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Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı: 8/3033 

Ayam ilinin Bozdoğan ilcesine bağlı Dümen Köyünün Kuzbaglar Mahallesinde 
bulunan ve ekil krokide sınırları belirtilen alanın, heyelan olayı sebebiyle «afete ma
ruz bölge» olarak kabulü; İmar ve İskân Bakanlığının 13/5/19»l tarihli ve 13227 sayılı 
yazısı üzerine, 7369 sayılı Kanunun 2/7/1908 tarihli ve 1051 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 27/15/1981 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenen EVREN 
Orgeneral 
Devlet Baştanı 

I. ULUSU 
Başbakan 

Z. BAYKARA 
Devlet Bak. - Baabeken Yrd. 

•ref. Dr. M . N . Ö Z D A Ş 

Devlet Bakanı 

i . TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

K. C A N T O H K 

Ticaret Bakanı 

"rot. Or. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

T. ÖZAl 
Devlet Bak. - Başbakan Yre. 

C. MENTES 
Adalet Bakanı 

K. ERDEM 
Maliye Bakanı 

Prof. Dr. N . AYANOGLU 

Prol. Dr. I ÖZTRAK 

Devlet Bakanı 

0. H. BAVULKEN 
MİMİ Savunma Bakam 

H. SAĞLAM 
MIH? Eğitim Bakanı 

R. BATURALP 
Sag. va Soe. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bekanı 

Prof. Dr. T. ESENER 
Çelişme Bakanı 

S. KOCATOPÇU 
Sanayi ve Teknoloji Bekanı 

M . ÛZGÜNEŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNEJI 
İçişleri Bakanı 

Or. T. ONAtf 
Bayındırlık Bakanı 

M . R. GÜNEY 
Ulaştırma Bakanı V. 

S. BİNGÖL 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
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Atama Kararları 
Dışişleri - Tarımı ve Orman Bakanlığımdan : 

Karar Sayısı: 26144 
1 — Roma Büyükelçiliğimiz nezdinde 4 ncü derece kadrolu Tarım Müşaviri 

Adnan Oztürk'ün, Tarım ve Orman Bakanlığında bir göreve iadesini teminen Mer
keze alınması, 5/5/198» gün ve 1173 sayılı Yasa'nın 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
uyarınca uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Dışişleri Bakam ile Tarım ve Orman Bakam yürütür. 
17/8/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

B. ULUSU İ. TÜRKMEN Prf. Dr. S. ÖZBEK 
Başbakan Dışişleri Bakam Tarım ve Orman Bakam 

Dışişleri ve Çalışma Bakanlığından : 

Karar Boyut: 26317 
1 — Lefkoşe Büyükelçiliği 4 ncü derece kadrolu Sosyal Plânlama Müşavirliği

ne, Çalışma Bakanlığı Kopenhag Çalışma Müşaviri Cavit Demir'in 1173 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince naklen tayini uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Dışişleri ve Çalışma Bakanları yürütür. 
17/8/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

B. ULUSU I. TÜRKMEN Prf. Dr. T. ESENER 
Başbakan Dışişleri Bakanı Çalışma Bakam 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 26316 
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ve + 300 ek göstergeli Yapı İşleri Ge

nel Müdür Yardımcılığına Teknik Müşavir M. Fehim Okan'ın 657 sayılı Devlet Me
murları Yasasının değişik 71 ve 76 nci maddeleri uyarınca naklen atanması uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Bayındırlık Bakam yürütür. 
17/8/1981 

B. ULUSU Dr. T. ÖNALP 
Başbakan Bayındırlık Bakam 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 

B. ÜLU8V 
Başbakan 

/. TÜRKMEN 
Dıgigleri Bakanı 

1. TÜRKMEN 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 116327 
1 — Bakanlığımızla ilgili Türkiye Seker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğünde 

açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı (Zirai) ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevle
rine Tarımsal Proje ve Tesisler Dairesi Başkanı Tevfik Ziya Ayfcuğ'un atanması 440 
sayılı Kanunun 8 ve 10. maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. 
17/8/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

B. ULUSU S. KOOATOPÇU 
Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakam 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 26085 
1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu + 200 ek göstergeli Organizasyon ve 

Metod Dairesi Başkanlığına, Başbakanlık Müşaviri Selahattin Ertürk'ün 857 sayılı 
Kanunun değişik 74 üncü maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. 
22/6/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU İ. eVLİYAOĞLU 
Başbakan Turizm ve Tanıtma Bakam 

Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

Karar Sayısı : 26298 
1 — Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nde acık bulunan 1 . derece 

kadrolu, + 300 ek göstergeli Mali işler ve Muhasebe Daire Başkanlığına aynı Baş-
kanlık, Başkan Yardımcısı Mukaddes özmen'in 657 sayılı Kanunun değişik 76 acı 
maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince terfian atanması uygun gö
rülmüştür. 

2 — Bu Kararı Sosyal Güvenlik Bakam yürütür. 
17//8/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU S. ŞİDE 
Başbakan Sosyal Güvenlik Bakam 

Yürütme ve İdare Bölümü Safa : 4 

J. BVLÎYAOOLO 
Turizm ve Tanıtana Bakam 

8. BÎDS 
îosyal Güvenlik Bakam 

B. vhvav 
Başbakan 
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Yönetmelikler 
içişleri Bakanlığından : 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalarına Katilma Payları ile 
ilgili Hükümlerinin Uygulamasına ilişkin Yönetmelik 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

Amaç : 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 28/571981 gün ve 2404 sayılı Belediye Gelir-

leri Kanununun üçüncü kısmında yer alan yol kanalizasyon ve su tesisleri harcama-
larına katılma paylarının uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam : 
Madde 2 — Bu Yönetmelik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
a) Yol harcamalarına katılma payı ile ilgili 86 ncı, 
b) Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı ile ilgili 87 nci, 
c) Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı ile ilgili 88 nci, 
d) Payların hesaplanması ile ilgili 89 ncu, 
e) Payların Tahakkuk Şekli ile İlgili 90 ncı. 
f) Tahakkuk zamanı ile ilgili 91 nci, 
g) Payların ilam ile İlgili 92 net, 
h) Tahsil şekli ile ilgili 93 ncü, 

maddelerinde yer alan hükümlerin uygulanma esaslarım kapsar. 
Yasal Dayanak : 
Madde 3 — Bu Yönetmelik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 94 ncü mad-

desine göre Maliye, Bayındırlık ve İmar ve İskân Bakanlıklarının görüşleri alınarak 
içişleri Bakanlığınca hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
UYGULAMA ESASLARI 

A • Yol Harcamalarına Katılma Payı 
Mahiyeti : 
Madde 4 — Belediye veya bağlı kuruluşlarınca, belediye şınırları ve mücavir 

alanlar içerisinde, 
a) Yeni yol açılması, 
b) Mevcut yolların % 40 oranında veya daha fazla genişletilmesi, 
e) Kaldırmısız ve bakımsız bulunan yolların kaldırım veya parke kaldırım ha-

line getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, 
beton veya asfalta çevrilmesi, 

d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi, 
hallerinde bu yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dola-
yısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katıl
ma Payı alınır. 

