktır. 

1) Balık, köfte, vesaire kızartarak ve ne surette olursa olsun seyyar aşçılık 
yapılması yasaktır. 

KAHVEHANE, ÇAYHANE, GAZİNO VE BİRAHANELER: 
Madde 58 — Bu dükkanların haiz olacakları vasıflarla uyacakları hükümler 

şunlardır: 
a) Bu dükkanlar ve zeminleri muşamba ve parke döşenmiş tahta veyahut 

karosimen, mozayik veya şap gibi bir madde ile döşeli olacak kargir zemin bir mü
nasip yerinde bir ucu lağıma bağlı sifonlu ve ızgaralı bir delik bulunacaktır. 
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b) Masalar, iskemleler, kanepeler daimi bir temizlik içinde bulunacak ve 
masaların üzeri mermer, cam, mozaik veyahut temiz örtülerle örtülmüş olacaktır. 
Kanapeler, sandalyeler düz ve cilalı tahtadan veya üzeri karoken veya malakon 
taklidi kolay temizlenir bir madde ile örtülmüş bulunması veya ince bir olması 
şarttır. Lüks kahvehaneler pastahanelerle birahaneler ve gazinolar mefruşata ait 
bu kayıtlara tabi değildir. 

c) Kahve, çay pişirilen veya içki, meze hazırlanan yerlerin zemini 1.50 m. ye 
kadar duvarları her vakit yıkanabilecek ve içine su geçirmez bir maddeden yapıl
mış bulunacak ve tezgahın üzerinde mermer, cam beya mozaik kaplı olacaktır. 

d) Yağsız ki r l i kaplar şehir suyuna, bu suyun bulunmadığı mıntıkalarda te
miz olduğu sıhhiye heyetince tastik edilmiş sularla doldurulan su depolarına bağlı 
bulunan akarsu ile yıkanacak ve bütün yıkantı sulan lağıma gitmek üzere sifonlu 
deliklerle mecraya verilecektir. 

e) Yağlı kaplar evvela sodalı ve sabunlu sularla temizlendikten sonra kay
nar temiz sudan geçirilmesi şarttır. Birahanelerde bulaşık ve yemek pişirmek ve 
meze hazırlama yerleri lokantaların bu kısımlanna ait hükümlerine tabidir. 

f) Yıkanmış fincan, bardak vesair kaplar ya her tarafı kapalı mazbut came-
kanlar ile korunacak veyahut temiz raflarda hususi temiz mesnetlere takılarak ağız
lan yere kondurulmayacaktır. 

g) Çatlak, kırık fincan tabak, bardak vesair kullanılması yasaktır. 
h) Bu dükkanlann içinde, berber bulundurmak yasaktır. Kapısı büsbütün 

dışardan olmak ve her tarafı iyice çevrilmiş dükkanlardan ayrılmış bulunmak şartı 
ile müsaade olunabilir. 

ı) Buralarda ayakkabı boyatmaya müsaade etmek yasaktır. 
j) Vasat havası koku ve duman birikmesine mahal bırakması daim temiz 

tutulacak surette ve içerde oturanlann ceryanlarla rahatsız etmiyecek tarzda mun
tazam hava değiştirecek tertibatı bulunacaktır. 

k) Birhanelerde ve meyhanelerde artık mezelerle içkiler müşteriler kaldı
rılınca hemen bunlara mahsus kapalı kutuya boşalttırılacak, mezelerin ve içkilerin 
müşteriye verilmesi veyahut yukarıda yazıldığı üzere Kutuya dökülmeyerek bir ta
rafa alıkonulması yasaktır. 

SEBZE V E YEMÎŞCÎ DÜKKANLARI: 
Madde 59 — Sebze veya meyve satılan dükkanlarda aşağıdaki şartlara uya

caktır. 
a) Dükkanlar kargir zeminleri ile 1.50 m. yüksekliğinde duvarlan daima yı

kanabilecek surette su geçirmez bir maddeden yapılmış olacak ve zeminin müna
sip bir yerinde ucu lağıma bağlı ızgaralı sifonlu bir delik bulunacaktır. 

b) Sebzeler ve meyveler ayrı ayrı olmak üzere temiz tutulan masa veya raf
larda bulundurulacaktır. İçinde sebze veya meyve bulunacak küfeler ve sepetler 
zeminden yüksek muhkim bir mesnet üzerine konulacaktır. 

c) Pişirilmeden yenilmesi mutat olan sebzeler ayn ayrı raflara konulacaktır. 
d) Süprüntüler meyve ve sebze parçaları ağzı kapalı madeni kutularda top

lanacaktır. 
e) Sebzelerin, meyvelerin yıkanması vesaire için kullanılacak sular ancak 

şehir suyu veya temiz olduğu heyeti sıhhiyece kabul edilmiş olan sular olacaktır. 
S E Y Y A R SATICILAR : 
Madde 60 — Seyyar olarak her türlü gıda maddesi satabilmek için belediye-

ûen izin almak mecburidir. 
Seyyar satıcılar aşağıdaki şartlara uymak mecburiyetindedir. 
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a) Seyyar olarak kasaplık, ciğer işkembe gibi sakatatçılık, tavukçuluk yapıl
ması ve kullanılmış elbise, eşya alınması ve satılması yasaktır. 

b) Yıkanmadan, pişirilmeden soyulmadan yenebilecek şeylerde sinek etrafı 
kirletmeye ve sulan akmaya müsait olan her türlü maddeler her tarafı camekanla 
veya toz çöp, sinek girmeyecek surette gayri kabili nüfus bir madde ile örtülü vs 
daima kapalı vasıtaların içinde satılacaktır. Buna ayrı düşen satışlar yasaktır. 

YATILACAK, YIKANILACAK, TEMİZLENİLECEK Y E R L E R : 
Madde 61 — Oteller: 
a) Yeniden yapılacak otellerin her tarafı kargir olması mecburidir. Yalnız 

iştirak yerlerinin ve yatma odalarının zemini parke olabilir, halen mevcut olanlar 
aşağıdaki şartlara tabidir. 

b) Tek yataklı odalarda adam başına en az (25) metre küp hava hacmi, 2 
veya daha fazla yataklı odalarda adam başına en az (15) M 3 hava hacmini ihtiva 
edecek şekilde her odanın alabilecek yatak adedi tayin edilecek bu adet ücretle be
raber odada kolayca görülebilecek bir yerde bir levha ile asılacaktır. Odalarda bu 
adetten fazla karyola bulundurmak ve fazla ücret yasaktır. 

c) En az on yatağa bri teneke isebet edecek şekilde her katda kâfi adetde 
abdesthaneleri olacak her abdesthanede akarsu muslukları bulunacak ve hela yıka
ma yalakları lağıma sifonla merbul olacaktır. 

d) Bütün süprüntüler ğzı kapalı madeni ve temiz kaplarda toplanacaktır. 
e) Bilumum otel, han, pansiyon, bekar odalarında belediyece tastikli (Ye

teri kadar) Tarife bulundurulacak ve bunlar müşterilerin görebilecekleri yerlere 
asılacaktır.-

f) Otel, han ve emsali gibi yerlerde merdiven başlarında yangın söndürcü 
vasıtalar bulundurulması mecburidir. 

g) Halen mevcut otel, han, pansiyon ve bekar odaları (6) ay zarfında bu ta
limatname hükümlerinde lüzumlu bir tadilleri yapmağa mecburdurlar. Bunu yap
mayanlar ıslah edilinceye kadar kapatılır. 

HAMAMLAR : 
Madde 62 — Şehirde yeniden umuma mahsus hamam, yüzme havuzu açıl

ması belediyece tayin edilecek sıhhi ve fenni şanlar ın yerine getirilmesine bağlıdır. 
Mevcut olan eski hamamlar aşağıdaki şartlara göre İslah edilecektir. 

a) Soyunup giyinme yerleri bölme veya camekânlı ayrılmış olarak mahsus 
bir şekilde yapılacak ve hücrelerde hararet hiç bir şekilde (20°) düşmemek üzere 
lüzumunda ısıtılacaktır. Her hücrede soyunanlara kâfi gelecek miktarda elbise as
maya mahsus vasıtalar bulunacaktır. 

b) Kerevet üzerine konan şilteler kolay taşınır ve temizlenir olacaktır. Üze
rinde her müşteri için değiştirilecek temiz veya beyaz örtüler bulunacaktır. Ot sa
man yastık ve minder kullanılması yasaktır. Terlikler ve nalınlar temiz olacaktır. 

c) Döşemesi ahşap olan bütün soyunup giyinme yerleri ile merdivenler ve 
koridorlara muşamba döşenecektir. 

d) Her türlü süprüntüler ağzı kapalı madeni kovalarda toplanacaktır. 
e) Hamam takımları her müşteri için değiştirilecek kullanılmış olanlar sa

bunlu sodalı sularla kaynatılıp yıkandıktan sonra ütülenecektir, kir l i , yıpranmış ta
kımları kullanmak yasaktır. 

B E R B E R DÜKKANLARI : 
Madde 63 — Berber dükkanları diğer dükkanlarla doğrudan doğruya alakalı 

olmayan bürolarda tesis edilecektir. 
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a) Dükkanların zemini su geçirmez bir madde ile döşenmiş olacak ahşap 
ulanSarmki muşamba ile kaplanacaktır. Duvarları 130 m. kadar ya aynı şekilde dö-
şenir ya da yağlı boya ile boyanacaktır. 

b) Bu dükkanların sokağa bakan yüzleri camekânlı olacak ve bu camekânla-
rın alt kısmı dışardan görülemeyecek şekilde camlan mumlandmlacaktır . Veya 
perdelenecektir. 

c) Masalann üzeri mermer, mozaik, çini gibi bir madde ile döşenmiş ola
cak, koltuk kanepeler kolayca temizlenebilecek bir madde ile maroken bezlerden 
biri ile döşeli bulunacaktır, iskemlelerin her tarafı cilalı tahtadan yapılacaktır. 

d) Dükkanda şehir suyu olmayan yerlerde temiz olduğu heyeti sıhhiyece 
tesbit edilen sularla doldurulmuş depolara bağlı akarsu bulunacaktır. Bütün kir l i 
suiar sifonlu yalaklarla doğrudan doğruya lağıma sevkedllecektir. Saç, sakal kırın
tıları ile her türlü süprüntüler ağzı kapalı madeni ve temiz kaplarda toplanacaktır. 

e) Berber dükkanlarında başka bir sanat yapmak veya lavanta, kolanya, pud
ra gibi tuvalete müteallik eşyadan başka bir şey satmak başka işlerin görüldüğü 
dükkanlarda berberlik yapmak yasaktır. 

f) Berberler çalışırken uzun beyaz bir gömlek giyecek. Her çalışmadan ev
vel ve sonra ellerini sabunlu su ile iyice yıkayacaklardır. Gerek şahsi temizliklerine 
gerekse dükkân içindeki her şeyin temizliğine dikkat edeceklerdir. 

g) Her türlü levazım gayet teiniz olacak ve havlular her defa kullanıldıktan 
sonra kaynatılıp yıkanıp ütülenmeden tekrar kullanılmayacak. 

h) Bütün traş ve tuvalet malzemesi aletleri daima kapalı tutulan kaplarda 
bulundurulacak pudralar her müşteriye ayrı &yn pamuk parçası ile sürülecek vs 
bir kere kullanılan pamuklar derhal atılacaktır-

i) Traş ederken ustura üzerinde biriken kıl ve sabun parçalan hususi ince 
kâğıtlarla veya razörlerle temizlenecektir. Bu maksatla lastik küvet ve buna ben
zer şeylerin kullanılması yasaktır. 

j) Ustura, makas makine gibi şeyler ve hususi kuru hareket fırınlarında ve
ya her traştan evvel yada evvelden geçirmek veyahut % 3 - 4 likron veya lozon mah 
tülüne batırarak temizlenecektir. Tahta saplı ustura kullanmak yasaktır. Tarak 
ve fırçalar kırık dökük kısımları olmayacaktır. Sık sık sabunlu su ile yıkanacaktır. 

k) Traş olurken müşterilerin koltukta başlarım dayadıkları yer her defasın
da ayrı ayrı temiz bir kâğıtla örtülecektir. 

1) Kadın berberleri ve güzelleştirme müesseseleri yukardaki şartlara tabi 
cAıp buralarda kullanılacak alet, cihazların teknik vasıflan belediye fen heyetinin 
müsaade nmrakamasma tabi olup, bunlar müşterilere zarar vermeyecek surette 
• .'ilıi ve fenni esaslara uygun olarak tatbik edilecektir. 

UMUMİ ÇAMAŞIRHANELER: 
Madde 64 — Yeniden açılan umumi çamaşırhaneler belediyece tespit oluna-

cah sıhhi ve fenni evsaf ve nitelikte yapılacaklır. Halen mevcut olanlar aşağıdaki 
şartlara uyacaktır. 

a) Ütü kurutma kazan yıkama amelenin elbise koyduktan, yemek yedikleri 
'Florin birbirinden tamamen ayn bulunacakta. 

b) Çamaşırhanelerin her tarafı zemini ve zeminden 2 metre yüksekliğe ka
dar duvarları her vakit yıkanabilir ve su geçirmez maddelerinden ve bütün sular 
hiç bir birikinti yapmadan üzerine kapalı kanallarla ızgaralı ve sifonlu deliklerle 
la (uma akıtılacaktır. 

c) Çamaşırhanelerde husule gelen buhar vesaire aspiratörler mücehhez hava 
değiştirme tertibatı veyahut hususi hava değiştirme tertibatı fenni tesisat vasıtası 
iie derhal izale edilecektir. 

YOrütma v« İdare Bdlümü Sayfa: 25 
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d) Her çamaşırhanenin biri kirl i çamaşır kabulüne, diğeri temiz çamaşır 
teslimine mahsus a>n ayrı iki oda.sı bulunacaktır 

e) İntanı hastaların çamaşırlarını dezenleksiyon merkezlerinde temizlenme
den çamaşırhaneye kabul etmek, yasaktır. Uzvi mahsulet ile kirlenmiş çamaşırlar 
yüzdün krczilsudik havuzlarında en aşağı alu saat bırakıldıkdan sonra yıkanma
lıdır. 

FABRİKALARDA İMALATHANELER V E KÜÇÜK SANAT MÜESSESELERİN
DE ARANACAK Ş-.RTLAR : 

Madde 65 — Şehir dahilinde büyük, küçük her türlü sanat müesseselerinin 
tesis ve faaliyetleri belediyenin müsaadesine tabidir. Açılacak bütün sanat mües
seseleri hıfzıs^ılia kanununun icaplarına ve kanuna ek olarak neşrolunan (müesse
selerin sınıfları cetvelin) deki vasıflarına göre muamele yapılmak Ü 7 e r e evvela ku
rulacaktan yerleri belediyeye tetkik ettirecek bu yerlerde çalışmayanlarında bir 
mahsur bulunmadığı anlaşıldıktan sonra belediyece gösterilecek sıhhi ve fenni şart
lara göre inşaa ve tesis olunacaktır. Bu muameleyi yaptırmadan ruhsatsız olarak 
inşa edilen müesseselerin faaliyetlerine müsaade edilmez. 

a) Bütün sanat müesseseleri gerek tesislerinden ve gerekse faaliyetlerinden 
dolayı için-'c çclışanlaı ve muhitinde çalışanların sıhhat ve istirahatlarını bozma
yacak şartlarda yapılacaktır. Bu zararın mevcut olduğu anlaşılan yerlerde bu kabil 
müesseselerim faaliyetlerine müsaade edilmez. 

b) Sanat müesseselerinin faaliyetlerinden hasıl olan duman, koku, gaz ve toz 
gibi intişarlar gerek müessese içinde çalışanlar ve gerekse civarında yaşayanları 
rahatsız etmiyecek şekilde fennin emrettiği bütün tetbirler alınarak izale edilecektir. 

c) Sinek ve diğer haşaratlarla farelerin yaşayıp toplanmasına müsait bulu
nan müesseselerin pencere ve kapıları ve diğer açık yerleri ince tel ile korunacak 
ve fare girmesine müsait bulunan delik kapatılacak veya ızgara tarzında kapaklar 
la örtülecektir. 