Payın Hesaplanması : 
Madde 5 — Yol Harcamalarına Katılma Payı bir program dahilinde veya istek 

üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, 4 ncü madde de belirlenen hizmetler için ya-
pılan giderlerin 1/3 üdür. Giderlerin hesaplanmasında maliyet, işler hangi ihale usulü 
ile yapılmış olursa olsun, Bayındırlık Bakanlığı ve iller Bankası Genel Müdürlüğünün 
o yıllar için tespit ederek yayınlandığı birim fiyatlar ve rayiçlere göre hesaplanan ger
çek bedeli geçemez. 

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine dü
şen giderler, belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5 
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Böylece hesaplanan gider tutarından özel Devlet yardımları karşılıksız fon tah

sisleri, bu is için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşünüldükten sonra 
kalan miktarın 1/3'ü 4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeni-
nin kararım müteakip tahakkuk ettirilir. 

Payın Tahakkuk Şekli : 
Madde 6 — Yol Harcamalarına Katılma Payı 5 inci maddeye göre hesapla-

nan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin sahipleri arasında vergi de-
ğeri toplamına oranlanması ile bulunur. iki veya daha fazla yol kenarında bulursa 
gayrimenkul için asıl cepheyi teşkil eden yoldan dolayı düşen pay tam, diğer yollar
dan dolayı düşen paylar ise yarım olarak tahakkuk ettirilir. 

Payın Tahakkuk Zamanı : 
Madde 7 — Yol Harcamalarına Katılma Payının tahakkuku, iş hangi ihale 

usulüne göre yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunul-
masından sonra yapılır 

Şu kadar ki, belediyenin çalışma programı uygulaması gereğince veya teknik 
zorunluluklar dolayısıyla kısım kısım inşatamir veya genişletme yapılması halinde, 
bitirilerek istifadeye açılmış olması şartı ile, katılma payının kısım kısım da tahak-
kuku mümkündür. 

İşin bitirilerek hizmete açılmış olduğu geçici kabulünün yapılması ile belirle-
nir. 

B - Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 
Mahiyeti 
Madde 8 — Belediye veya bağlı kuruluşlarınca, belediye sınırları ve mücavir 

alanlar içerisinde, 
a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması, 
b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre İslah edilmesi hallerinde, 

bu tesislerden faydalanacak gayrimenkullerin sahiplerinden Kanalizasyon Harcama-
larına katılma payı alınır. iki veya daha fazla yol kenarlarında bulunan gayrimen-
kuller hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış iseler, payın hesabından o yola ait ka-
nalizasyon giderleri nazara alınır. 

Payın Hesaplanması : 
Madde 9 — Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı bu yönetmeliğin 5 inci 

maddesinde belirtilen esaslar dahilinde hesaplanır. 
Payın Tahakkuk Şekli : 
Madde 10 — Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 5 inci ve 6 ncı mad

delere göre hesaplanacak katılma payları toplamının, ilgili gayrimenkullerin vergi de
ğerleri toplamına oranlanması ile bulunur. 

Payın Tahakkuk Zamanı : 
Madde 11 — Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı, bu Yönetmeliğin T 

nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tahakkuk ettirilir. 
C - Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 
Mahiyeti : 
Madde 12 — Belediye veya bağlı kuruluşlarınca belediye sınırları ve mücavir 

alanları içerisinde, 
a) Yeni içme Suyu şebeke tesisleri yapılması, 
b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı hallerinde, dağıtımın yapıldığı 

saha dahilindeki gayrimenkul sahiplerinden Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Pa-
yı alınır. 

Payın Hesaplanması: 
Madde 13 — Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı bu Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinde belirtilen esaslar dahilinde hesaplanır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :  8 
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Payın Tahakkuk Şekli : 
Madde 14 — Su tesisleri Harcama,larına Katılma Payı bu yönetmeliğin 5 inci 

ve 6 nca maddelerine göre hesaplanan katılma payları tutarının, dağıtımın yapıldığı 
saha dahilindeki gayrimenlkullerin vergi değerleri toplamına oranlanması ile bulunur. 

Payın Tahakkuk Zamanı : 
Madde 15 — Su tesisleri Harcamalarına Katılma Payı bu yönetmeliğin 7 nci 

maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tahakkuk ettirilir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ORTAK HÜKÜMLER 
Payın üst Sınır : 
Madde 16 — Harcamalara Katılma Payı bina ve arsalarda vergi değerinin % 

1 İni geçemez. 
Muaflıklar : 
Madde 17 — ibadet yerleri Harcamalara Katılma Paylarından muaftır. 
Sahip Deyimi : 
Madde 18 — Bu yönetmelikte geçen sahip deyimi gayrimenkulün malikini, var-

sa intifa hakkı sahibini, bunlar yoksa gayrimenkulü malik gibi tasarruf edenleri ifa-
de eder. 

Payların ilanı : 
Madde 19 — Yukarıdaki maddelerde yazılı esaslara göre hesaplanan Harca

malara Katılma Paylarına ait tahakkuk cetvelleri bir ay süre ile Belediye ilan tahta
sında ve varsa belediye ses yayın aracı ile ilan edilir. Tahakkuk cetvelerinde mükel
leflerin adı ve soyadı, adresi, payın mahiyeti ile isabet eden katılma payı miktarları 
belirtilir. Tahakkuk cetvelleri mahalle, cadde ve sokak itibariyle ayrı ayrı düzenlenir. 