NAKİL VASITALARI : 

Madde 66 — İnsan taşıyan nakil vasıtalan yolcuların tam emniyeti için ge
rekli bütün sıhhi ve fenni tesisleri havi olacak ve 12/1/1961 tarih ve 232 sayılı ka 
nunla değiştirilen 6085 sayılı trafik kanunu ile trafik tüzüğünün teknik şart lannı 
haiz olması mecburidir. 

KAPALI SİNEMA, TİYATRO V E BENZERLERİ Y E R L E R H A K K I N D A 
UMUMİ HÜKÜMLER: 

Madde 67 —- Sinema ve tiyatrolar tamamiyle kargir binalarla yapılacak yan
gın tehlikesine karşı veya seyircilerin çabuk ve kolay boşaltabilmeleri için gerekli 
taksimatı ve emniyet tef birlerini İhtiva edecektir. B u gibi yerler giriş ve çıkış yer
lerinin tamamiyle ayn olması mecburidir. 

a) Bütün kısımların yerleri mozaik, ksilef, çimento şapı gibi münasip kargir 
bir madde iie döşenmiş olacaktır. 

b) Oturma yerleri seyircinin perde ve sahneyi serbes ve rahat görebileceği 
tarzda tertiplenecek ve bu yerler her şahıs için koltuklarda 0.50x030 tahta sandal-
yalarda 0.40x0.40 vasatinde olacak:'-. 
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c) Localar haricinde bütün koltuk ve sandalyeler sabit olacak ve oturma 
yerlerinin ön tarafı ile öndeki sıranın arka tarafı arasında en az 0.30 m. serbest me
safe bulunacaktır. 

d) Seyircilerin oturduğu en ön sıra ile sinema perdesi arasında en az 5 m. 
serbest mesafe bulunacaktır. 

e) Sinema ve tiyatroların kışın her tarafı 18 den aşağı düşmeyecek ve 22 
dereceyi geçmeyecek surette ısıtılacaktır. Merkeze tahsis bulunmadığı yerde kulla
nılacak sobaların bu şartı temin edecek surette konulması ve soba etrafının amyant 
bir siper ile çevrilmiş olması ve salona gaz ve duman ihtiva etmemesi lazımdır. 

f) Sinemalarda kadın ve erkekler iki ayrı olmak üzere seyircilere yetecek 
adette abdesthane ve lavabo bulunacaktır. 

g) Kapalı sinema ve tiyatrolarda sigara içmek yasaktır. 

h) Sinema ve tiyatroları idare edenlerin belediyece tesbit edilecek fasılalarla 
umumi dezenfeksiyon yaptırmaları mecburidir, 

İŞ V E SANAT ERBABININ SIHHÎ MUAYENESİ: 

Madde 68 — Her türlü sıhhi muayene neticeleri muayene ediIenlerin sıhhat 
cüzdanı veya vesikalarına belediyece kayıt ve tescil olunur. 

Madde 69 — Sıhhi muayene cüzdanı bulunmayan veyahut bu muayenelerin 
zamanında yaptırılmamış olan işçilerin çalıştırılmaması ve iş sahipleri tarafından 
çalıştırılmasından müessese sahipleri sorumludur. 

CENAZELER, MEZARLIKLAR: 

Madde 70 — Şehir ve kasablarda insan ölülerinin yıkanması, kefenlenmesi, 
nakli götürülmesi hakkında umumi hıfzıssıha kanununun bu husustaki hükümler 
ile kanunun 230. maddesi mucibince yapılmış hususi talimatname maddeleri ve 1141 
numaralı mezarlıklar nizamnamesi ve bu nizamnamenin 8. maddesi mucibince da-
hiliye ve sıhhat vekaletlerince yapılmış talimatname hükümleri tatbik olunur. 

HAYVAN LEŞLERİNİN İMHASI: 

Madde 71 — Her türlü hayvan leşleri belediyece, ayrılan hususi hayvan me
zarlığına gömülecektir. Şehir ve kasabalar dahilinde hayvan leşlerini gömmek veya 
bunları açıkta olarak herhangi bir yere bırakmak yasaktır. 

Madde 72 — Bu yönetmeliğin emir ve yasak lüzumlarını getirmeyenler hak-
kındaki hususi kanunlar ayrıca bir ceza veyahut değilse (Umumi Belediye müte
allik ahkami diye kanunun tadil eden 15/5/1930 tarih ve 1608 numaralı kanunun birin
ci maddesinde yazılı olan 50 liraya kadar hafif para cezası ile 3 günden 15 güne ka
dar ticaret ve sanatı men) cezası verilir. 

Madde 73 — Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren yü
rürlüğe girer. 

Madde 74 — Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 
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Değişken kur sistemine tâbi bulunan italyan liretinin uluslararası kambiyo piya
salarında meydana gelen değer değişiklikleri dikkate al ınarak yeniden saptanan Türk-
lirası alış - satış fiyatları II sayılı, III sayılı, IV sayılı ve V sayılı üstelerde hizaların da 
gösterilmiştir. 

İşbu alış - satış fiyatlarının uygulanmasına 26/3/1981 Perşembe gününden itiba
ren başlanacaktır. 

II S A Y I L I LİSTE 

DÖVİZ (KURUŞ) EFEKTÎF (KURUŞ) 
DÖVİZİN CİNSİ Alış Satış Alış Satış 

100 İ talyan lireti 920,— 938,— 874.— 948. 

III S A Y I L I LİSTE 

GÜBRE V E GÜBRE ÜRETİCİLERİ T A R A F I N D A N K U L L A N I L A N GÜBRE 
HAMMADDELERİ İLE ZİRAİ İLAÇ V E HAMMADDELERİ İTHALATI KARŞILIĞI 
S A T I L A N DÖVİZLERİN K U R L A R I 

DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ 

100 İtalyan lireti 799,— 815, 

IV S A Y I L I LİSTE 

YURTDIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİMİZİN Y U R D A GÖNDERDİKLERİ V E Y A 
GETİRDİKLERİ 499 S A Y I L I K A N U N K A P S A M I N A GİREN DÖVİZ V E EFEKTİF
LERİN ALIŞ FİYATLARI (3 Y I L L I K PEŞİN FAİZ HARİÇTİR) 

DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ (KURUŞ) E F E K T İ F ALIŞ (KURUŞ) 

100 İtalyan lireti 690,01 655,51 

V S A Y I L I LİSTE 

DÖVİZ (KURUŞ) E F E K T İ F (KURUŞ) 
DÖVİZİN CİNSİ Alış Satış Alış Satış 

100 İtalyan lireti 608,— 626,— 558,— 632,— 
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Resmî Gazete 
Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1980 

i 26 Mart 1981 PERŞEMBE Sayı: 17291 D 
Î L Â N B Ö L Ü M Ü 

Yargı ilânları 
Altındağ: Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/813 
Şerife Uğur tarafından Recep Uğur aleyhine açılan boşanma davasında : 
Adresi malum bulunmayan davalıya ilânen gıyap kararı çıkartılmasına karar 

verilmiş olup, davalı Recep Uğur'un duruşmanın bırakıldığı 12/5/1981 günü saat 
9.20 de duruşma salonunda hazır bulunması aksi halde duruşmanın gıyabında görüle
ceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 4256 /1-1 « 

Kavak Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1978/880 
Davacı Kavakın Ba§alan Köyünden Seyit Ahmet oğlu Hüseyin Tongel tarafın

dan davalılar Kavak Başalan Köyünden Emine Ertekin ve arkadaşları aleyhine açılan 
kayıt tashihi davasının yapılan açık muhakemesi sırasında : 

11/2/1980 günlü duruşmada hazır bulunması için kendisine Resmî Gazete İle 
ilânen davetiye tebliğ olunan Kavak Başalan Köyünden Abdulkerim Töngel'e bu ker-
re davetiye tebliğine rağmen hazır bulunmadığı için 13/4/1981 günlü duruşmada saat 
9.00 da Kavak Asliye Hukuk Hâkimliğinde davalı Abdulkerim Töngel'in hazır bulun
masına dair iş bu gıyap karan ilân olunur. 4545 /1-1 

e 
Kayseri Tapulama Hâkimliğinden : 

E . No : 1973/52 
K. Nr> : 1978/119 
Davacı Mehmet Yüksel vereseleri ile davalılar Hüseyin Kayhan vereseleri ve 

arkadaşları arasında yapılan tesbitin iptali davasının açık muhakemesi sonunda, Ko
naklar Köyünde kain 1610, 1611 parseller hakkında davacıların davasının reddine, ka
rar verilmiş. Karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiş Yargıtay 7. Hukuk 
Dairesi Başkanlığının 24/4/1980 tarih 1980/5054-5141 sayılı ilamları ile bozulmuş 
olup, Cemile Kayhan, Zeliha (Mediha), Mehmet ve Yüksel Kayhan'a tebligat suretiyle 
tebliği mümkün olmadığından ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan ilânın gazetede ilâmndan onbeş gün 
sonra başlamak üzere onbeş gün zarfında Yargıtay ilamı isimleri yazık şahıslara teb
liğ edilmiş ve tashihi karar süresi dolmuş olacağından Yargıtay İlamı tebliği yerine 
kaim olmak üzere ilan olunur. 1390 /1-1 
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Gaziantep 1. Asliye Hukuk Hıl kimliğinden. ; 

Davacı Gaziantep Belediyesi VeVıu A \ . Abüurr ıhman Hoşaf oğlu tarafından 
davalı Abdurrahman Genç aleyhine açılan Cebri tesrii davasının yapılan duruşma
sında : 

Aşağıda adı yazılı davalının adresinde bulurmıaıiığından ilânen meşruhatlı da
vetiye tebliğine karar verilmesi nedeniyle adı ge.efiiıı bu ilân tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Mahkememizin 1981/35 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları dave
tiyeye rağmen duruşmaya gelmedikleri ve bir vekilde göndermedikleri halinde bu da
vayla İlgili ibraz etmek istedikleri belgeleri duruşma gününe kadar göndermeleri veya 
duruşma günü olan 9/4/1981 gününe kadar getirmeleri gerektiği ve ayrıca duruşmaya 
gelmedikleri takdirde gıyap kararı tebliğ edilmeden sargılamaya gıyaplarında devam 
olunacağı ve bir karar verileceği hususu ilân olunur. 

D A V A U : 
1 — Abdurrahman Genç : Adresi Eski Kellen Pazarı No ; 12/M Gaziantep ad

resinde bulunamadı. 3483 
— _ 

Gaziantep 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Belediye vekili Avukat Abdurrahm&rı Hoşafoğlu tarafından davalılar 
İbrahim Hali l Büyükbeşe, Emine Türkan, Ali A/az ve Doğan Büyükbeşe aleyhine açı
lan Cebri Tescil davasının yapılan duruşmasında ; 

Aşağıda Adlan yazılı davalıların adreslerinde bulunmadıklarından ilanen 
meşruhatlı davetiye tebliğine karar verilmesi r.edenıvie adı geçenlerin bu ilan tari
hinden itibaren 15 gün içerisinde Mahkememi/ir. 1931/34 esas sayılı dava dosyasına 
müracaat lan davetiye rağmen duruşmaya gelmedikleri ve bir vekilde gönderme
dikleri halinde bu davayla ilgili ibraz etmek istedikleri belgeleri duruşma gününe 
kadar göndermeleri veya duruşma günü olan Ç/4/1^81 gününe kadar getirmeleri ge 
rektiği ve aynca duruşmaya gelmedikleri taktirde gıyap karan tebliğ edilmeden 
yargılamaya gıyaplannda devam olunacağı ve b»- karar verileceği hususu ilan 
olunur. 

D A V A L I : 
1 — A l i Kazaz, Müfide Ferit Cad. No. 28 adresi meçhul adresinde bulunamadı 
2 — İbrahim Hali l Büyükbeşe, Fevzi Çakmak Caddesi No. 2 adresinde bulun

madı. 3553 

Zonguldak 4. İş Mahkemesi Hâkimliğinden •. 

E . No : 1977/611 
K . No : 1980/266 
Davacı: EKİ Müessesesi Müdürlüğü — Zonguldak 
Vek i l i : Av. Zübeyde Çiçek V s . 
Dava : Rucuan tazminat (41.890,16 TL. müştereken ve müteselsilen tahsili) 
Yukanda miktarı yazılı davanın yapılan yargılaması sonunda: 
Davalı Hakkı Kara : Mehmet oğlu 1940 D. İti Ordu İli Merkez Gerce Köyünde 

mukim olup davalıya evvelce dava dilekçesi ile gıyap davetiyesi Resmî Gazete ile ilâ
nen tebliği edilmiş olup dava gıyabında neticelenmiş; ir. 

19.981,04 TL. nin avukatlık ücreti, masraf, mahkeme giderleri ile birlikte davalı
dan alınarak davacıya verilmesine karar verilini?: ir 

Yukarıda özeti yazılı karann Resmî Gazete ile davalıya ilân edilmesinden sonra 
H.TJ .M.K. nun ilgili hükümleri gereğince müddetinde temyiz edilmediği takdirde hü
kümlün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 3531 
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Geyve Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1981/113 
Hüsnü Yetiş tarafından (vekili Avukat Bedri Aytaç) Abdullah kızı Şjfika'm/; 

gaipliğine karar verilmesi talebiyle açılan davada, keyfiyetin lt,ıar»r.ur<ia münteşir 
gezetelerden birinde ve ayrıca Resmî Gazete'de duyurulmasına tensiben karar veril
miş duruşma bu nedenle 17/4/1981 Cuma saat 9.00 za bırakılmıştır. 

Abdullah kızı Şefika'nın (Geyve Merkezinden) duruşmanın atılı bulunduğu 
17/4/1981 günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması veya kerd-siM Mr veki 
le temsil ettirmesi. 

Abdullah kızı Şefika'nın .adresini bilen veya tanıyanların bir yıl içeninde mah
kememizin 1981/113 numaralı dosyasına bilgi vermeleri. 

Belirtilen gün ve saatte adı geçenin hazır bulunn.aması hahnd?, d.lekçeti teb-
llgatm kendisina tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 3410 

9 

Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/344 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Mehmet öz-

türk ve Emek Sigorta A. Ş. aleyhine ağılan alacak davasının mahkememı^«5e yapılaa 
açık duruşması sırasında : 

Davalılardan Emin oğlu 1943 doğumlu Kastamonu Koccuğaz Köyiıudtn Mehm'-t 
öztürk'ün adresi tesbit edilemediğinden duruşma günü Resmi Gazetede dânen tebligat 
yapılmasına rağmen duruşma günü olan 2/3/1981 tarihinde hazır bulunmamış ve ken
disini bir vekillede temsil ettirmediğinden davalı yukarıda açık adrtsi ve hüviyeti ya
zılı Mehmet öztürk'ün duruşmanın bu defa atılı bulunduğu 6/4/1981 güna saat 9.00 da 
mahkememizde hazır bulunması, gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettir m o-
diği takdirde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 3418 

— — o — 

Çorum Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/499 
A l i Demire! 
Davacı B a ğ - K u r Genel Müdürlüğü vekili Avukat Metin Baran tarafından 

aleyhinize açılan tazminat davasının yapılan muhakemesinde : 
Adresiniz meçhul olduğundan dava dilekçesi ilânen tebliği edilmiş olup mah

kememizce gıyap karannında ilânen tebliğine karar verilmiştir. 
Duruşmanın bırakıldığı 12/5/1981 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulun

manız veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz gıyap karârı yerine Kaim olmak üzer.» 
ilânen tebliği olunur. 3417 

Elazığ 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

6085 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık Çınar İlçesi Ekinveren Kövü nü
fusuna kayıtlı bulunan Mehmet oğlu, 1949 D. lu Fesih Ç.-îğış hakkında Mahkememizin 
16/10/1979 tarih ve 1979/1214 Esas ve 1979/1395 saydı kararı ile 6085 SK. 24-58,6 
647 SK. 4. maddeleri gereğince neticelen 3750 lira hafif para cezasına hükümlend-
rilmiş olup sanık bütün aramalara rağmen bulunamamış ve adreside tesbit edi:c 
memiş olduğundan gıyabi hükmün tebliği mümkün olamamıştır. 

Gıyabi hükmün tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen teb/iğ olunur, 
357i 
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Erzurum Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1979/110 
K . N o : 1981/27 
San ık : Refik Topaloğlu Cemal oğlau, Kâzım Yurdalan Mahallesi Meydan 

Sokak 2 de 
Suç : Dolandırıcılık 
Hüküm Özeti: 
Eylemine uyan T.C.K. 64, 503/1, 89. maddeleri gereğince üç ay hapis 50 lira 

ağır para cezası ile tecziyesine ve teciline 5/2/1981 günü karar verilmiştir. 
Adresi meçhul kaldığından adına ilanen tebligat yapılmasına neşri tarihin

den itibaren 15 gün sonra tebligatın tebliğ edilmiş sayılmasına dair işbu karar öze
t i tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 3565 

Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1978/175 
Davacı Çırpan Mahallesinden Cevdet Dizbey vekili Avukat Pakize Şahinoğlu 

tarafından davalılar aynı mahalleden Mehmet Kaya, Ayşerahile Güneş aleyhine açı
lan komisyon kararma itiraz davasında; 

Davalılardan Ayşerahile Güneş adına çıkarılan davetiyenin Resmî Gazete ile 
gerekli tebligatın yapıldığı buna rağmen davalının duruşmaya gelmemiş olup da
valı Ayşerahile Güneş adına gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş olmakla du
ruşma günü olan 4/5/1981 Pazartesi günü saat 9 da Mustafakemalpaşa Asliye Hu
kuk Mahkemesinde hazır bulunması gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 3548 

Zonguldak Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 

1978/781 
Davacılar Muzaffer Karakurt vekili Av. Emine Peker tarafından davalılar 

Hi lmi Karakurt vs. aleyhlerine açılan M . M . davasının Mahkememizde yapılan açık 
duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince : 

Davalılar Mihriye Karaoğlu, Durmuş Karaoğlu ve Ahmet Karaoğlu'ya dava 
dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş ve gelmediklerinden haklarında gıyap kararı daveti
yesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçen davalıların duruşmanın 
bırakıldığı 21/4/1981 günü saat 10.15 de Mahkemede hazır bulunmaları gıyap dave
tiyesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 3550 

Ankara Asliye 8. Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/860 
Davacı Suat Açıkel vekili tarafından davalı Mehmet Al i Pak aleyhine açılmış 

olan tesfbit davasının yapılan yargılamasın da; 
Davalı Sıhhiye Cihan Sok. 35 Ankaraüaki adreste ikamet etmekte iken hiçbir 

adres bırakmadan adresini terk etmiş olduğundan dava dilekçesinin davalıya ilanen 
yapılmış olduğu mahkememioien verilen 9/3/1981 tarih 1980/880 esas 1981/91 karar 
sayılı ilâmı ile 06 A H 345 plakalı 1961 model Pleymut marka 33J111 74777 şasi ve seri 
ve R318178048 motor numaralı vasıtanın mülkiyetinin davalı Mehmet Al i Pak'a ait 
olduğunun tesbitine yapılan yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalıdan tahsiline 
karar verilmiş olup işbu karar tebliğ yerine kaim olmak üaere ilân tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde kararın kesnleşeceği ilân olunur. 

3557 
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Düzce Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/232 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Av. Timur Doğuç tarafından 

davalı Mevkide Karahan aleyhine açılmış bulunan alacak davasının Mahkememiz
de yapılan açık duruşması sırasında : 

Davalı Mevlüde Karahan'm bilinen adresi 19 Mayıs Mah. Gündoğdu Sokak 
No. 22 Samsun adresine davetiye çıkarılmış adres yetersiz olduğundan adına ilanen 
davetiye tebliğ edilmiş muhatap duruşmaya gelmediği için bu kerre gıyap kararı çı
karılmasına karar verilmiş olup adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 29/4/ 
1981 günü saat 10.30 da Mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmesi aksi takdirde gıyabında tahkikat yapılıp karar verileceği 
gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 3552 

e 
Ürgüp Aaliye Ceza Hâkimliğinden : 

Ruhsatsız kama bıçağı bulundurmak suretiyle 6136 sayılı Kanuna muhalevet-
ten sanık Gaziantep İli nüfûsuna kayıtlı halen Aksaray Dere Mahallesi Ulu İrmak 
Sokak No. 25 de oturur Hanif oğlu 1962 doğumlu Mustafa Celimliye Mahkememiz
den verilen 16/8/1977 tarih 1976/131 esaa 1977/94 sayılı kararla 6136 sayılı Kanu
nun 13, C. K. nunun 54/3, 647 saydı Kanunun 4 ve 6. maddeleri gereğince neti çeten 
1925 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine ve cezasının teciline karar verilmiş, 
adı geçen adresinde bulunmadığından gıyabı hüküm kendisine tebliği edilememiştir, 

Adı geçene gıyabı hükmün tebliği yerine kaim olmak üzere İlân olunur. 
3505 « 

Altındağ 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1978/12 
Davacı îlhan Gerim vekili Av. Nazmi Erdem tarafından davalılar Ahmet Niyazi 

Sergi ve diğer (hissedarlar aieğnine açılan İzale-i Şüyuu davasının yapılan açık duruş
masında : 

Altındağ Etlik Kızücukur mevkiinde kain 9?70 ada 10 parseli teşkil eden 524 M 2 

miktarındaki gayrmıenkulün satışına 30/12/1960 tarüh ve 978/12 esas 980/1030 karar 
sayılı İlamla karar verilmiş olmakla: Davalılardan Ahmet Birdal'm adresi meçhul 
olduğundan adına karar davetiyesinin Resmî Gazete ile ilânına karar verildiğinden 
karar gereğince davalı Ahmet Birdal'm iş bu kararın tebliğinden itibaren 8 gün içinde 
temyiz etmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur, 355« 

• 

•Ürgüp Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

191S sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefetten sanık Kırşehir 111 merkez med
rese mahallesi nüfusuna kayıtlı İsmail oğlu 1958 doğumlu Hamdi Cemal Gökbulut 
hakkında mahkememize açılan amme davasının yapılan duruşması sonunda; Sanığın 
6136 sayılı Kanunun 15/1, Ceza Kanunun 59, 647 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddeleri 
gereğince neticeten 3.208 lira ağır para cezasına ve cezasının teciline dair mahke
memizden verilen 15/5/1980 tarih 1979/155 esas 1980/68 sayılı kararla karar verilmiş, 
adı geçen bütün aramalara rağmen adresinde bulunmadığından llânen tebliğine karar 
verilmiştir Karar gereğince sanık Hamdi Cemal Gökbulut'a gıyabi hükmün tebliği 
yerine kaim olmak üzere İlân olunur. 3506 
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Bolu Asliye 2. Hukuk (İş) Hâkimliğinden : 

1980/84 
Davacı S. S. K. Genel Müdürlüğü vekili Av. Erdal Hakoğlu tarafından davalı 

Mehmet Yılmaz aleyhine ikame olunan rucuan alacak davasının yapılan duruşması 
«ırasında : 

Davalı Mehmet Yılmaz adına çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği 
ve yapılan tahkikat neticesinde de adresinin tesbit edilemediğinden gıyap kararının 
duruşma günüyle birlikte tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı Mehmet Yılmaa'dan 21/12/1978 tarihinde meydana gelen kasa dolayısıy
la davacı tarafından 36.580 lira 72 kr. rucuen tahsili talep edilmiş olup davalı Mehmet 
Yılmaz duruşmanın bırakıldığı 16/4/1981 günü saat 10.45 de mahkemede hasar bu
lunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz ahvalde gıyap kararının 
tebliğine kaim olmak üzere iîanen tebliğ olunur. 3418 

Altındağ Asliye 4. Huku'c Hâkimliğinden: 

1979/664 
Davacı Yaşar Çetiner tarafından davalı Yaşar Kazancı aleyhine açılan şufa da-

TOsınuı yapılan muhakemesi sonunda: Mahkememizden verilen 18/12/1980 tarih vs 
1979/664 -1980/1006 sayılı karar gereğince Etlikte kain 9937 ada, 4 parsel sayılı gayrı 
mrankuide 250/455 hisseye malik olan Yaşar Kazancının bu hissesinin iptali ile dansçı 
adma tesciline ve şuf'a bedeli 130.540 liranın davalıya ödenmesine, 11.760 lira vekalet 
ücreti 5345 lira maihkem© masrafı ve 3.660 lira harcın davalıdan tahsiline karar veril
miştir. 

Davalının adresi meohul olduğundan yukarda yazılı kararın ilânından itibaren 
kanuni sure İçerisinde davalı Yaşar Kazancı tarafından temyiz edilmediği takdirde 
Hamın kesinleşeceği Hanen tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3556 

Pazar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1980/135 
K. No : 1981/18 
Davalı : Nefise Fatma Hanedar, 
Pazar İlçesi Dernek Köyünden Sabri oğlu Cavlt Hanedar ile Faik kızı Nefise 

Fatma Hanedar'm şiddetli geçimsizlik nedeniyle Boşanmalarına, Nefise Fatma'nın bir 
yıl evlenmekten yasaklanmasına, 485 lira harç 3.000 lira avukatlık ücreti ve 3.185 
Ura yargılama giderlerinin davalıdan alınmasına karar verilmiştir. Adresi bilinmedi
ğinden davetiye ve gıyap kararı ilân yoluyla tebliğ edilen davalıya karar tebliğ olunur. 

3481 

Söke Asliye Hukuk Hakimliğinden s 

E . No : 1980/79 
Davacı Nuriye Candan vekül tarafından davalı Sezayir Candan aleyhine açılan 

boşanma davasının yapılan yargılmasmda davalının adresi bütün aramalara rağmen 
bü!allamadığından, adına Resmî Gazete ile gıyap karan tebliğine karar verilmlftir. 

Adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 14/4/1981 günü saat 10.00'da Hâ
kimliğimizde hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi gıyap yertoe 
g*scmek üzere iîanen duyurulur. 

Davalı : Sezayir Candan, Zeytinköy - SELÇUK 3482 
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Altındağ 1. Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

1977/1500 

Davacılar Ahmet Çakmak. Hamiyet Çağırankaya ve diğerleri vekili Av. Güner 
Ceylan tarafından davalılar Emine Albayrak, Hilmiye İlkay Eroglu (Çağırankaya) 
ve diğerleri aleyhine açmış olduğu miras şirketine mümessil tayini davasının yapılan 
duruşmasında : 

Davalılardan Hilmiye İlkay Eroğlu (Çağırankaya) 1717 Gordenle R. Oak 48067 
Miçk USA Amerika adresinde olduğu annesi Hatice Hamiyet Çağırankaya tarafından 
bildirilmiş ve bu adresine çıkartılan davetiyenin bila tebliğ iade edildiği ve bütün ara
malara rağmen adresininde temin edilemediğinden Resmî Gazete ile ilânen tebliğ ya
pılıp duruşma gıyabında görülmüş ve 21/2/1981 tarih ve 1977/1500 esas 1981/26 karar 
sayılı ilamı ile Rize İli Eski Gürpınar Köyü Hane 88 cilt 8, Kütük 154 de nüfusa ka
yıtlı olup 7/7/1957 tarihinde vefat eden mürit; Ahmet kızı Mürüvetten dogma 1315 
D. lu Havva Çağırankaya'nm ölümü sebebiyle mirasçılar arasında verasette iştirak 
suretiyle meydana gelen miras şirketine M . K. 581 mad. gereğince Altındağ 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesinde açılan 1977/719 esas sayılı şula davasında miras şirketini tem
sil etmek üzere Ankara Kavaklıdere Atatürk Bulvarı No : 321 de oturan Hüseyin oğlu 
1950 D. lu Nevzat Topçu mümessil tayin edilmiş olduğundan işbu kararın tebliğinden 
itibaren (8) gün içinde temyiz etmediği takdirde kararın kesinleşmiş olacağı ilânen 
tebliğ olunur. 4262 /1-1 

Adana 3. Asliye Ceza Hâ.kimliğinden ; 

Dolandırıcılık suçundan sanık Mehmet ve Döndü oğlu 19-19 D. lu Andırın Bul-
gurkaya Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Çıplak hakkında mahkememizin 3/7/1980 
tarih 1978/117 Esas, 1980/565 Karar sayılı ilâmı ile ve TCK. nuu 503/3, 647 S. K. nun 
4 ve 5 maddeleri gereğince 983 lira ağır para cerası ile cezalandırılmasına karar 
verilmiş, sanığın gıyabında verilen bu karar bütün aramalara rağmen sanığa adre
sinde adresi meçhul kaldığından tebliğ edilememiştir, 7201 sayılı Yasanın 28, 29, 30 ve 
31, maddelerindeki esaslar dairesinde hükmün Retmt Gazete ile İlânen tebl'ğme, 
ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına bir su
retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 3694 

Ankara 8. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: E . N o : 1980/505 
K . N o : 1981/59 

Davacı Başbakanlık vekili Av. îkbal Özkan tarafından davalı Hacı Ai l Ergenç 
ve Mükremin Dedeman aleyhlerine raoakemeraizde açılan alacak davasının yapılan 
yargılaması sonunda: 

Davalılardan Mükremin Dedsmau'm adresi tesbit edilememiş, adına dava di
lekçesi ve gıyap karan ilânen yapılın:s olup, nuJ.kememizden verilen 23/2/198İ 
tarih ve 1980/505 esas 198İ/59 karat say:L karan üe 8.737,50 TL .n în davalılardan 
müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş olduğundan kararın tebliği ye
rine kaim olmak üzere ilân tarihinden 15 gün içerisinde temyiz etmediği takdirde 
kesinleşeceği ilân olunur, 3673 
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Kayseri Tapulama Hâkimliğinden : 

E. No : 1966/56 
K. No : 1968/66 
Kayseri'nin Erkilet Kasabasında kain 802 no. lu parsel, Atife Biigin, Fethanet 

Kaymakçı ile davalılar, ölü Hacı Ömer özsoy, ölü Hacı Ahmet özsoy, Ayşe Arif oğlu, 
Meryem Haskılıç arasındaki tesbitin iptali davası sonunda : 

Mahkememizden verilen hüküm fethanet Kaymakçı varisi vekili Av. Selim 
Debre tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanlığının 2/7/1980 
tarih 1980/5062-7005 sayılı ilamları ile (tapulama Kanununda Öngörülen usule göre 
tesbitin tamamlanması için tutanak ve eklerinin Tapulama Müdürlüğüne gönderilme
si gerekirken işin içine girilerek, yazılı biçimde karar verilmesi isabetsiz) olduğundan 
bahisle hüküm bozulmuş olup, mahkeme kararında Hacı Ömer varislerinden, Hacı 
Ömer oğlu, Şükrü eşi Fatma, Şükrü kızı, Gülsanen, Şükrü Emin varisi, Esma ikinci, 
eşi Şerife, oğlu Süleyman, kızı Mediha, oğlu Zekeriya, oğlu Halit, oğlu Kemal, İrfan, 
kızı Nazire, oğlu Reşat, Hacı Ömer oğlu Mehmet varisleri : Eşi Hatice, oğlu Hacı 
Ömer, Ahmet, kızı Ayşe, kızı Mezuniye, Hacı Ömer kızı Atife varisleri eşit Ahmet ile 
kızı Atifiye Yargıtay ilamı tebliğ edilememiş olup ancak daha önceden mahkeme ilamı 
bu şahıslar adına ilanen tebliğ edilmiş olduğundan Yargıtay ilamından ilânen tebliği 
gerekmiştir. 