Katılma Payları tutarları mükelleflere ayrıca tebliğ olunur. 
Katılma Payının tahakkuk ve tahsilinde tebliğ tarihi esas alınır. 
Vergi Değeri Deyimi : 
Madde 20 — Vergi değeri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre be

lirlenen kesinleşmiş değeri ifade eder. Vergi değerinin İhtilaflı olması hafinde, kesin
leşmiş değer belirleninceye kadar mükellefin Emlak Vergisi tarhına esas olmak 
üzere beyan ettiği değer nazara alınır. Vergi değerinin bilinmemesi halinde gayri
menkul için en son verilmiş bulunan Emlak Vergisi beyannamesindeki değer esas alı
nır. Bu da bilinmiyorsa Emlâk Alım veya Veraset ve İntikal Vergilerinin tarhına 
esas olan değerlerden en yükseği uygulanır. 

Vergi Değerinde Değişiklik : 
Madde 21 — Harcamalara Katılma Payının hesaplanmasında, gayrimenkulün 

vergi değerinde tahakkuktan sonra meydana gelen değişiklikler nazara alınmaz. 
Taksil Şekli : 

Madde 22 — Harcamalara Katılma Payları belediyeler veya bunlara bağlı ku
ruluşlarca, yukarıdaki esaslara göre hesaplanarak ilân ve tebliğ edildikleri yılı izleyen 
bütçe yılından itibaren 4 yılda ve 4 eşit taksitte tahsil olunur. 

Taksitlerin her yılın hangi ayında tahsil edileceği belediye meclislerince karar-
laştırılarak mükelleflere duyurulur. 

Peşin Tahsil : 
Madde 23 — Gayrimenkulün satış, hibe ve trampa gibi yollarla devri halinde o 

tarihe tahsil edilmemiş katılma payı taksitleri peşin olarak tahsil olunur. 
Tapu Dairelerinin Sorumluluğu : 
Madde 24 — Harcamalara Katılma Payına tabi gayrimenkullerin bir listesi 

belediyelerce i lgi l i tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve tram
paları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere ilgili Belediyeyi haberdar 
eder. Pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : T 
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İtiraz : 
Madde 25 — Harcamalara Katılma Payları ile ilgili itirazlar 213 sayılı Ver-

gi Usulü Kanunu hükümlerine göre çözümlenir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 
Yürürlük : 
Madde 26 — Bu yönetmelik hükümleri 1 Temmuz 1981 tarihinden geçerli ol

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
Madde 27 — Bu yönetmelik hükümleri içişleri Bakanlığınca yürütülür. 

İçişleri Bakanlığından : 

2464 Saylı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükürmerinin 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 

GENEL HÜKÜMLER 
Amaç : 
Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı 26/5/1981 gün ve 2461 sayılı Belediye Ge

lirleri Kanununun ikinci kısmının sekizinci bölümünde yer alan çeşitli harçların uy
gulanma esaslarım göstermektir. 

Kapsam : 
Madde 2 — Bu yönetmelik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun; 
a) Kayıt ve Suret Harçları İle ilgili 79 uncu, 
b) İmar ile ilgili Harçlara ait 80 inci, 
c) işyeri Açma izni Harcı ile ilgili 81 inci, 
d) Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı ile ilgili 82 nci, 
e) Sağlık Belgesi Harcı ile İlgili 83 üncü, 

maddeleri ile, bu harçlara ilişkin tarifeleri gösterir 84 üncü ve uygulanma esasları 
ve ödenmeleri ile ilgili 85 inci maddede yer alan hükümleri kapsar. 

Yasal Dayanak : 
Madde 3 — Bu yönetmelik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 85 inci 

maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanmıştır. 

UYGULAMA ESASLARI 
Kayıt ve Suret Harcı : 
Madde 4 —• Belediyeler ve Belediyelere bağlı müesseselerden İstenecek her 

türlü kayıt suretleriyle, gayrimenkullerle ilgili harita, plan, proje ve kroki suretlerinin 
verilmesi bu harca tabidir. 

Harcın Hesaplanması : 
Madde 5 — Bu harcın hesaplanmasında sahifeye bağlı suretlerde sahlfe adedi, 

sahifeye bağlı olmayan suretlerde ise normal bir daktilo sabifesinin alam birim ka
bul edilir, bulunacak itibari sahife adedi esas alınır. Harem hesaplanmasında yarım 
ve yarımı aşan sahifeler tam sahife sayılır. 

Harita, plan ve krokilerin suretlerine ait harçların hesaplanmasında, alam 1 
m2 den küçük olan suretler 1 sayılır, metre kareyi aşan miktarlar hesaplamada 
tam'a çıkarılır. 

İmar ile İlgili Harçlar : 
Madde 6 — Bu harçlar İmar Mevzuatı gereğince Belediyeler tarafından ilk 

parselasyon, ifraz ve tevhid, plan ve proje tasdiki, zemin açma ve toprak hafriyatı 
izni, yapı izni ve denetlenmesi ile yapı kullanma İzni karşılığında tahsil edilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 
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Tanımlar : 
Madde 7 — Yukardaki maddede yer alan deyimlerden : 
a) ilk parselasyon: Bir taşınmazın onaylı 1/1000 ölçekli İmar Uygulama 

Planları gereğince tapuya tescil edilebilecek ve üzerinde imar mevzuatına uygun in
şaat yapılabilecek parçalara bölünmesidir. 

b) İfraz : Bir taşınmazın imar mevzuatı yönünden inşaata elverişli parsellere 
bölünmesidir. 

c) Tevhid (Birleştirme) : Birden fazla parseli, üzerinde bina yapılabilecek 
seklide birleştirmektir. 

d) Plan ve Proje Tasdiki : 6785 sayılı İmar Kanununun 20/7/1972 tarih ve 
1605 sayılı Kanun'la değişik 4 üncü maddesinde belirtilen ve yapı ruhsatı almak için 
dilekçe ekinde belediyeye verilmesi gereken mimari, statik ve tesisat, plân, proje resim 
ve hesapların tasdikidir. 

e) Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı : 
1 — Zemin Açma: Gayrimenkul sahiplerince pis su mecralarının, yapının bu

lunduğu sokaktaki lağım şebekesine veya varsa umumi fosseptiğe bağlanması veya 
elektrik, temiz su, P.T.T. hattı gibi teknik alt yapı hizmetlerinin götürülmesi amacı 
ile belediyelerce tespit edilecek esaslar dahilinde yol, kaldırım, meydan veya benzeri 
yerlerin kazanılmasıdır. 