Bu nedenle 7201 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan İlânın gazetede neşrinden 
onbeş gün sonra başlamak üzere onbeş gün içinde yukarda isimleri yazılı şahıslar ta
rafından tashihi karar edilmediği takdirde Yargıtay ilamı kesinleşmiş sayılacağından 
Yargıtay kararı tebliği yerine kain olmak üzere ilân olunur. 1389 / 1-1 

E. No : 1966/83 
K. No : 1972/180 
Kayserinin Erkilet Kasabasında kain 461 nolu parsel davacı Abdullah öztürk 

İle müdahil davacı Fatma Pınarbaşı ile davalı Mustafa TJlusoy arasında yapılan tes
bitin iptali davasının reddine, gayrimenkulun ölü Mustafa Ulusoy adına tesbit ve tes
ciline karar verilmiş olup, karar davacı vekili, ve müdahil vekili tarafından temyiz 
edilmiş, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanlığının 24/4/1980 tarih 1980/5061-5140 
sayılı ilamları ile hüküm bozulmuş olup, daha öncede mahkeme karan Mustafa Ulusoy 
varisleri Hasan Ulusoy, Sare, Atife, Fatma, Emine Ulusoy, Esma, Güngör, Mualla, 
Sıdıka, Nuri, Arif oğlu, Nuriye, Muhittin Ulusoy, İsmail, Emine, Fatma, Şaban Gümüş
çü, Ahmet, Kadrlye, Hasan, Mahir, Nuri, Selçuk, Mahmut Yılmaz. Müslüm, Mustafa, 
Emir, Mehmet, Hanife, Ahmet, Keziban, Selma, Selçuka, Ayşe, Menzuniye, Kadriye, 
Sevim, AH, Osman, Nuriye özyürek'e, Hüsnü, Mustafa özyürek, ile Abdurrahman, 
Fatma, Sare Yolay ve Fatma, Metiye, Şerife, Hayriye, Ayşe, İsmail, Mümtaz, Sol
maz, Diker, Gümüş ile Cevat Türktekln'e tebliği edilememiş olduğundan ilânen tebliğ 
edilmiş olduğundan Yargıtay ilamınmda ilânen tebliği gerekmiştir. 

Bu nedenle 7201 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan ilânın gazetede neşrinden 
onbeş gün sonra başlamak üzere onbeş gün zarfında yukarda isimleri yazılı şahıslar 
tarafından tashihi karar edilmediği takdirde Yargıtay ilamı kesinleşmiş sayılacağın
dan Yargıtay ilamı tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

1392 /1-1 

E. No : 1964/211 
K. No ; 1970/126 
Davacılar Akin Köyü Tüzel Kişiliği, Hazine, A l i Osman Çınar, Saffet Arifoğlu 

ile davalılar Yazır Köyü Tüzel Kişiliği, Muhammet Güpgüp, Lutife Fevzioğlu ve ar
kadaşları arasında yapılan tesbitin iptali davası sonunda : 
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16/7/1970 tarih ve 1964/211 esas 1970/126 sayı ile hükme bağlanmıştır. Kay-
seri'nin Yazır Köyünde kain 692 parsel bu kararla tesbitinln iptaline Zennici Zade 
Mustafa Ağa adına tapuya tesciline 38, 40. ve 41. parsellerin hakkındaki taleplerin 
reddine ve bu parsellerin tesbit gibi tesciline karar verilmiş, karar temyiz edilmiş 
olup. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanlığının 12, 3/1979 tarih 1979/907 - 2664 sayılı 
ilamı ile hüküm kısmen onanmış kısmen bozulmuş olup, davanın taraflarından Lüt-
fiye Fevzioğlu, Seyide Fevzioğlu, Mustafa Kocabe, Emin Karakaya, Fahri Nakipoğlu. 
Ayşe Dunıey Fevzioğlu, Faruk Fevzioğlu, Cevat Zennecioğlu, Nuri Fevzioğlu ve 
Mehmet Fevzioğlu'na daha öncede mahkeme karan ilânen tebliğ edilmiş olmakla, 
Yargıtay karanmnda ilânen tebliği gerekmektedir. 

Bu nedenle, 7201 sayılı kanun gereğince ilânın gazete'de neşrinden İtibaren 15 
gün sonra başlamak üzere on beş gün zarfında tashihi karar talep edilmediğinde 
Yargıtay kararı kesinleşmiş sayılacağından Yargıtay kararı tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur, 1388 / 1-1 

• • ' •* 

Gümüşhane Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/783 
Davacı Arpaçay Carcıoğlu Mahallesinden Saiatm Aydemir vekili Av. Hüseyin 

Fevzi Eskicioğlu tarafından, davalı Kars Arpaçay İlçesi Carcıoğlu Mahallesinden 
Şahbender oğlu Ömer Aydemir aleyhine açıimış bulunan boşanma davasının yapılan 
<ıgık duruşması sırasında : 

Davalı Ömer Aydemir'in zabıtaca yapılan araştırmada adresinin tesbit edileme
mesi sebebiyle kendisine ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, hakkında 
açılan boşanma davasının duruşması 15/5/1981 Cuma günü saat 9.40 a bırakıldığından, 
davalının mezkûr duruşma günü bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettir-
n.esi, aksı halde adına gıyap kararı çıkarılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 1689 /1-1 

İncesu Tapulama Hâkimliğinden ; 

Esas Noları : 1971/26, 50, 48, 29, 33, 47, 30, 49. 
Davacı Hacı Gürgen tarafından davalılardan Simitan Güpgüp mirasçıları aleyh

lerine açmış olduğu tesbite itiraz davasında : 
Simitan Güpgüp mirasçılarının 8/5/1981 günü saat 9.00 da mahkemede hazır 

bulunmadıkları takdirde duruşma gıyaplarında yapılacağı davetiye yerine geçmek üze
re ilan olunur. 18266 /1-1 

• • 
Meriç Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/9 

Davacı : Meriç İlçesinden Seher Ünal'ın açmış olduğu gaiplik davasının yapılan 
açık duruşması sırasında : 

Meriç İlçe Merkezi Büyükdoğanca Mahallesi cilt 1/3, sahife 62, sıra 287 de nü
fusa kayıtlı, Necip oğlu, Ayşe'den olma, 1937 D. lu Bekar olan A l i Devrişoğlu'nun 
1967 yılında istanbul Karaköy.de balıkçı motorunun yabancı bandıralı bir gemi ile 
çarpışması sonucu öldüğü iddia olunmakla, gaip hakkında bilgi ve görgüsü olanların, 
Meriç Asliye Hukuk Mahkemesinin 1980/9 esas sayılı dosyaya baş vurmaları ilânen 
tebliğ olunur. 

Duruşma günü : 22/4/1981 
19251 / 1-1 
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Ankara Dördüncü İş Mahkemesi Hâkimliğinden 

1980/565 
Davalı : Lütfi Usta Hasköy Güneşevleri No : 853 Ankara 
Davacı S .S. K. Genel Müdürlüğü tarafından a'eyniaize açılan alacak davasının 

yapılan duruşmasında : 
Yukarıdaki adresinize çıkartılan davetiye lala tebliğ iade edildiğinden ilânen 

gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan, ûuru&manm bırakıldığı, 14/4/1981 
günü saat 9.55'de duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettir
meniz aksi takdirde davanın gıyabınızda devam etiecfcf;! ilânen tebliğ olunur. 

4264 / 1-1 

1980/675 
Davalı Nevzat Sarıyüz Abidinpaşa Serpme Sokak No : 162 Ankara 
Davacı S. S. K. Gen. Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan alacak davasının 

yapılan duruşmasında : 
Yukarıdaki adresinize çıkartılan davetiye blla u-nıig iade edildiğinden, ilânen 

dava dilekçesinin tebliğine karar verilmiş olduğundan, duruşmanın bırakıldığı, 
7/4/1981 günü saat 10.10'da duruşmada hr.zır bulunmanız veya kendinizi bir vekille 
temsil ettirmeniz aksi takdirde davanın gıyabunzua â<>v&m edeceği ilânen tebliğ olunur. 

4265 / 1-1 
— , — — _ 

Kayseri Tapulama Hâkimliğinden : 

E . No : 1961/2 
K . No : 1962/58 
Davacı Osman Sadak ve arkadaşları ila davalılar Ayşe Güney ve arkadaşları 

arasında yapılan tesbitin iptali davasının yargılanması sonunda; Anbar Köyünde kain 
30, 31, 32 ve 33 parsellerin tesbitlerinin iptaline caşmmazların vereseler adına hisseleri 
oranında tesciline karar verilmiş, hüküm Duran Odabaşı ve arkadaşları tarafından 
temyiz edilmiştir. 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanlığının 14/12/; 978 gün 1978/1620-15136 sa
yılı ilamları ile hüküm bozulmuş olup, Yargıtay bczrna ilamı davanın taraflarından 
Fatma Yiğit, İsmail ve Şükrü Yiğit'e tebliği mümkün olamamış, olmakla Yargıtay 
İlamının ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Bu nedenle 7201 sayılı Kanun bükümlerine tevfikan ilânın gazetede neşrinden 
onbeş gün sonra başlamak üzere onbeş gün zarfında yukarda isimleri yazılı şahıslar 
tarafından tashihi karar talep edilmediği takdirde Yargıtay karan kesinleşmiş sayı
lacağından Yargıtay kararı tebliği yerine kaim olmak üzere -ilânen tebliğ olunur. 

1391/1-1 

Ankara İkinci Sulh Hukuk Hâkim ligin d en : 

1979/1244 
Davalı : Veli Kurnaz - Hoş Dere Caddesi 99/10 Ankara 
Davacılar Orhan Alp ve Selda Çevikoguilan vekilleri Av. Emin Alkan tarafın

dan davalılar Elif Gedikaslan ve Veli Kurnaz aleyhlerine açılan yönetim planın tas
diki davasının yapılan duruşması sırasöıda : 

Tüm aramalara rağmen adresinize, davetiye tebliği edilemediğinden duruşma 
günü olan 2/4/1981 günü saat 10.20 de duruşmada hazır bulunmanız icap eder aksi 
takdirde mahkememiz H . U . M. K. nun 176 ve 507. maddeleri uyarınca hakkınızda gı
yap kararı çıkartılmaksızın duruşmaya gıyabınızda devam olunacağı ilânen tebliğ olu
nur, 4263 / 1 1 
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Çatalzeytin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/56 
Davacılar : Mehmet Azaklı ve arkadaşları 
Vekilleri : Avukat Yurdun Okay 
Davalı : Aynur Acar 
Dava : Senet iptali 
Daval ı Aynur Acar'ın adresine çıkarılan davetiyenin tebliğ edilemediği, tüm 

aramalara rağmen adresinin temin edilemediği ve bu nedenle dava dilekçesinin ilanen 
tebliğine karar verilmiş ve duruşma 2/4/1981 tarihine saat 10.00'a bırakılmıştır. Adı 
geçen davalının mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi, gelmediği takdirde hakkında gıyap ka ra r ı çıkarılacağı hususu dava 
dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilân olunur, 4159 / 1=1 

Urfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

1976/49 
Hırsızlık, buna iştirak ve hırsızlık malım bilerek satın almak suçundan sanıklar 

Müslüm oğlu 1953 D. lu Birecik İlçesi Karabaş K . den Tahir Yutkun, Mehmet oğlu 
1950 D. lu, Birecik Akarçay K . de oturur Hasan Aker ile diğer sanıklar Mustafa Bağ-
delen, Sıtkı öner, Abdullah öztürk, Abuzer Kasap haklarında mahkememizde yapılan 
duruşmaları sonunda : 

Sanık Tahir Yutkun bu suçtan dolayı T. C. Y . sının 493/2, 65/3. maddeleri ge
reğince 1 yıl 6 ay hapis cezası ile C. K . nın 525. maddesi gereğince cesasi kadar genel 
gözetim altında bulundurulması, diğer sanıklar Abdullah Öztürk ile Hasan Akarında; 
bu suçtan dolayı beratları ve diğer üç sanık Mustafa Dağ-delen, Sıtkı öner iie Abuzer 
Kasap haklarındaki davanın muvaketen tatiline dair verilen 12/6/1980 tarihli hükmün 
sanıklardan Tahir Yutkun ile Hasan Akar'ı uzun zaman aranmalara rağmen bulunup 
tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. maddesive müteakip 
maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete'de iiânen tebliğine ve iş bu ilsmn 
mahkeme divanhanesinde 15 gün asılı bırakılmasına, mahkemece karar verilmiş oldu
ğundan ilân varakasının neşir tarihinden 15 gün sonra sanık Tahir Yutku ile HasaB 
Akere tebliğ yapılmış sayılacağı ilân olunur. 1435/1-1 

Eskipazar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
MI N — 

1976/78 
Davacı : Ahmet Zeren Deresemail Köyü Eskipazar 
D A V A L I L A R : 
1 — Hüseyin Balcı 
2 — Hasan Balcı Samadya Cad. No : 131 Kocam us t af apaş a İstanbul adresinde 

İken halen adres meçhul 
Dava : 20.000 T L . maddi 10.000 T L . maddi tazminat 
Duruşma günü : 7/4/1Ö81 
Davacı tarafından davalılar hakkında açılan tazminat davası nedeniyle davalı

lar adına çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiğinden ilânen tebliğine karar veril
miştir. 

Yukarıda belirtilen duruşma gününde davalıların bizzat veya vekille kendilerim 
temsil ettirmeleri veya mazeret beyan etmeleri etmedikleri takdirde haklarında gıyap 
karan çıkartılacağı davetiye ve dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ1 

olunur. 2809 / 2-2 
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Ankara Birinci Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Esas N o : 1978/1603 
Karar N o : 1978/1693 
Suç : Emirlere aykırı davranmak 
Hüküm : 250,— lira hf. para cezası 
Hükümlü : Kâmuran Gökmen 
Yukarıda kimliği yazılı gıyabi hükümlü dosyada yazılı tekmil adresinden arat

tırılmış olup, bulunmadığı ve bu nedenlerle gıyabî hüküm tebliği olunmadığından, 
Uftnen tebliği gerekmiştir. 