2 — Toprak Hafriyatı: Temel kazısı ile inşaat sahasında daha önceden mev
cut olup da bu inşaat sebebiyle kaldırılması gereken yıkım artığı malzemenin beledi
yece gösterilecek yere dökülmesi ve bu yerlerin tesviyesi faaliyetlerinin bütünüdür. 

f) Yapı izni ve Denetleme : imair Nizamnamesinin 7 nci maddesi uyarınca 
yapı yerinin gösterilmesi, temel vizesi ve inşaat süresince belediyelerce sürdürülecek 
denetleme işlemlerinin bütünüdür. 

g) Yapı Kullanma İzni : Belediye Fen ve Sağlık görevlilerince yapının tamam
lanmasını müteakip, 6785 sayılı imar Kanununun ilgili maddelerine göre yapılan 
kontrol sonucunda verilen iskân (oturma) iznidir. 

imar ile ilgili Borçlanın Besaplanması : 
Madde 8 — imar Mevzuatı gereğince alınacak harçlar, Belediye Gelirleri Ka-

nununun 96 ncı maddesi gereğince Balkanlar Kurulunca tayin ve tespit edilecek esas
lar dahilinde aynı Kanunun 84 ncü maddesinde belirlenmiş tarifeye göre hesaplanır. 

Kanunun Geçici 3 üncü maddesi hükmü saklıdır. 
İmarla ilgili harçların ödenme zamanı ve şekli belediye meclislerince tespit edi

lir. Şu kadar ki mükellef arzu ettiği takdirde adına tahakkuk edecek harç miktarının 
tamamım peşin olarak ödeyebilir. 

İstisnalar : 
Madde 9 — a) Teşvik belgesini haiz Organize Sanayii Bölgelerinde yapıla

cak parselasyon işlemleri ilk parselasyon harcından; 
b) 7269 sayılı Umumi Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar

dımlar Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler, imar ile ilgili 
Harçlar'ın tümünden müstesnadır. 

işyeri Açma izni Harcı : 
Madde 10 — Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir iş yeri açmak 

işyeri Açma izni Harcına tabidir. 
Bu hacın uygulanmasında işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, 

imalâthane, fabrika, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri, tar
la, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş 
ocakları inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faa
liyetle başka bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, iş ve teşeb
büslerde kullanılan yerlerdir. 
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Harcın Hesaplanması : 
Madde 11 — İşyeri Açma izni Harcı, Belediye Gelirleri Kanununun 96 nci mad

desi gereğince Bakanlar Kurulunca gösterilen esaslar içinde, aynı Kanunun 84 ncü 
maddesinde belirlenen tarifeye göre hesaplanır. 

Harcın hesaplanmasında, gösterilen faaliyet alanında faydalanılma şartıyla iş-
yerinin üzerinde kurulduğu arsanın tamamı gözönünde tutulur. Şu kadar ki bu şekilde 
hesaplanan işyerinin kapalı ve açık alanlarının toplam 5000 m2 ye kadar olan kısmı 
harca tabidir. Bu miktarı aşan kısımlardan işyeri Açma izni Harcı alınamaz. 

Faaliyet Türünün veya Müstecirin Değişmesi : 
Madde 12 — Bir işyerindeki faaliyet türünün veya müstecirin değişmesi Be

lediye Gelirleri Kanununun uygulanması bakımından yeniden işyeri açma sayılır. 
Başvurma: 
Madde 13 — Belediye şınırları veya mücavir alanlar içinde yeni bir işyeri aça-

cak olan veya mevcut işyerindeki faaliyet türünü değiştirmek isteyen gerçek veya 
tüzel kişiler, işyerini faaliyete geçirmeden önce belediyeye, işyerine ait bilgileri içeren 
bir beyanname vermeye ve hesaplanacak harç miktarını ödemeye mecburdurlar. 

Diğer yasaların işyeri açılışları için koydukları hükümler saklıdır. 
Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı : 
Madde 14 — Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı olarak be

lediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından düzenlenen her türlü tıbbi, baytari ve fen-
ni muayeneler ile kimyevi ve bakteriyolojik tahliller sonucunda düzenlenen raporlar
dan alınacak muayene, ruhsat ve Rapor Harcı, Kanunun 96 ncı maddesi uyarınca Ba
kanlar Kurulu'nca tayin ve tesbit edilen belediye grubu ve hadler esas alınarak, 84 
ncü maddede gösterilen tarife cetveline göre belediye meclisince belirlenir. 

Kanunun Geçici 3 ncü maddesi hükmü saklıdır. 
Harem ödenmesi : 
Madde 15 — Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı, harç konusu muayenenin yapıl-

ması, ruhsat veya raporun verilmesi sırasında belediye veya ilgili bağlı kuruluşuna 
makbuz karşılığında ödenir, 

Sağlık Belgesi Harcı: 
Madde 16 — İşçilerin 1580 s a y ı l ı Belediye ve 1693 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

kanunları ve diğer kanunlar gereğince belediyelerden aldıkları belgeler ve bunların 
belli aralıklarla yenilenmeleri Sağlık Belgesi Harcına tabidir. 

Harcın Hesaplanması : 
Madde 17 — Sağlık Belgesi Harcının miktarı, Kanunun 84 üncü maddesindeki 

tarife cetvelinde yazılı miktarlar üzerinden 96 nci maddeye göre Bakanlar Kurulu'nca 
belirlenecek belediye grubu esas alınarak belediye meclisince tesbit olunur. 

Kanunun Geçici 3 ncü maddesi hükmü saklıdır. 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Harca Konu İşlemlerden Ayrıca ücret Alınamıyacağı : 
Madde 18 — Belediyeler bu Yönetmelikte sayılan harç konusu hizmetlerinden 

dolayı mükelleflerden, her ne ad altında olursa olsun başkaca bir karşılık isteyemezler. 
Kanunun 97 nci maddesinde ki ücrete tabi işlerle ilgili hükümler saklıdır. 
Yürürlük : 
Madde 19 — Bu yönetmelik 1 Temmuz 1981 tarihinden İtibaren geçerli olmak 

üzere yayımı talihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme: 
Madde 20 — Bu yönetmelik hükümleri içişleri Bakanlığı'nca yürütülür. 
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Acarlar Belediyesinden : 

Aydın iline Bağlı Acarlar Belediyesi İmar Yönetmeliği 
BİRİNCİ BÖLÜM 

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

nan bu Yönetmelik Acarlar Belediyesi sınırlan içinde ve bu Belediyenin mücavir 
sahalarında uygulanır. 

Madde 1.02 — Bu yönetmelik, Resmî Gazete ile yayımını takip eden günden 
itibaren yürürlüğe girer. 

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bundan önce yürürlükte bulunan 
yönetmelik ve ekleri hükümsüz sayılır. 

Madde 1.03 — Bu yönetmelikte yazılı hükümler, imâr plânlarında aksine bir 
açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. 

Ancak, imâr plânlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu 
maksatla etüt edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sadece ayrık veya bitişik bina 
yapılacağını, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını, binaların tertip 
şeklini ve yüz alacakları cepheyi tesbit maksadıyla şematik olarak gösterildiğinden, 
bunlara ait ifadeler imâr plânlarının kayıtlarından sayılmazlar. 

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

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

Bunun dışında, belediyenin hiç bir organı tarafından, bu yönetmelik esasla-
rına aykırı olarak, prensip kararlan ve benzeri kararlar alınıp uygulanamaz. 

Madde 1.05 — Bu yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapılar fen ve 
sağlık şartlarına ve ilgili diğer tüzük yönetmelik hükümlerine de uymak zorunda
dır. 

Madde 1.06 — Bu yönetmeliğin, (afet bölgelerinde yapılacak yapılar baklan
daki yönetmelik) hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Madde 1.07 — İmar ve İskân Bakanlığınca uygun görülen yerlerde Halk 
Konutları Standartlarının bütün hükümlerine uyulmak suretiyle yapılacak bina
larda, bu yönetmeliğin adı geçen standartlara aylan hükümleri uygulanmaz. 

Halk konutlarının yerlerinin uygunluğunun- takdiri ve projelerinin onaylanması 
yetkileri, İmar ve İskân Bakanlığına aittir. Bu yetkilerden tamamı veya bir kısmı 
belediyeye bırakıldığı sürece, bunlar belediye tarafından kullanılır. 

Madde 1.08 — Projeleri İmar ve İskân, Bayındırlık veya Millî Savunma Ba-
kanlıklarınca hazırlanacak veya onaylanacak yapılara ait projelerin belediyece 
incelenmesi sırasında, bu yönetmeliğin 3 ncü bölümünde belirtilen ölçü ve hüküm
lere bağlı kalınması mecburiyeti yoktur. 

Ayrıca, umumî binalardan yalnız ayrık nizamda olardan ile sanayi bölgele
rindeki tesisler, bu yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıtla
rına ve yönetmelikte bu gibi binalar için yer verilenler dışında kalan iç ölçülere 
tabi değildir. 

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

Madde 1.09 — Ruhsat alınması gerektiği halde, ruhsat alınmadan yapılan 
veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar, imâr planı ile kanun, tüzük ve yönetme-
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lik esaslarına uygun hâle getirilmedikçe, bunların tamir, tadil ve ilâvelerine izin 
verilmez. 

Ancak, bu gibi yapıların bulunduğu parsel içinde plân ve mevzuata uygun 
olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tadil ve ilâvelerinde veya yeniden yapıl
ması mümkün olan yapılarda bu hüküm uygulanmaz. 

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

Madde 1.11 — Belediyeye ait yerler üzerinde (otobüs durağı, büfe, W . C . 
trafo ve benzerleri gibi) belediye hizmetlerinin görülebilmesi için lüzumlu tesislerin 
inşaasına, ancak belediyece mahzur görülmeyen hal ve şekillerde ve o yerin karek-
terini muafaza etmek şartıyla izin verilebilir. 

Madde 1.12 — (Geçici Madde) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 
ruhsatı alınıp, yapılmasına başlanmış olan yapılara, ruhsatnamesindeki esaslara 
uygun olarak devam edilebilir. Ruhsat süresi geçmiş olan yapılarda bu fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

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

İKİNCİ BÖLÜM 
TARİFLER 

Madde 2.01 — Bu yönetmelikte sözü geçen ve açıklaması faydalı görülen 
bazı tâbirler aşağıda tarif olunmuştur : 

a) Ticaret Bölgesi, 
Küçük San'atlar Bölgesi, 
Sanayi Bölgesi, 
Protokol Bölgesi, 
Yüksek İnşaat Bölgesi, 

gibi ifadelerle, imâr plânlarında bu maksatlara ayrıldıkları açıkca belirtilmiş olan 
bölgeler kastedilmektedir. 

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

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

d) İnşaat sahası : Bodrum ve çatı katlan dahil, iskânı mümkün olan bütün 
katların, ışıklıklar çıktıktan sonraki sahaları toplamıdır. Açık çıkmalar bu sahaya 
dahil değildir. 

e) Bina derinliği : Bina arka cephesinin, ön cephe istikametine olan en uzak 
mesafesidir. 

f) Son kat : Çatı veya çatı katlan altında bulunan normal katların en üstte 
olanıdır. 

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

mesafedir. 
( % 33 meyilli çatı gabarisi dahilinde kalan, çatılar, yüksekliği 1 metreyi geç

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

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

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ARSA VE YAPILARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 

PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ : 
Madde 3.01 — İmâr Plânında gösterilen çeşitli bölgelerde yapılacak ifraz

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

PARSEL GENİŞLİKLERİ : 
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde: 
A) 1, 2, 3 veya 4 katlı inşaata müsait yerlerde : 
a) Bitişik nizamda : (6) metreden, 
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (6) metreden, 
c) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (6) metreden, 
B) 5, 6 katlı inşaata müsait yerlerde : 
a) Bitişik nizamda : (6) metreden, 
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (6) metreden, 
c) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (9) metreden, 
C) 7, 8, 9, 10 katlı inşaata müsait yerlerde : 
a Bitişik nizamda : (9) metreden, 
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (9) metreden, 
c) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (12) metreden, 
D) Yüksek inşaat bölgelerinde : (30) metreden. 
II — Yalnız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde : (4) Metreden. 
III — Küçük sanatlar bölgelerinde : 
a) Bitişik nizamda : (4) metreden, 
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (4) metreden, 
c) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (4) metreden. 
IV — Sanayi bölgelerinde : (30) metreden az olmaz. 
Bu ölçülerin tesbitinde, köşebaşına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan 

bahçe yerine, o yol için tâyin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır. 
PARSEL DERİNLİKLERİ : 
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde : 
a) Ön bahçesiz nizamda : (10) metreden, 
b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (10) metreden 
II — Yalnız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde: 
a) Ön bahçesiz nizamda: (4) metreden, 
b) Ön bahçeli nizamda : Ön bahçe mesafesi + (4) metreden, 
III — Küçük sanatlar bölgelerinde : (10) metreden. 
IV — Sanayi bölgelerinde : (30) metreden, az olamaz. 
PARSEL SAHALARI : 
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde : Yüksek inşaat bölgesi olarak tesbit edi-

len yerlerde (2000) m2 den, 
II — Sanayi bölgelerinde : (2000) m2 den az olamaz. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 13 