Keza, esas, karar numaraları ve hüküm fıkrası yazılı hüküm fıkrasının Res
mi Gazete'de ilânen tebliği, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde gıyabi ilânın kesin
leşerek infaz olunacağı üân olunur. 3689 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Karatas Mal Müdürlüğünden : 

1 — İlçemiz Hudutları dahilinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait Hurma-
boğazı Dalyam teslim tarihinden itibaren bir yıl müddetle 5.000.000 TL. muham
men bedelle Balık Avlama haklu 2490 Sayılı Yasanın 31. nci maddesine gereğince 
kapalı zarf usulü ile kiraya verilecektir, 

2 — İhaleye ait şartname Karatas Malmüdürlüğünde her gün mesai saatlerin
de tetkik edilebilir. 

3 — thale 6/4/1981 Pazartesi günü saat 15.30'da Hükümet Binasındaki Mal-
müdürlüğü Odasında teşekkül edecek Komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 — Geçici Teminat 495.000,— TL. dır. 
5 — Teklif mektupları 6/4/1981 Pazartesi günü saat 14.30'da bizzat elden 

makbuz kargılığında verilebileceği gibi PTT vasıtasıylede gönderilebilmir, PTT deki 
vaki olacak gecikmeler nazara alınmayacaktır. 

Keyfiyet 2490 saydı yasa Hükümlerine göre ilan olunur. 

3801/ 2-2 

9 

Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz emrinde çalıştırmak üzere 3 adet Anadoi - Skoda 
Pick - Up, S adet lOOUük Plck - Up. 2 adet 5 tonluk kamyon kiralanacaktır. 

2 — Vasıtalara ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden te
min edilebilir. 

3 — İhale 14/4/1981 günü saat 15,00 da yapılacaktır. 
4 — Geciken tekUfler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser

best olacaktır. 3867 / 2-2 

D Ü Z E L T M E 
Kargan Belediyesinîn 18/3/1981 günü yayımlanan Uâmndaki 3/4/1981 olan üıale 

tarihi 17/4/1981 günü olarak değiştirilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 3701 /1-1 
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Mucur Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemize ait Kavaklıkta bulunan kavakların 2490 sayılı Kanunun 41 
nci maddesi uyannca açık artırma suretiyle satıcı yapılacaktır. 

2 — Satışı yapılacak kavaklar beş adadan ibarettir. 
A) 1 ncl ada : Çapı 50 cm. ila 120 cm. arasında değişen 189 adet kavak olup, 

muhammen bedeli 600.000 lira, geçici teminat 18.000 liradır. 
B) 2 ncl ada : Çapı 50 cm. ila 120 cm. arasında 145 adet kavak olup, muham

men bedeli 500.000 lira, geçici teminatı 15.000 liradır. 
C) 3 ncü ada : Çapı 50 cm. ila 140 cm. arasında değişen 257 adet kavak olup, 

muhammen bedeli 900.000 lira, geçici teminatı 27.000 liradır. 
E) 4 ncü ada : Çapı 50 cm, ila 100 cm. arasında değişen 396 adet kavak olup, 

muhammen bedeli 950.000 lira, geçici teminatı 28.500 liradır. 
D) 5 nci ada 50 cm. ile 110 cm. arasında değişen 246 adet kavak olup, mu

hammen bedeli 700.000 lira, geçici teminatı 21.000 liradı.r 
3 — İhale 14/4/1981 günü saat 14.00 de kavaklığın bulunduğu çayır mevkiin

de Encümen huzurunda yapılacaktır. 
4 — Kavakların satışına ait hazırlanmış olan şartname mesai saatleri dahilinde 

Belediye Muhasebe Servisinde görülebilir. 
5 — Taliplilere ilânen duyurulur. 3996 / 4-3 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

23 K A L E M B A K I R ÇUBUK, L A M A V E L E V H A L A R İLE YÜKSEK HIZ 
ÇELİĞİ, Y A Y ÇELİĞİ V E ÇELİK KÖŞEBENT SATIN A L I N A C A K T I R 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl 

Müdürlüğümüz. 
2 — istanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4 - 5 deki Mü

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da : Küçükesat Büklüm Sokak No. 22'deki Mümessilliğimiz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 15 Nisan 1981 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu
lundurmaları ilân olunur. 4015 / 2-2 

45 K A L E M MUHTELİF CİNSTE BORU İLE E K PARÇALARI 
SATINALINACAKTTR 

Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve ikmal 

Müdürlüğümüz, 
2 — istanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4 - 5 deki Mü-

messilUğimiz, 
3 — Ankara'da : Küçükesat Büklüm Sokak No. 22 deki Mümessilliğimiz, 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarım, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 15 Nisan 1981 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur. 4016 / 2-2 
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İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden : 

63 K A L E M AS-600, PD-600 OTOBÜS YEDEKLERİ SATIN A L I N A C A K T I R . 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir : 
1 — İskenderun'da : Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü. 
2 — İstanbul'da : Sirkeci YalıköşKÜ Cad. Yalıköşkü Han Kat : 4-5'deki Mümes

silliğimiz. 
3 — Ankara'da : Küçükesat Büklüm Sok. No : 22'deki MümessiUiğüniz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 81-0180 No. lu dos-

vayla ilgilidir meşruiıatlı kapalı tpklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en 
geç 14/4-1981 Sah günü saat 14.30'a .kadar Müessesemiz/Haberleşme ve Arşiv Müdür
lüğünde bulundurmaları ilân olunur. 3938 /1-1 

Sümer bank Yarımca Seramik Sanayii Müessesesinden : 

SERAMİK HAMMADDESİ SATIN A L I N A C A K T I R 
1 — Müessesemizin 1500 ton cine feldispat, 1000 ton kuvarts, 1250 ton simav 

feidispati 15 ton mağnezit, g0 ton mermer, 50 ton bentonit, 350 ton filint taşı 300 ton 
kuvarst kumu, 3000 ton ham uşak kaolini, 5000 adet sileks taşı, 70 adet kapak taşı, 
40 ton cam suyu, 100 ton talk ve 1750 ton alçı ihtiyacı 27 Mart 1981 günü saat 15.00 de 
kapaklı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

2 — Muvakkat teminat beher hammadde kalemi için 50.000,— TL. olup, İhale 
saatinden önce Müessesemiz veznesine banka teminat mektubu veya nakil olarak ya
tırılması şarttır. 

3 — Teklifler bir kalem hammadde için verilebileceği gibi bir kısmı veya ta
mamı içinde verilebilir. 

4 .— Hahmadde şartnamesi ve diğer bilgiler Müessesemiz Ticaret Müdürlüğün
den temin edilebilir. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 3219 / 1-1 

Eti bank Mahdut Mesuliyetli Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müessesesi Mü
dürlüğünden : 

1 — Müessesemizce 4 Adet 1800 Inter Kamyonlarına ait Damper imal ettirile
cektir, 

2 — İhale kapalı zarf teklif alma usulüyle 6/4/1981 Pazartesi günü saat 
15.00 de Müessesemiz toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler bedeUiz olarak Satmalma Müdürlüğünden temin edilebilir. 
4 — Bu işin geçici teminatı 150..00,— TL. dır. 
5 — Teklifler engeç ihale günü saat 14.45'e kadar Müessesemiz Muhaberat 

Servisine verilmiş olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirilmeye alınmaz. 
6 — Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 

4275 /1-1 

Denizcilik Bankası T. A . O. dan : 

Bankamız ihtiyacı olarak 58 Ton Rafine Bakır Fosfat ile 3 Ton Bakır Fosfat 
alınacaktır. 

Son teklif verme tarihi 6 Nisan 1981 olup, teklifler Karaköy, Yeni Yoîcu Salo
nu Kat : 1 de Satınalma Kurulu Başkanlığı'na verilecektir. Şartnamesi ücretsiz olarak 
İkmal Merkezi Müdürlüğü 27 Mayıs Han Kat : 3 Bahçekapı/lstanbul adresinden temin 
»•dilebihr. 4223 /1-1 

\ ) o s y a No : 1981/1037 
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Eskişehir Belediye Başkanlığından : 

Belediyemize bağlı Müdürlüklerde vazife görmekte olan Personel'e Kumaş ve 
her türlü malzemeleri Dikiş dahil 1968 adet Yazlık Pantolon, 1968 Adet Gömlek ve 984 
Çift Altı Kösele Ayakkabı yaptırılacaktır. 

İhalesi 14/4/1981 Salı günü saat 1500'de Belediyemiz Encümeninde kapalı zarf 
eksiltme usulü ile yapılacaktır. İşin Muhammen bedeli : 5.667.840,— TL. olup, Geçici 
teminatı : 170.035,— TL. dır. Şartnamesi Hesap İşleri Müdürlüğünde görülebüir. 

İsteklilerin 1981 Yılı Ticaret Odası Sicil Belgesine daha evvel (1980 yılı içinde) 
bu İşi yaptıklarına dair belgelerini ekliyerek ihale tarihinden üç gün evvel Belediyemiz 
Hesap İşleri Müdürlüğüne müracaatla ihaleye giriş belgesi almaları gerekli olup, ge* 
cici teminat makbuz veya mektuplan ile tekliflerini havi teklif zarflarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar Belediyemiz Başkanlığına teslim etmeleri ilân olunur. 

Postadaki gecikmeler nazarı Jitibare alınmaz. 4017 /1-1 

Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

K A P A L ı T E K L I F A L M A K S U R E T I Y L E 5000 M E T R E K A H V E R E N G I 
B U K L E M Ü F L O N S A T ı N A L ı N A C A K T ı R . 

1 — Bu işe ait şartname Müessesemizden veya Sirkeci 5. Vakıfhan altındaki İr
tibat Büromuzdan temin edilecektir. 

2 — Teklifler 6/4/1981 günü saat 16.00'ya kadar Müessesemizin Beykoz'daki 
Merkezinde Muhaberat Şefliğine verilecektir. 

3 — Teklifler arasında şartnameye ve ihtiyacımıza uygun olanlar tercih edile
cektir. 

4 — Müessesemiz dilediği miktarda almakta veya alıp almamakta serbesttir. 
4018 /1-1 

_ — 

Türkiye Şeker Fabrikalan A. Ş. Ankara Makîna Fabrikası Müdürlüğünden: 

î — Muhtelif ebatlarda tahminen 5619 metre boruyu Fabrikamız kapalı zarfla 
teklif almak suretiyle satmalınacaktır. 

2 — îhale 2 Nisan 1981 Perşembe günü saat 14.30 da Fabrikamız Ofis bina
sında yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartname hergün mesai saatleri dahilinde TL. 500,— mukabi
linde Fabrikamız Ticaret Şefliğinden temin edilebilir, 

4 — Boru ihalesine ait muvakkat teminat teklif tutarının % 5 (Yüzdebeşi) 
olacaktır. 

5 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 4012/1/ 2-2 

—» .. 
Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan 2, 5x20x400 3. sınıf Çam kereste 20m3, 
5x10x400 3. sınıf Çam kadron 20m3 satmalınacaktır. 

2 — İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli 
mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhale 16/4/1981 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

3995 / 2-2 
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Bayındırlık Bakanlığından ; 

(Yapı işleri Genel Müdürlüğünün) : 
1 — Aşağıda durumları yazılı bulunan inşaatlar 2490 sayılı Kanunun 51. mad

desi gereğince müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme aşağıda yazılı günlerde saat 16.00'da Ankara'da Yapı İşleri Ge

nel Müdürlüğü ihale Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Eksütme şartnamesi ve diğer jevrak Genel Müdürlüğümüz Yapım Dairesi 

Başkanlığında görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) Bayındırlık Bakanlığı namına her iş için aşağıda gösterilen geçici teminatı, 
B) 1981 yılında ait ticaret veya ısanayi odası belgesini, 
C ) (Her iş için ayrı ayrı olmak üzere, müracaat dilekçeleriyle birlikte vere

cekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları 
b'ldirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, teknik petsonel 
bildirisi, taahhüt büdirisi, Bayındırlık Bakanlığından .alınış oldukları aşağıda a ç ı l a n a n 
gruptan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar
nesi aslını ibraz suretiyle, Yapı işleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
ları) eksiltmeye girme belgesini; 

ihale Komisyonuna ibraz -etmeleri lâzımdır. 
5 — Eksiltmeye girme belgesi alınır/ası için son müracaat tarihi aşağıda göste-

Tilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Keşif Bedeli G. Tem. İhale Bakanlığa son Karne 
işin Adı TL. TL. Tarihi Mür. tarihi Grubu 

Manisa «E» Tipi 
Cezaevi inşaatı 275.000.000 8.250.000 10/4/1981 6/4/1981 (B) 

Cuma Pazartesi 
Muğla «E» Tipi 
Cezaevi İnşaatı 265.000.000 7.950.000 14/4/1981 8/4/1981 (B) 

Sah Çarşamba 
4019/1-1 

.* _ 
SUmerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

Kapalı teklif almak suretiyle; 
1 Adet kabatraş makinesi, 
4 Adet tek iğneli sütunlu bıçaklı dikiş makinesi, 
1 Adet gezer başlıklı kesim presi, 
1 Saya yarma makinesi, 
1 Adet yapıştırma ökçe monta makinesi, 
2 Adet Çift iğneü düz dikiş makinesi satmahnacaktır. 
1 — Bu işe ait şartname ve mütemmim mallûmat Müessesemizin Beykoz'daki 

Merkezinden veya Sirkeci 5. Vakıfhan altındaki irtibat büromuzdan temin edilebilir. 
2 — Kapalı teklif mektuplarının en geç şartnamede yazılı tarihlerde saat 

17.00 ye kadar Müessesemiz Haberleşme servisine verilmesi şarttır. 
3 — Teklifler arasında şartlarımıza ve ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih 

edilecektir. 
4 — Müessesemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser

besttir. 3604 /1-1 
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Çorum Belediye Başkanlığından : 

1 — 1981 yılı için Belediyemize T. P. A. O. ca tahsis olunacak 2000 ton 75/100 
Vsaaffaüyoniu asfaltın Batman Rafinerisinden t e» Um alınması mutemetliği ile yükle-
oM firmaya ait dolum tesisinde varillenip Çorum'a nakli işi x aşağıda belirlenen şart-
k,r dahilinde 2490 sayılı Yasa uyarınca kapalı zarf usulüyle eksiltmeye, çıkrılmaıştır. 
, ? i.eaı İ7 Nisan 1981 Cuma saat 15.30 dadır. 

i — 2000 ton asfaltın mutemetliği, varda kendi tesisinde dolumu, varil yıkma, 
4i»i^me, variîlsrle flânş ve flânş kapağı yapılması hizmetlerine karşılık ödenecek üc-

.i'idiı i.-uhanımen bedeli tonda 2.000,— TL. dan 4.000.000,— TL. dır. 
- — Asfaltın 1000 tonunun nakli Belediyemiz vasıtalarınca yapılacak, Beledl-

;fiiun ••'iuıtalannca nakledilecek asfalt için yükleniciye sadece 2. maddedeki işler yap-
tiüihp. buna göre tahakkuk edecek ücret ödenecektir. 

4 — Belediyemiz vasıtalarınca nakledilenden arta kalan x azami 1000 ton as
ı k t ı n Satnıan'dan Çorum'a nakli isi varil Belediyemizce temin edilip 2. maddedeki 
U î t . n k k r yüklenici tarafından yapılması kaydıyle, 2. maddedede belirlenen hizmetler 
k>n ödenecek ücretler hariç sadece Batman'dan Çorum'a nakli işinin beher tonu x 
«köüö.— TL. dan 1000 tonun muhammen bedeli 6.000.000,— TL. dlr. Geçici teminatı 
isi ¿ 8 0 . 0 0 0 , — TL. dlr. 

5 — 2. maddede ve 4. maddede sayılan işlerin tümü için muhammen bedal 
33 .000 .000,— TL.'a, geçici teminat ise x 300.0'M).— TL. dlr. 

8 — Belediye varil göndermemesi halinde yüklenici varil temin etmeye mec
burdur. Varil bedelleri yükleniciye resmi bedel üzerinden ödnecek, variller muntazam 
jlacakür. 

7 — Belediye iş durumuna göre yükleniciden asfaltın dökme olarak tankerlerle 
mıkllK! i"i yebilecek, böyle bir talep karşısında yüklenici tankerle dökme asfalt nak
line mecbur olacaktır. Tankerler nakledilmesi halinde Batman rafinerisinden teslim 
»anıp. Çorum'da Belediyemiz asfalt şantiyesine teslim edilmesi karşılığında beher ton 
isln«a.00O,— TL. ücret ödenecektir. 

S — Tankerle taşınacak miktar veya dökme tankerlerle taşıttırılması kesin de
ğildir, ancak, idarenin lüzum görmesi halinde yüklenici bu talebi karşılamaya mecbur 
olacaktır. 

e — İhaleye iştirak edecek firmanın Batman'da dolum tesisi ve bu işe alt şan
tiyesi mevcut olacak, trafikte adına kayıtlı en az üç Vasıtası bulunacaktır. Bunların 
varlığını noterden tasdikli belge ile Belediyemiz Belge Komisyonuna yeterUk belgesi 
almak için yapacakları müracaatlarında ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

10 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar ihale gününden en geç üç gün 
önce yeterlik belgesi almak için müracaat edecek, yeterlik belgesi alan firmalar 2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatin
den bir saat öncesine kadar Encümen Başkanlığına vermiş olacaklar saatinde verilme
yen teklif mektupları ve postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Hân olunur. 

3880 /1-1 

Sümerbank Yarımca Seramik Sanayii Müessesesinden : 

A L T I N Y A L D I Z A L I N A C A K T I R 
1 — Müessesemizin 50 kg. % 12 altın yaldız İhtiyacı 6 Nisan 1981 günü saat 

15.00 de kapalı zarf usulü teklif alınmak üzere ihale edilecektir. 
2 — Bu işe ait muvakkat teminat 1.000.000,— T L . olup İhale saatinden önce 

veznemize naklen veya teminat mektubu olarak yatırılması şarttır. 
3 — Teklifler elden verilebileceği gibi posta ilede gönderilebilir. Ancak posta

daki gecikmeler dikkate alınmaz. 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 3881 /1-1 
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Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü DSİ. V. 
Bölge Müdürlüğü Ankara Su Temin Proje Müdürlüğü Emanet Komisyonu Başkan
lığından : 

1 — Ankara DSî. V. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan Ankara îç-
mesuyu Projesi «P. 10-P.7 Arası Çelik Boru Hat lar ı İkmal İnşaatı ve Vana Montajı İşi» 
teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — îşm geçici teminatı : 1.400.000,— TL. geçici ve kesin teminat mektupları 
hmit içi olacaktır. 

& — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak şan
tiyede çalışır vaziyette; 

1 adet B E K O kepçe, 1 adet vinç, kafi miktarda kaynak makinası, kamyon, 'mo
topomp ve gerekli diğer ekipman bulundurulacaktır. 

4 — İhale 14/4/1981 Salı günü saat- 15.00'de Ankara Su Temin Proje Müdür-
iüğü binası Kızılay Menekşe Sokak No: 22'de toplanacak olan Emanet Komisyonu Baş
kanlığı tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri 4. maddede yazılı adreste 2/4/1981 tarihînde i t i 
baren görülebilir. 

6 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ. Ankara Su Temin Proje Müdürlüğü Ema
net Komisyonu Başkanlığına 8/4/1981 Çarşamba günü saat 17.00*ye kadar bir dilekçe 
i k müracaa t ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesi
kaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi aslı ve fotokopisi 
IB) grubundan en az (60.000.000,—) TL. îık, 

b) Boru ferşiyatı ile İlgili bir iş yaptığına veya denetlediğine dair belge ile 
ayraca asgarî 0 600 mm. iik çelik boru ferşiyatı yapmış olduğunu tevsik eden -vesika, 

c) Bu güne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında Ibulunan işlerin hangi 
kuruluşa taahhüd edildiği, keşif bedelleri, ikmal tarihleri ve yapılan iş bedelleri. 

d) 3. maddede lîstemlen ma kin a ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik 
eâen vesikalar veya kiralanacak işe, kiralayan şâhıs ve firmadan alınmış noterden tas
dikli taahhütname ile makina ve teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik eden vesi
kalar ve İş programına uygun olarak iş başında hazır bulundurulacağına dair usulü 
veçhile tanzim «dümiş taahhütname, 

e) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin biyografisi, 
f) Bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir belgeler, 
T — İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 10/4/1981 Cuma sabahından İÜ-, 

bares Ankara >Su Temin Proje Müdürlüğü Emanet Komisyonu Başkanlığına müracaat 
ederek Öğrenebilirler. 

8 — 8/4/1981 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini görüp imza etmemiş 
o1 anlara iştirak belgesi verilmez. 

9 ihaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya Şirketlerin teklif zarflarını 
14/4/1981 Salı günü saat 14.45'e kadar 4. maddede belirtilen adreste DSt. Ankara Su 
Temin Proje Müdürlüğü Emanet Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili teslim et
meleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaat lar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 4031 / 2-1 

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden : 

200 T O N İRİ DİŞLİ DÖKÜM K U M U S A T I N A L I N A C A K T I R . 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir : 
1 — İskenderun'da : Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü. 
2 — İstanbul'da : Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yahköşkü Han K a t : 4 - ö'deki Mümes-

si İliğimiz. 
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3 — Ankara 'da: Küçükesat Büklüm Sokak No. 22'deki MümessUliğüniz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 81-142 No. lu dosyayla 

ilgilidir, megruhatk kapan teklif mektuplarım, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 
7/4/1981 Sah günü saat 14.30'a kadar Mü esse semiz/Haberleşme ve Arşiv Müdürlü
ğünde bulundurmaları il&n olunur.' 4225 / 1-1 

T . C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda îhale No., Cinsi', Miktarı, îhale Tarihi ve Saati, Muvakkat temi
nat mik tar ı gösterilmiş olan malzeme müteahhit nam ve hesabına teklif isteme sure
tiyle sat ın alınacaktır. 

îhale No : 79^54D-155/1, Cinsi ve Miktara : SOÛO Ton Bentonit, Şartname Bedeli: 
100,— TL. , Muvakkat Teminat: 720.550,— TL. , îhale Tarihi ve Saati : 6/4/1981 - 11.00. 

2 — îhale, D S İ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Man. Mal
tepe R-7 Ankara) toplanacak Satm A l m a Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı 
yerden ve İstanbul 'da DSÎ. 14, Bölge Müdürlüğünden (Firuzağa Süngü Sokak 3, 5, 7 
Tophane - İstanbul) temin edilecektir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarını, idari şartnamenin 9. maddesinde istenen 
vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına mak
buz mukabilinde teslim etmeleri fart t ı r . 

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

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

6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
4226 / 2-1 

Türkiye Halk Bankası A . Ş. iGenel Müdürlüğünden : 

1 — Bankamızca yaptırılacak olan Muş îli Merkez İlçesi Sütlüce Köyü İlkokul 
(5 derslik, 8 daireli lojmanlı) binasının İnşaat işi gö türü bedel esası üzerinden kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmışta. 

2 — Söz konusu işin Geçici t emina t ı : 1.500.000,— (Yalnız BirmilyonbeşyÜ2 bin) 
liradır. 

3 — İstekliler, bu işe ait ihale dosyasını Ankara'da Genel Müdürlüğümüz İn
şaa t Müdürlüğünde tetkik edebilirler. 

4 — Eksiltme 13/4/1081 Pazartesi günü saat 15.30'da Genel Müdürlüğümüzde 
toplanacak olan Satın Alma Komisyonumuzda yapılacağından, kapak zarf teklif mek
tuplarının aynı gün saat İ4.30'a kadar makbuz mukabilinde anılan Komisyona veril
mesi lâzımdır. 

5 — İsteklilerin ihale günü hariç 6 (gün öncesi akşamına kadar Genel Müdürlü
ğümüz İnşaat Müdürlüğüne başvurarak yeterlik belgesi almaları şartt ır . 

6 — Bankamız, yeterlik belgesini dilediğine verip vermemesi konusunda tama
men serbesttir. 

? — Yeterlik belgesini alabilmek için : 
a) Ticaret odası belgesi ibraz etmek, 
b) Son -5 yıl içinde eksiltmeye konu olan İş emsali ve teknik öneminde benzeri 

bir işi taahhüt ederek, geçici kabulünü yaptırmış olmak, 
e) Veya bu güne kadar, Bankamıza yaptığı işlerle bu konuda yeterli oldu

ğunu İnşaat Müdürlüğümüz nezdinde kanıt lamış olmak gereklidir. 
8 — Bankamız, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununa tabi olmadı-

ğmdan ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine verip vermemekte tamamen ser
besttir, 4227 / S-l 

26 Mart 19S1 — Sayı : 17291 RESMÎ CA Z E T E 
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Mudurnu Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı Muh. Bed. 
adedi Deposu Cins ve nevi Adet M ' Dm 5 Lira 

2 Taşkesti 2. S. N . B. çam tomruk 138 80.269 11.20« 
7 » 3. S. N . B. çam tomruk 647 273.891 7.000 

11 Yazılar 3. S. N . B. çam tomruk 695 297.615 7.900 
1 » 3. S. N . B. çam tomruk 6 16.231 4.264 
1 Kılvafi 3. S. N . B. çam tomruk 55 19.974 7.900 
1 Merkez 3. S. N . B. çam tomruk 99 63.657 7 650 
2 » 3. S. Kı. B, çam tomruk 213 107.882 5.900 
3 Taşkesti 2. S. N . B. göknar tomruk 299 118.727 11.200 
2 Abant 2, S. N . B. göknar tomruk 61 40.670 11.200 

46 » 3. S. N . B. göknar tomruk 354 i 1788.703 7.900 
33 Taşkesti 3. S. N . B. göknar tomruk 3407 1563.669 7.900 
3 Kılvaşı 3. S. N . B . göknar tomruk 325 131.290 7.900 
1 Taşkesti Çam yuvarlak sanayi odunu 17 1.702 3.650 
2 Yazılar Çam tel direk 223 35.737 8.150 
1 » Çam tel direk 106 19.693 8 Süt; 
1 Çam tel direk 52 12.098 10.00u 
1 Çam tel direk 27 6.568 11.300 
1 Merkez Çam tel direk 9 1.374 7.850 
1 > Çam tel direk 12 2.289 8.150 
1 » Çam tel direk 4 1.315 10.000 
1 > Çam tel direk 8 3.349 11.300 
1 Taşkesti Çam tel direk 1 0.115 7.850 
1 » Çam tel direk 4 0.736 8.150 
1 » Çam tel direk 2 0.408 8.900 
3 H . Hanı Çam tel direk 28 4.516 8.150 
3 > Çam tel direk 11 2.433 8.900 

T O P L A M 9990 4603.9İÎ 

1 — îşletmemizce yukarıda beyanı yazılı orman emvali açık artırmalı olarak 
satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 6 Nisan 1981 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de Mudur
nu Satış Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Çam ve göknar tomruklar ile çam tel direk, çam sanayi odunları 15/C mo
del No. lu şartnamesi mucibi % 50'si peşin bakiyesi altı ay vadeli olarak satışa konul
muştur. 

4 — Malbedeli karşılığı olarak verilecek banka mektuptan limit dahili ve müd-
detsiz olacaktır teminatlarını banka mektubu olarak vereceklerin banka mektuplarına 
işletme adını ve ihale tarihini yazdıraeaklardır. 

5 — İhaleye iştirakte Devlet Iç istikraz tahvillerinden her zaman paraya çevri-
lebilenler; geçici teminat, kat'i teminat ve ayrıca vadeli satışlarda bedel karşılığı ola
rak kabul edilecektir. 

6 — Banka mektuplarma ait % 12 nizami faiz ile istihsal vergisi, özel idare 
hissesi, dellallye resmi, bakanlık fonu ve karar pulu bedeli alıcıdan peşin olarak tahsil 
olunur. 

T — isteklilerin muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiye muham
men bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş olmaları demektir. 

8 — Satış partileri en az 7 M 3 en fazla 81 M3 dür. 
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9 —' İhaleye iştirak edecekler; 
a) Şahısların oturdukları yer adreslerini gösterir tasdikli belge, 
b) Şirketler veya tüzel kişiler Ticaret veya Sanayi Odası, resmi Bir makam

dan halen çalışır durumda bulunduklarına dair bir belgeyi (son sene vizesi yapılmış) 
ibraz etmek mecburiyetindedirler. Ayrıca ihaleye vekil olarak iştirak edeceklerin ve
kâletnamelerini ibraz etmeleri mecburidir. 

10 — Bu satışa ait ve eb'at üsteleri Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Bolu, 
Düzce, Adapazarı, Kızılcahamam, Ankara, İstanbul, Akyazı ve Göynük İşletme Mü
dürlüklerinde görülebilir. 

11 — Satışa katılabilme şartlarına haiz istekUlerin belirli gün ve saatte teminat 
makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları İlân olunur. 4224 / 1-1 

Kırşehir Valiliğinden : 

Kırşehir Özel İdare Müdürlüğünün; 
1 — Kırşehir Terme Kaplıcası Kür Merkezi işi 2490 ve 527 sayılı Kanun hü

kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli 180.000.000,— Liradır. 
3 — Eksiltme Kırşehir Hükümet Konağındaki Salonunda 11 Daimi Encümenince 

14/4/1981 San günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 _ Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görü

lebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 5.400.000,— Liralık geçici teminatını, 
b) 1981 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte /verecekleri eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisini sermaye ve kredi 
durumlarını açıklıyan mali durum bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar İşin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitük karnesini ibraz suretiyle, Bayın
dırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile bir
likte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 14/4/1981 Salı günü sat 14.00'e kadar mak
buz kargılığında îhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 10/4/1981 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 4215 / J . J 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

KİMYEVİ M A D D E SATIN A L I N A C A K T I R 
1 — Kurumumuz çeşitli İşletme Müdürlüklerinin ihtiyacı için, 5150 ton sönmüş 

kireç, 200 ton alüminyum sülfat, 151 ton demir - 3 klorür ile bunlara ilave olarak 
200 ton alüminyum sülfat veya 200 ton demir - 3 klorür satın alınacaktır. 