Sayfa : 14 RESMÎ GAZETTE 21 Ağustos 1981 — Sayı: 17485 

BAHÇE MESAFELERİ: 
Madde 3.02 — İskan sahalarında yapılacak binaların : 
Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeleri genel olarak (S) 

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

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

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

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

b) Yeni parsel ihdas etmemek kayıt ve şartıyla, mevcut parsellerde daha 
müsait şartlar vücuda getirmek ve tatbikatı kolaylaştıracak durumlar hasıl etmek 
maksadıyla yapılacak hudut tashihi mahiyetindeki ifraz ve tevhit muamelelerinde 
de bu yönetmelikte sözü geçen asgari ifraz şartlan aranmayabilir. 

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

YENİ İHDAS EDİLECEK PARSELLERİN YOLA CEPHESİ BULUNMASI 
MECBURİYETİ : 

Madde 3.04 — İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel ihdas edilemez. 
UMUMİ HİZMETE AYRILAN YERLER : 
Madde 3.05 — imar plânlarında, iskân hudutları içinde bulunup da, umumi 

hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı ay-
rıldıktan sonra geriye kalan parçaları imar planına ve bu yönetmelik esaslarına 
göre müsait ise parsellere ayrılabilir. Keza, imar planı ve yönetmelik esaslarına gö
re müsait olduğu takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir. Tamamı umumî 
hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plân ve yönetmelik hüküm
lerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştırılıncaya kadar 
sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılmağa devam olunur. 

Bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil bulunmayanlarda; yükseklikleri 
tabiî zeminden 350 metreyi, inşaat sahaları toplamı 100 metrekareyi geçmemek 
mümkün mertebe sökülerek başka yere nakli kabil malzemeden ve buna müsait bir 
sistemde inşa edilmek şartıyla ve yine imkan nisbetinde mevcut ve müstakbel yol 
güzergahlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle, imar Kanununun 11 nci maddesin-
deki şekil ve esaslar dairesinde muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. Bu yapının, 
imar planına göre bulunduğu bölgenin özellilderini ve belediyenin imar işlerini yü-
rütmekle görevli adresinin teklifi de gözönüne alınarak, hangi maksat için yapılıp 
kullanılabileceği belediye encümenince tayin ve tesbit olunur. Mal sahibi bu mak
sadın dışına çıkamaz. 

Ayrıca bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil olanlarında program müd-
deti sonunda, programa dahil olmayanlarında ise, kanunen muteber müracaat ta 
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ribinden itibaren 5 yıllık müddetin geçmesi halinde, bu yer belediyece kamulaştırıl-
madığı veya imar planında gerekli değişiklik yapılarak başka bir imkan sağlana-
madığı takdirde, yine bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki bu hallerde veri
lecek ruhsatın daimî olması gerekir. 

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

veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan parseller ifraz edi
lemezler. Bu gibi yerler, İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanmadığı ve yapı 
yapılmasına müsait bir durum elde edilmediği takdirde, bu hükümler uygulanın
caya veya kamulaştırılıncaya kadar sahiplerince olduğu gibi kullanılmağa devam 
olunur. 

Bu gibi arsalardan 4 yıllık programa dahil olmayan ve bu yönetmelik hüküm ve 
ölçülerine göre bina yapılmasına müsait bulunanlarında, yükseklikleri tabiî zemin
den (3.50) metreyi, inşaat sahaları toplamı (100) metrekareyi geçmemek üzere yapı 
izni verilebilir. 

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

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

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

sıhhi ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde, arsa sathının (% 5) inden fazla yer 
işgal etmemek, inşaat sahaları toplamı (250) metrekareyi ve saçak seviyelerinin 
tabiî zeminden yüksekliği (3,5) metreyi aşmamak, yola ve arsa sınırlan (5) met
reden fazla yaklaşmamak şartıyla, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye 
evleri veya ziraat, eğlence veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müştemilat 
binaları yapılmasına izin verilebilir. 

Ancak, bu izin keyfiyeti, arsa sahibine iskân hudutları içerisindeki arsa sahip-
lerinin diğer haklarını veya başka bir hak bahşetmeyeceği gibi, belediyeyi de her
hangi bir mükellefiyete zorlamaz. 

Bu maddede sözü geçen sıhhi ve estetik mahzurların takdiri yetkisi belediyeye 
aittir. 

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

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

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

Ancak, iki tarafında imar plân ve mevzuatına aykırı olmamak şartıyla yapıl
mış bina veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafından plana göre tesbit edil
miş bir yol bulunan arsalarda, plân ve yönetmeliğin diğer şartlarına aykırı olma
mak kaydiyle, bu yönetmelikteki parsel büyüklükleriyle ilgili hükümlere uyulmak-
sızın yapı yapılmasına izin verilebilir. 

Ayrıca, durumu yukarıdaki fıkra hükmüne uymadığı halde, ölçüleri bu yö
netmelikte belirtilen miktarlardan az olmakla beraber, Üzerinde civarın karakterine 
ve bölgenin şartlarına göre yapılacak binanın gerektirdiği ölçüler sağlanabilen ar-
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salarda, parsel büyüklükleriyle ilgili hükümlere bağlı kalınmaksızın yapı yapılma
sına da izin verilebilir. 

Madde 3.10 — Genel olarak, herhangi bir arsa, imar plânı ve yönetmelik 
esaslarına göre parsellere ayrılmadıkça, üzerine lüzumlu müştemilât binaları dışın
da, birden fazla bina inşa edilemez. 