2 — Bu İşe ait şartname; 
T E K Satmalma Dairesi Başkanlığı, Bayındır Sokak No. 3 Yenişehir/Ankara 

adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe karşılığı temin edilebilir. 
3 — Teklifler 9/4/1981 Perşembe günü saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı 

adresteki Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Gelen teklifler aynı gün saat 
14.30 da (Hanımeli Sokak No. 9 Ankara) alenen açılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 4216 /1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü i. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Ankara - Elmadağ (Duble Yol) Yolu K m : 10 + 000 - 41 + 000 arası 
5.067.972,18 TL. keşif bedeli sanat yapıları yapımı işi 5539 sayılı Yasanın 36. mad
desine göre taşeronlardan teklif almak usulü ile yaptırılacaktır. Kesin teminatı 
102.000,— TL. dır. 

2 — Teklifler 2/4/1981 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15.00'de Ka
rayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisi Odasında açılacaktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayolları 4. Bölge Müdür
lüğü Yapım Şefliğinde tetkik edilebiVr. 

4 — Yeterlik Belgesi alabümek için isteklilerin : 
a) Son müracaat tarihi olaa 33/3/1981 günü mesai saati sonuna kadar bir 

dilekçe ile Karayolları 4. Bölfje Müdürlüğüne müracaat ederek aşağıda yazılı belge
lerin eksiksiz olarak eklenmesi lazımd'r. {Müracaatlarda genel evrak kaydı tarihi 
esas alınır.) 

b) Bildirilerine (C) Grubuncan en tur, bu işin keşif bedeli miktarında müteah
hitlik karnesinin aslı (Emanet inşaat Komisyonu Başkanlığınca tasdik edilmiş ör
neği de olabilir.) 

c) Teklif vereceklerin bu işe ayıracakları uygun makina ve teçhizat listesini 
tanı olarak bir listede belirteceklerdir. A.na inşaat makinalanna sahip olduklarını 
belirten faturaların 'isılllan veya noterdeı tasdikli suretlerini ve 1981 yılı için ana 
inşaat mikand.lar.ua ait noterden tasdikli demirbaş, amontisman kayıtlarını vermek 
mecburiyetindedirler. Bu iş için gerekli görülen asgari miktardaki makinalann cins 
ve kapasiteleri Bölgemizdeki dosyasında görülebilir. (Kiralık makina kabul edile
cektir. Ancak, makina sahibi kiralık verdiği mukiminin kendisine ait olduğunu belir
ten belgelerin asi t m veya not»; den tasdikli surelini ve kiralık verdiğine dair taah
hüt bildirisinin noterden tasdikli, suretini ibraz edeceklerdir. 

d) Mali durum büdirisicl, 
-e) Teknik personel bildirisini, 
Bu işin önemine binaen, bu işlerle daha evvel iştigal etmiş İdarece yeterli gö

rülebilecek, işin başından sonuna kadar devamlı işbaşında kalabilecek enaz bir adet 
mühendis bulundurulacaktır. 

Bu işi taahhüt eden teknik elemanca Noterden tasdikli mukavele gerekmek
tedir. 

B u evsafı taşıyorsa müteahhitlerden bu belge istenmez. 
f) Taahhüt Bildirisini, 
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması 

ilinde şirketin imza .sirkülerini. 
h) İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair ugâl Şantiye Şefliğinden alınmış 

belgeyi, 
i) Bu iş içir iştirak belgesi almaları için (c, d, e, f) yazılı belgelerin bizzat 

taşeron tarafından imzalanması şarttır. (Vekaleten imza edenler geçerli sayılmaz.) 
5 — Teklif ve Taahhüt mektubu vereceklerin : 
a) 102.000,— TL. Iık kpsin teminatın Bölge Veznesine yatırıldığına dair mak

buzun, 
b) Yeterlik belgesini, 
el Eksiltmeye gireceklerin teklif mektubunu bizzat kendileri tarafından İm

zalamaları ve özel Şartnamenin 3u. maddesinde belirtilen şekilde Teklif ve Taahhüt 
Mektubuna eklenerek son teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet İnşaat Komis
yonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

G — Noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler kabul edilmez. 

4221 /1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Elmadağ - Kırıkkale Yolu Km : 41+000 - 66 + 000 arası 28.099.S86.4O T l . . 
keşif bedelli sanat yapıları yapımı işi 5539 sayılı Yasanın 26. maddesine göre taşeron
lardan teklif almak usulü ile yaptırılacaktır. Kesin teminatı 562.000,— TL. dır. 

2 — Teklifler 1/4/1931 tarihine ra.s:layan Çarşamba günü saat 15.00'de Kara
yolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisi Odasında açılacaktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayolları 4. Bölge Müdürlü
ğü Yapım Şefliğinde tetkik edilebilir. 

i — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin : 
a) Son müracat tarihi olan 30/3/1981 günü mesai saati sonuna kadar bir di

lekçe ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek aşağıda yazılı belgelerin 
eksiksiz olarak eklenmesi lâzımdır. (Müracaatlarda genel evrak kaydı tarihi esas alı-
rsir.) 

b) Bildirilerine (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli miktarında müteahhit
lik karnesinin aslı (Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tasdik edilmiş örneği de 
olabilir.) 

e) Teklif vereceklerin bu işe ayıracakları uygun makina ve teçhizat listesini 
tam olarak bir listede belirteceklerdir. Ana inşaat makinalarına sahip olduklarını be
lirten faturaların asılları veya noterden tasdikli suretlerini ve 1981 yılı için ana inşaat 
makinalarına ait noterden tasdikli demirbaş, amortisman kayıtlarını vermek mecburi
yetindedirler. Bu iş için gerekli görülen asgari miktardaki makinaların cins ve kapa
siteleri Bölgemizdeki dosyasında görülebilir. (Kiralık makina kabul edilecektir. Ancak, 
makina sahibi kiralık verdiği nıakinanm kendisine ait olduğunu belrten belgelerin as
lını veya noterden tasdikli suretini ve kiralık verdiğine dair taahhüt bildirisinin noter
den tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.) 

d) Mali durum bildirisini, 
e) Teknik personel bildirisini, 
Bu işin önemine binaen, bu işlerle daha evvel iştigal etmiş idarece yeterli görü

lebilecek, işin başından sonuna kadar devamlı işbaşında kalabilecek en az bir adet 
mühendis bulundurulacaktır. 

Bu işi taahhüt eden teknik elemanca Noterden tasdikli mukavele gerekmekte
dir. 

Bu evsafı taşıyorsa müteahhitlerden bu belge istenmez. 
î) Taahhüt bildirisini, 
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde İmza sirkülerini, şirket olması 

halinde şirketin imza sirkülerim, 
h) İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili Şantiye Şefliğinden alınmış bel

geyi. 
i) Bu iş için iştirak belgesi almaları için (c, d, e, f) yazılı belgelerin bizzat 

taşeron tarafından imzalanması şarttır. (Vekaleten imza edenler geçerli sayılmaz.) 
5 — Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin : 
a) 562.000,— TL. dır kesin teminatın Bölge Veznesine yatırıldığına dair mak

buzun, 
b) Yeterlik belgesini, 
e) Eksiltmeye gireceklerin teklif mektubuau bizzat kendileri tarafından imza

lamaları ve özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mek
tubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet İnşaat Komisyonu 
Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

6 — Noter tasdikU olmayan fotokopili belgeler kabul edilmez. 

4222 / 1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Çankırı - İlgaz 15. Bölge Hududu Yolu K m : 65 + 000 - 80 + 000 arası 
7.810.610,25 TL. keşif bedelli sanat yapıları yapımı işi 5539 Sayılı Yasanın 26. Mad
desine göre taşeronlardan teklif almak usulü ile yaptırılacaktır. Kesin teminatı 
233.000,— TL. dır. 

2 — Teklifler 30/3/1981 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11.00 de Ka
rayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisi Odasında açılacaktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayolları 4. Bölge Müdür
lüğü Yapım Şefliğinde tetkik edilebilir. 

4 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin : 
a) Son müracaat tarihi olan 27/3/1981 günü mesai saati sonuna kadar bir 

dilekçe ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek aşağıda yazılı bel
gelerin eksiksiz olarak eklenmesi lazımdır. (Müracaatlarda genel evrak kaydı tarihi 
esas alınır.) 

d) Bildirilerine (C) Grubundan eh az bu işin keşif bedeli miktarında müte
ahhitlik Karnesinin aslı (Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tasdik edilmiş 
örneği de olabilir.) 

c) Teklif vereceklerin bu işe ayıracakları uygun makina ve teçhizat liste
sini tam olarak bir listede belirteceklerdir. Ana inşaat makinalarına sahip oldukla
rım belirten faturaların asılları veya noterden tasdikli suretlerini ve 1981 yılı için 
ana inşaat makinalarına ait noterden tasdikli demirbaş, amortisman kayıtlarını ver
mek mecburiyetindedirler. Bu iş için gerekli görülen asgari miktardaki makinaların 
cins ve kapasiteleri Bölgemizdeki dosyasında görülebilir. (Kiralık makina kabul edi
lecektir. Ancak makina, sahibi kiralık verdiği makinanın kendisine ait olduğunu be
lirten belgelerin aslını veya noterden tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.) 

d) Malî Durum Bildirisini, 
e) Teknik, Personel BUdirlsini, 
Bu işin önemine binaen, bu işlerde daha evvel iştigal etmiş İdarece yeterli 

görülebilecek, işin başından sonuna kadar devamlı işbaşında kalabilecek enaz bir 
adet mühendis bulundurulacaktır. 

Bu işi taahhüt eden teknik elemanca Noterden tasdikli mukavele gerekmek
tedir. 

Bu evsafı taşıyorsa Müteahhitlerden bu belge istenmez. 
f) Taahhüt bildirisini, 
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması 

halinde şirketin imza sirkülerini, 
h) İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili Şantiye Şefliğinden alınmış 

belgeyi, 
i) Bu iş için iştirak belgesi almaları için <c, d, e, f) yazılı belgelerin bizzat 

taşeron tarafından imzalanması şafttır. (Vekâleten imza edenler geçerli sayılmaz.) 
5 — Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin : 
a) 233.000,— TL. lık teminatın Bölge Veznesine yatırıldığına dair makbuzun, 
b) Yeterlik Belgesini, 
c) Eksiltmeye gireceklerin teklif mektubunu bizzat kendileri tarafından imza

lamaları ve Özel Şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt 
mektubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet İnşaat Komis
yonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

6 — Noterden tasdikli olmayan fotokopili belgeler kabul edilmez. 

4219/1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Gpnel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Çankırı - İlgaz 15. Bölge Hududu Yolu K m : 65 + 000 - 80 + 000 arası 
21.367.888,— T U keşif bedelU toprak işleri işi 5539 sayılı Yasanın 26. maddesine gö
re tagerclardan teklif almak usulü ile yaptırılacaktır. Kesin teminatı 640.000,— 
TL. dır. 

2 — Teklifler 30/3/1981 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00'de Kara
yolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisi Odasında açılacaktır. 

3 — Bu işe ait Keşif Şartnameler Ankara'da Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 
Y?pım Şefliğinde tetkik edilebilir. 

4 — Yeterlik Belgesi alabilmek için isteklilerin : 
a) Son müracaat tarihi olan 27/3/1981 günü mesai saati sonuna kadar bir 

dilekçe ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne m,'Iracaat ederek aşağıda yazılı belge
lerin eksiksiz olarak eklenmesi lazımdır. (Müracaatlarda genel evrak kaydı tarihi 
esas alınır.) 

b ) Bildirilerine (C) Grubundan en as bir işin keşif bedeli miktarında mü
teahhitlik Karnesinin aslı. (Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tasdik edilmiş 
örneğini de olabilir.) 

c) Teklif vereceklerin bu işe ayıracakları uygun makina ve teçhizat listesini 
tanı olarak bir listede belirteceklerdir Ana inşaat makmalarına sahip olduklarını 
belirten faturaların asülları veya Noterden tasdikli suretlerini ve 1981 yılı İçin ana 
inşaat makinalarına ait Noterden tasdikli demirbaş, amontisman kayıtlarım vermek 
rrtebu! çetindedirler. Bu iş için gerekli görülen asgari miktardaki makinalann cins 
v» kapasiteleri Bölgemizdeki dosyasında görül«biUr. (Kiralık makina kabul edile
cektir. Ancak, makina sahibi kiralık verdiği makina nm kendisine alt olduğunu be
lirten belgelerin aslını veya noterden tasdikli suretini ve kiralık verdiğine dair taah
hüt bildirisinin noterden tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.) 

d) MaU durum bildirisini, 
e) Teknik personel büdirisini, 
Bu işin önemine binaen, bu işlerle daha evvel iştigal etmiş İdarece yeterli gö

rülebilecek, işin başından sonuna kadar devamlı işbaşında kalabilecek enaz bir adet 
mühendis bulundurulacaktır. 

Bu işi taahhüt eden teknik elemanca Noterden tasdikli mukavele gerekmek
tedir 

Bu evsafı taşıyorsa müteahhitlerden bu belge istenmez. 
f) Taahhüt Bildirisini, 
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması 

halinde şirketin imza sirkülerini, 
h) işyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili Şantiye Şefliğinden alınmış 

belgeyi, 
1) Bu iş İçin iştirak belgesi almaları için (c, d. e, f) yazılı belgelerin bizzat 

taşeron tarafından imzalanması şarttır. (Vekaleten imza edenler geçerli sayılmaz.) 
5 — Teklif ve Taahhüt Mektubu vereceklerin : 
a) 640.000,.— TL. lık kesin teminatın Bölge Veznesine yatırıldığına dair mak

buzun, 
b) Yeterlik Belgesini, 
c) Eksiltmeye girecekler m teklif mektubunu bizzat kendüerl taraf ından im

zalamaları ve özel Şartnamenin 30. maddesinde belirtüen şekilde teklif ve taahhüt 
mektubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet İnşaat Ko-
ıclsyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

6 — Noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler kabul edilmez. 

4220/1-1 
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Dörtyol Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

3, S. K . B. Meşe Tom. 
S. S. K . B. Meşe Tom. 
3. S. K . B. Kay. Tom. 
2. S. K, B. Meşe Md. Dir. 
2. S. E . B. Meşe Md. Dir. 
S. S. K . B. Kay. Dd. Dir. 

eşe Sanayi Odunu 
eşe Sanayi Odunu 

Kayın Sanayi Odunu 
Kayın Sanayi Odunu 
Meşe'Yar. San. Odunu 
Kar . Yap. Yar. San. 
Yap. Kar. Yak. Odun 

Deposu 

Hassa 
Kuzuculu 
Hassa 
Hassa 
Kuzuculu 
Hassa 
Kuzuculu 
Hassa 
Hassa 
Kuzuculu 
Kuzuculu 
Hassa 
Hassa 

M3 Yekünü 

Par t i Muh. Bed. % 15 Tem. 
Adedi 

* 

Adet M3 Dm3 Li ra Lira 

8 3641 231.152 4.750 165.100 
1 334 23.725 4.750 17.000 
2 573 37.041 3.900 21.700 

20 13855 456.126 4.200 288.900 
1 488 17.636 4.200 11.200 
9 6802 213.827 3.600 116.100 
3 1477 72.331 3.300 36.000 

11 5998 239.240 3.300 119.300 
4 2595 91.710 3.000 41.500 
2 2097 72.762 3.000 32.800 
2 — 61 Ster 2.250 20.600 

11 — 574 Ster 2.250 194.900 
70 — 3501 Ster 1.400 738.700 

61 1455.550 849.600 
i 83 4136 Ster 954.200 

. 144 P. 1.803.800 

1 — işletmemiz in Kuzuculu ve Hassa satış depolarında mevcut yukarıda beyanı 
gösterilen orman ürünleri 6/4/1981 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de 

• 

peşin bedelle vadesiz açık ar t ı rmaya çıkartılmıştır. (Satış müsadereli orman ürünle
rine aittis?.) 