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

Madde 3.11 — Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde, yönetmelik hükümleri
ne dayanılarak tâyin edilen azamî bina sahasını aşmamak ve asgarî bahçe mesafe-
lerini muhafaza etmek şartıyla yapı yerini belediye tesbite yetkilidir. 

Madde 3.12 — Ayrık yapı nizamına tabi olan veya ikili blok yapılması gereken 
yerlerde, daha uygun çözüm yollan bulmak maksadıyla, birkaç dar parseli birlikte 
mütalâa ederek o yer için tesbit edilen yapı karakterine uyacak bir tertipten uzak
laşmamak üzere, bina cepheleri toplamı (24) metreyi geçmeyen ikili veya üçlü blok
lar teşkil etmeğe belediye yetkilidir. 

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

bahçe sınırına (3) metreden fazla yaklaşmamak şartıyle: 

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

2 
(Burada : 1 = Bina derinliğini, 

L = Parsel derinliğini, 
k = Ön bahçe mesafesini, 
H = Bina yüksekliğini gösterir.) 

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

lerde arka bahçe sınırına (1) metreden fazla yaklaşmamak şartiyle bu derinliği (7) 
metreye çıkarmağa, 

Derinliği (7) metreden az olan arsalarda da, komşu parsellerle ahenk teşkil 
etmek ve onlara herhangi bir zarar vermemek şartıyla, parsel derinliğince yapı 
izni vermeğe, 

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

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

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

c) Köşe başından başka iki yola cephesi bulunan ve varsa ön bahçe mesafe
leri çıktıktan sonraki ortalama derinliği (30) metreden az olan parsellerde, bu de
rinliğe kadar yapı yapılabilir, 

d) İmar plânında, ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki yapı adaların-
da yapılacak binaların, gece gündüz ikamete ayrılmayıp sadece iş yeri olarak kul
lanılan zemin katlan ile aynı maksatla kullanılan birinci katlan müşterek mütalâa 
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edilerek, bunların yüksekliği (3.50) metreyi aşmayan kısımları, varsa bodrumları ile 
birlikte arsa derinliğince yapılabilir. 

Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabu ze-
minden itibaren (6.50) metreyi geçmesi halinde, bu miktarı aşan kısmın, arka kom
şu sınırından en az (3) metre geriden başlatılması lâzımdır. 

BİNA YÜKSEKLİKLERİ : 
Madde 3.14 — a) İmar planı ve raporlarında kat adetleri veya bina yüksek

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

İmar planına göre; genişliği: 
(6.00) m'ye kadar olan yollarda : Bina yüksekliği (3.5) m'den, kat adedi bod

rum hariç (1) den fazla, 
(6.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (6.5) m'den, kat adedi bod

rum hariç (2) den fazla, 
(9.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (6.5) m'den, kat adedi bod

rum hariç (2) den fazla, 
(12.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (6.5) m'den, kat adedi bod

rum hariç (2) den faza, 
(14.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (6.5) m'den fazla, 
(19.50) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (6.5) m'den fazla olamaz. 
İmar Planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbir

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

b) İmar planına göre iskân hudutları dışında kalan veya iskân hudutları 
içinde bulunup da yapı yapılması men edilen veya başka maksada tahsis olunan 
yerlerde bu madde uygulanmaz. 

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

Ancak, temel ve statik hesaplan ile, bahçe mesafeleri, merdiven, ışıklık, ve
saire gibi kat adedi ve bina yüksekliği ile ilgili elamanları, plân veya yönetmelikte 
gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplamak, lüzumu halinde asansör yeri bırakıl
mak ve proje mes'uliyeti ile fenni mes'uliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak 
şartıyla, noksan katlı inşaat yapılabilir. Belediyece uygun görülen hallerde 3 ve da
ha az katlı bina yapılması gereken yerlerde inşa olunacak noksan katlı binalarda 
ise bu şartlar aranmayabilir. 

Ayrıca, bina yapılması mümkün olan ve 6785 sayılı Kanunun 48 inci maddesi-
nin uygulanması bahis kanusu olmayan parsellerde sahibinin isteği ve belediye en
cümeni kararıyla uygun görülecek muvakkat bir zaman için, yüksekliği (3.50) met
reyi geçmeyen bina veya tesislere de izin verilebilir. 

d) Bu maddenin uygulanmasında, yollardaki arazi genişleme ve daralmalar
da, ön bahçe, yeşil saha, röfuj, meydan, demiryolu, su kenarı gibi unsurlar yol ge
nişliğine dahil edilmez. 

e) Bu yönetmelikte gösterilen yükseklikler, herhangi bir âbideyi veya mu
hafazası gereken tarihî ve mimarî bir eserin görünüşünü bozması halinde, belediyece 
lüzumu kadar azaltılabilir. 

f) Bu maddede tesbit edilen yükseklik her kata 3 metre tekabül edeceğine 
göredir. Su basmandan sonra ilk 3 metre yükseklik için (1) kat, artan her 3 metre 
içinde birer kat itibar olunur. 
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BİNALARA KOT VERİLMESİ: 
Madde 3.15 — Genel olarak binalara arsanın cephe aldığı yolun kırmızı ko

tuna göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hizasındaki tretuvar üst 
seviyesinden kot verilir. 

Henüz tretuvarı ikmal olunmamış veya kırmızı kotu tesbit edilmemiş olan 
yollarda, bu tesbit işinin kısa bir zamanda yapılmasının mümkün bulunmaması hal-
linde, belediyece yalan bir takribiyetle kot verilmesi de mümkündür. 

Yola olan mesafesi (10) metreyi aşan bu bahçeli binalar, genellikle bina ön 
cephesi ortasındaki tabii zeminden kot alırlar. Ancak, fazla meyilli olan veya yol ke-
narında set teşkil eden arsalarda yapılacak binalara civarın karekterine göre kot 
verilir. 

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

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

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

Cephe genişliği (12) metreyi geçmeyen bir parselde yapılacak bina yüksekli
ğinin iki tarafındaki komşu parseller için tesbit edilmiş olan yüksekliklerden farklı 
olması halinde, bunlarla ahenk teşkil edecek şekilde arttırılması veya azaltılması 
mümkündür. Ancak, bu ayarlama iki taraftaki komşu bina yükseklikleri ortalama
sını tecavüz edemez. 