2 — Bu satışa ait ilân ve şartnameler Orman Genel Müdürlüğü, K. Maraş Or
man Bölge Başmüdürlüğü* K. Maraş, Göksün, Adıyaman, Kil is , Osmaniye, Adana, An-
dınn ve Antakya Orman İşletmelerinde ve fişletmemiz Müdürlüğünde görülebilir. 

3 isteklilerin 6/4/1981 günü saat 12.00 ye kadar teminat makbuzları ile 
birlikte Komisyona müracaatları İlân olunur. 4274 / 1-1 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

—Kapalı zarfla teklif alma yöntemi ile, İdari Şartnamemizde belirtilen ilke
ler çerçevesinde 7 kalemde 1181 metre muhtelif konveyör band malzemeleri İmâl 
.ettirilecektir. 

— Sözkönusu malzemelerin listesi, teknik ve idari şartnameleri Genel Mü
dürlüğümüzden 500,— TL. mukabilinde alınabilir. 

— Teklifler en geç, 20/4/1981 günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlüğümüz 
Muhabe'rat Servisine verilmiş olacaktır. 

— Şirketimiz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve 
dıîedağine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 

— Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
— Sipariş referansımız 40-M1-1724-74/AG olup, teklif zarflan üzerine mut

laka yazılacaktır. 
Başvuru Adres i : 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A . Ş. Ziya Gökalp Cad. No. 17/3 Kızıl ay/Ankara 

4278 /1-1 
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Genel Yekûn 
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Bursa Levazım Amirliği S at m Alma Komisyon Başka l ığ ından ; 

Mi l l i Savunma Bakanlığı ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı , tahmini flatı, 
tahmini tutan, geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı ikmal maddeleri 31 nci mad
de kapalı zarf usulü ile sat ın alınacaktı?. 

Buna ait evsaf ve şartnameler Ankara - İstanbul - Bursa Levazım Amirl ik
lerinde mesai saatleri içinde görülebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve İhale saatin
den bir saat evveline kadar Kanuna uygun olarak hazırlayacakları teklif mektupları 
ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası belgesini (Şirketlerin verecekleri belge ilk ilân 
tarihinden sonra alınmış olacaktır) sarfla birlikte Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır . 

Postadaki gecikmelerden Komisyon Sorumluluk kabul etmiyecektir. 

Miktarı T. f iatı T. tutar ı G. Tem. İ h a l e 
C i n s i Mt. l i r a L i r a U r a Günü Saati 

Polyester astar beyaz tip I 2500 120 300.000 9.000 15/4/1981 10.30 
Pol. Elb. astar kışlık haki tip Ï 240000 120 28.800.000 864,000 Çarşamba 
Pol. Elb. Ast. yazlık haki tip I İfiOOÖO 120 19.200.000 576.000 
Poly. Ast . kaputluk haki tip II 40000 125 5.000.000 150.000 
Poly. Ast. Pardesü. haki tip II 160000 125 20.000.000 600.000 
Poly. Ast. Kır. tip I en 70 cm. 3000 120 360.000 10.800 
Poly. Ast. koyu gri Elb. tip I 20000 

J"». 
120 2.400.000 72.000 

Poly. Ast. lacivert ©lb. tip I 30000 120 3.600.000 108.000 
Poly. Ast. L a d Pardes. tip II 
Poly. Ast. koyu gr i Pard. tip II 

40000 125 5.000.000 150.000 Poly. Ast. L a d Pardes. tip II 
Poly. Ast. koyu gr i Pard. tip II 

^™ ^ » 

30000 125 3.750.000 112.500 
Poly Ast. Lac. bez tip I 400000 120 48.000.000 1.440.000 

N o t : 11 kalem' malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kale» 
mide ayrı ayrı istekliye ihale edilebilir. Bu takdirde her kalemin teminatı ayrı ya
tırılır. 4218 /1-1 

Kınkkaie Belediyesinden : 

1 — 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince 2.000.000,— T L . keşif bedelli 
60.000,— T L . geçici teminatlı Kırıkkale Belediyesi Soğuk Hava Deposu Makinalan 
ve Buz Tesisi Makinalarm onarımı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır . 

2 — İhale 16/4/1981 Perşembe günü saat 15.00 de Belediye binası içinde Bele
diye Encümeninde yapılacaktır. 

3 — İhaleye işt irak edeceklerin 1981 yalı Sanayi Odası faaliyet belgesi ile mu
vakkat veya kati kabulü yapılmış iş bitirme belgesi, makina ve teçhizat ile teknik 
personel beyannamesi, banka referans mektuplan ile C grubu müteahhitlik belge
lerini dilekçelerine ekleyerek ihaleden 3 gün evvel Belediye Başkanlığına müracaat la 
ihaleye giriş belgesi almaları; son müracaat 13/4/1981 Pazartesi günü saat 18.00dir. 

4 — Keşifler ve şar tname hergün mesai saatleri dahilînde bedelsiz olarak Yazı 
İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — 2490 sayılı Kanunun 32. maddesine göre hazırlanan teklif mektuplan ihale 
günü saat 14.00'e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne makbuz karşılığında tes
l im edilecektir. 

6 — Teminatlarım nakit olarak yat ırmak isteyenler ihale günü saat 12.00 ye 
kadar Belediyemiz Muhasebesine yatırabilirler. 

1 — Posta ile müracaat lardaki gecikmeler dikkate alınmaz. Keyfiyet ilgililere 
ilân olunur, 4272 /1-1 
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Ankara Elektrik Havagazı Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğünden : 
(E. G. O.) 

1— Kuruluşumuzca aşağıda dosya numarası cinsi ve miktarı yazılı malzemeler 
teklif isteme, yöntemiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu alımlarla ilgili şartnameler Toros Sokak No. 20 Sıhhiye/Ankara ad
resindeki Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden dosya numa
rasıyla ücretsiz temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak edeceklerin şartnamesine göre hazırlayacakları teklifleri 
en geç 10/4/1981 günü saat 9.00 da aynı adresteki İdari İşler Dairesi Başkanlığı Ge
nel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

4 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 

Dosya 
Numarası Malzeme Cinsi Miktarı 

9 
42 

3 
24 

2 
2 

384-80/AÖ. 2 cins köşebent 8.000 
54-81/MD. Damacana lçrne suyu 100.000 
71-81/MD. Yemek taşıma bakracı ve kalaylama işi 150 Kg. 
81-81/NT. Basılı belge 43 

182-80/NT. Ford Minübüs yedek parçalan 
74- 81/1E. 1975-78 Modeli TM-140 AUSTIN Kamyon yed. parçalan 
73-81/1E. 1972-73 Modeli K B C 10 BHDFORD Dizel Kamyon 

yedek parçalan 
324-80/AU. 1974 Modeli 0302 Mercedes-Benz 1968-69 Model 

14 R U 10 Prezident tipi Bussing yedek parçaları 
32-81/TB. 1972-73-79 Modeli TM-25 AUSTİN Minübüs yed. par. 

284-80/TB. Man Mercedes marka otobüsleri yedek parçaları 
244-80/1P. İkarus marka otobüsler için özel ekipman gereçleri 
394-80/AC. 1968-69 model 14 R U 10 President tipi Bussing marka 

otobüslerin yedek parçaları 
384-80/1P. 1975-76-77-78-80 modeli 590 HO M A N otobüsleri şase 

malzemesi 
362-80/AC. 1975-76-77-79-80 modeli 590 HO tipi M A N mor oto

büsleri elektrik donanımı gereçleri 
70-81/1E. 77-401:EGO nolu F-89 200 A EXPORT modeli Volva 

aracının şanzuman amasının giderilmesi ve komple 
bakımının yapılması 

68-81/ÎE. Sabit tip balans cihazı 2 tonluk seyyar hidrolik tip 
C E R A S K A L 

78-81/1E. Atermit (160x92) 
76-81/1E. Lastik kaplama tas kalıbının imalatı 
75- 81/1E. Komple difransiyel (içinin dişlileri iie beraber arka aks 

342-80/EU. Otobüs iç temizleme cihazı 
57-81/ET. Kuruluşumuz Abone İşleri Dai, Bşk. zemin katının 

banka düzeni dekoratif tadilatının yapılması 1. ünite 
398-80/TB. 1968-69 Model 14 R U 10 President Bussing marka 

otobüsler için Piston 970 
38-81/MD. Basım işi 2 

K g . 

A det 
(10 Ad.) 
Cins 
Cins 
Kalem 

40 Kalem 

Kalem 
Kalem 
Kalem 
Kalem 

8 Kalem 

21 Kalem 

9 Kalem 

1 Adet 

1 
300 

2 
1 
7 

Adet 
Adel 
Adet 
Adet 
Adet 

Adet 
Kalem 

4273 / 2-1 
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Çeşitli ilânlar 
Ankara Valiliğinden : 

İlanı veren mercii : Ankara Valiliği (11 tdare Kurulu), 
ilânın muhatabı : Suç tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde Ambar Memuru 

olarak görev yapar, Hacettepe Gençlik Caddesi No. 127/9 adresi ile Bahçellevler 7. 
Cadde No. 40/1 adresinde Cemil oğlu 1948 doğumlu Cemal Bakır. 

İlânın mevzuu : Hema Dişil Sanayi ve Ticaret A. Ş. nin Gümrük Giriş Vergi 
ve Resmine tabi bulunan bir kısım eşya için Gümrükçe alınması gereken teminatın 
alınmayarak görevi savsaklandığından dolayı hakkında II idare Kurulunca 24/4/1979 
gün ve Esas : 2841 - 3990, Karar 291 sayılı Lüzumu Muhakeme Kararının Tebliği. 

Sebebi : Görevinden istifaen ayrılarak askere gittiğinden, yaptırılan zabıta tah
kikatı ile, gösterilen adreslerinde bulunamadığı anlaşıldığından, 7201 sayılı Yasanın 
29. ve Tebligat Nizamnamesinin 46. ve müteakip maddeleri uyarınca tebliğ yerine 
kaim olmak üzere keyfiyet İlân olunur. 4217 / 1-1 

Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserhğinden: 

İdare Merkezi İstanbul'da bulunan Hak Holding A.Ş. tarafından ihraç edilen 
•A 28 faizli, 7 yıl vadeli, birlik kupürü; 5.000 lira itibari değerde 200 adet, 10.000 lira 
itibari değerde 150 adet, 25.000 lira itibari değerde 400 adet, 50.000 lira itibari değerde 
300 adet ve 100.000 ura itibari değerde 125 adet toplam 40.000.000 liralık hamiline ya
zılı I. tertip tahviller, 16/3/1981 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmıştır. 

4107 

İdare Merkezi İstanbul'da (bulunan Medaş Mobilya ve ev Dekorasyonu A. Ş.'nin 
10.000.000 lira olan Sermayesinin 50.000.000 liraya yükseltilmesi nedeni ile ihraç edilen 
birlik kupürü 5.000 lira itibari değerde 8000 adat hamiline yazılı hisse senedi (halen 
muvakkat ilmühaber) öncekileri tamamlamak üzere 16/3/1981 tarihinden itibaren Bor
sa Kotuna aluunıştır. 4108 

îdare Merkezi İstanbul'da bulunan Anadolu l i f t Sanayi ve Ticaret A. Ş. tara
fından, ihraç edilen % 28 faizli, 7 yıl vadeli, birlik kupürü 50.000 lira itibari değerde 
300 adet, 100.000 lira itibari değerde 200 adet olmak üzere toplam 35.000.000 liralık 
hamiline yazılı I. tertip tahviller, 16/3/1981 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmış
tır. 4109 

tdare Merkezi istanbul'da bulunan Ergüllü Tekstil Ticaret ve Sanayi A. Ş. tara
fından ihraç edilen % 28 faizli, 7 yıl vadeli, birlik kupürü 10.000 lira itibari değerde 
400 adet, 4.000.000 liralık hamiline yazılı I. tertip tahviller, 19/3/1981 tarihinden itiba
ren Borsa Kotuna alınmıştır. 4110 

İdare Merkezi İstanbul'da bulunan Kambiyo Bağlık Gereçleri Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. tarafından ihraç edilen % 28 faizli, 7 yıl vadeli, (birlik kupürü; 10.̂ 00 lira itibari 
değerde 300 adet 3JOO0.O00 liralık hamiline yazılı I. tertip tahvüler ,19/3/1981 tarihinden 
itibaren Borsa Kotuna alınmıştır. 4111 

îdare Merkezi İstanbul'da bulunan T. Sınaî Kalkınma Bankası A. Ş. tarafından 
ihraç edilen % 32 faizli, 3 yıl vadeli birlik kupürü; 10.000 lira itibarî değerde 5000 adet, 
20.000 Ura itibari değerde 5000 adet, 50.000 lira itibarî değerde 5000 adet, 100.000 lira 
'.ticarî değerde 200 adet olmak üzere toplam 600.000.000 liralık hamiline yazılı X . ter
tip tahviller 19/3/1981 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmışfür. 

4112 
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iieauîl CSawste FitarMÎ. 

Yasama Bö lümü 

Kanunlar 

Kanun No, 2433 
1318 Sayılı Floansmas Kanununun Taşıt Alım Vergisine İlişkin 
MaddeİM-îmîft Değişiklik Yapan 26/11 '1980 Gün ve 2346 Sayılı 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. 3434 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan 
26/11/1930 Gün ve 234S Haydi Kanunds. Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karara 

Kanım No, MSB 
24/2/1981 Tarih ve 2416 Sayılı 1981 Malî Yüı Bütçe Kanununda 
Değişil'Ük Yapılmasın İlişkin Kanun 

Kanım No. 34S6 
5/11/1980 Tarilı ve 2334 Sayılı MilU Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterliğinde Görevlendirilecek Uzman Personele Yapılacak öde
melere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Kamın No. 2437 

2762 Sayılı Vakıflar Kanununun 5404 Sayılı Kanunla Değigik Bi 
rinci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu 
Maddeye Bir Fıkra Eklenmesine (Dair Kanun 

Kaaun No. 2438 
2082 Sayılı İstanbul. Kayseri, Bursa Kapalı Çarşılarının Onarımı 
ve İman Hakkında Kanunun i ncl ve 2 nci Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun 

Kamun No, S4S9 

13/5/1973 Tarih ve 1*02 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa E k - 7 nci 
Madde Eklenmesi Hakkında Konun 

Kanun No, 2443 
1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 
Geçici 6 r.cı Maddesinin Değiştirilmesi. Hakkında Kanun 

Yürü tme m İda re Bölümü 

Milletlerarası Sözleşme 

8/2487 Tedhişçiliğin önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanması * 

Atama Kararlan 

— Atama Kararlan ^ 

Yönetmelikler 

— MTA Enstitüsü Giyim Eşyası Yönetmeliğinin Son Hükümleri ile Ek 
No. 1 Cetvel ve Cetvelin Dip Notunun Değiştirilmesi Yönetmeliği 16 

— Toprak Mahsulleri Ofisi O ve M Müdürlüğü Yönetmeliği 18 
— GevrekK Belediye Sıhhi Zabıta Yönetmeliği 23 

Tebliğ 

— Merkez Bnnkasmm TL. ile italyan Liretinin Kur Değişiklik tebliği 34 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