Madde 3.16 — Genel olarak, zemin kat döşeme seviyeleri; binaların kot aldı
ğı yol cephesince bu kota esas olan tretuvar üst seviyesinden aşağı düşürülemez 
ve (+ 0.50) metreden de fazla olamaz. Fazla meyilli sokaklar üzerinde yapılacak bi
nalarda uygulanacak şekli takdire, gereken yerlerde kademeler yaptırmağa belediye 
yetkilidir. 

Arazi meylinden faydalanmak maksadıyla veya mimari icaplar sebebiyle, bir 
binalar blokunun, bir binanın veya müstakil bir dairenin, tesbit edilen bina yük
sekliğini aşmamak, belirli piyesler için tâyin olunan asgari kat yüksekliklerine ve 
bu yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, çeşitli katlardan ve 
farklı taban veya tavan seviyelerinden müteşekkil olarak tertiplenmesi mümkün ol
duğu gibi, zemin katların binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan pi
yesleri de zemin kat kotu ile bağlı kalınmaksızın tertip edilebilir. 

BAZI YAPILARDA ARANAN ŞARTLAR : 
Madde 3.17 — a) Kat adedi ve yükseklikler : 
Kerpiç binalarda : Bir bodrum ve bir normal kat, yani (35) metreyi. 
Hımış, ahşap, y a r ı m ahşap, yarım kârgir binalarda : Bir bodrum ve iki nor 

mal kat, yani (65) metreyi aşamaz. 
Kerpiç yapıların üzerine ayrıca çatı katı yapılamaz. 
b) Ahşap veya y a r ı m ahşap binalar bitişik olarak yapılamazlar. Hımış ve 

yarım kârgir binaların, komşu hudutlarında zeminden itibaren çatanın her yerinden 
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(030) metre yüksekliğe kadar ve en az bir tuğla kalınlıgında yangın duvarı yapılması 
satıyla bitişik olarak inşa edilmeleri mümkündür. 

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

zeden yapılar bu hükme tabi değildir. 
d) Her türlü b i n a l a r ı n temel ve bodrum kat duvarları kârgir olacaktır. 
SAÇAKLAR : 
Madde 3.18 — Binalarda saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak saçakların 

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

de hükümlerine uyulacaktır. 

ÇIKMALAR : 
Madde 320 — Binalarda, âzami bina sahası dışında : 
Kendi bahçe hudutları dışına taşmamak, 
Genişliği (1.20) metreyi aşmamak, 
Yol cephelerinde kot aldığı nokta hizasından, diğer cephelerde tabii zemin-

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

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

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

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

Ayrıca, yine bitişik nizama tabi yerlerde, iki taraftaki ilgililerin muvafakati 
halinde ve belediyece mahzur görülmediği takdirde, çıkmaların yan komşu hudu
duna kadar yaklaştırılmalarına da izin verileceği gibi, 

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

Parsel Sının Dışındaki Çıkmalar : 
Ön bahçesi bulunmayan ya da yeterli olmayan teşekkül etmiş, bölgelerde; yol, 

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

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

Birden çok yol, meydan, yeşil alan ve benzerine cephesi olan parsellerde 
çıkma izni, her cephe için adanın çıkmalı teşekkül etmiş olması koşuluna bağlı 
olarak verilir. 
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îmâr plânı karan ya da İmar Yönetmeliği değişikliği nedeni ile kat eklen-
mesi, çatı katlarının tam kata tamamlanması halinde bu maddedeki çıkmalı teşek
kül etmiş bölge koşuluna uyularak eklenecek kat ve bölümlerde de çıkma izni verilir. 

Geçici Madde — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsatı alına
rak yapımına başlanmış parsel sının dışına çıkmalı binalar onanlı projesine uygun 
olarak tamamlanır. 

Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa 
yapılsın (020) metreyi geçmeyen motifler ile bahçe içerisinde yapılacak üstü açık 
teras ve zemin kat giriş merdivenleri, bina cephesinden itibaren genişliği (150) 
metreyi geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar üst 
seviyesinden en az (220) metre yükseklikte bulunmak şartıyla, yol durumuna, 
civarın ve binanın karekterine göre, belediyece tesbit edilecek giriş saçakları çıkma 
addedilemez. 

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

odalarının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları gereklidir. Bu şekilde 
ışık ve hava almalarına lüzum olmayan diğer odalarla mutfakların ışıklıktan, yıkan-
ma yeri ve W. C'lerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmalarıda mümkündür. 

Genel olarak ışıklıklar, yükseklikleri (650) metreyi geçmeyen binalarda dar 
kenarı (1.00) metreden ve sahası (3.00) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenarı 
(150) metreden ve sahası (4.50) metrekareden az olamaz. 

Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacakları ışıklık-
lar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyenlerde dar kenarı (1.50) metreden ve sahası 
(4.50) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenarı (2.00) metreden, sahası (6.00) metre-
kareden az olamaz. 

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

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

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

Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde buluna 
çaktır. Komşu bina veya parselin ışıklık veya hava bacasından faydalanmak sure
tiyle, bu elamanların yapılmaması veya ölçülerinin azaltılması caiz değildir. 

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

ması halinde, civarın inşaat nizamına aykırı bir görünüş meydana getirmemek 
üzere, sokak cephesinde bina yüksekliğince en az bir piyese yer verilmesi ve 
belediyece mahzur görülmeyen hallerde bu kısmın aynı şekilde duvarla kapatılması 
mecburidir. 

EVLERDE BULUNMASI GEREKEN PİYESLER VE ÖLÇÜLERİ 
Madde 322 — a) Her müstakil evde veya dairede; en az: 
1 Oda 
1 Yatak odası veya nişi 
1 Mutfak veya yemek pişirme yeri 
1 Banyo veya yıkanma yeri 
1 WC bulunacaktır. 
3 veya daha az odalı ev veya dairelerde yıkanma yeri ile WC bir arada olabilir. 
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b) Bunlardan ; 
En az 1 oda (2.80x4.00) m. 
Yatak ve çalışma odaları (2.10x2.80) m. 
Mutfak veya yemek pişirme yerleri (130x2.00) m. 
Banyo veya yıkanma yerleri (120x100) m. 
W. C. (1.00x120) m. 
Antre, ofis, koridor, yatak holü vesair iç geçitler (1.00x120) m. 
Birden fazla daire ile ilgili genel geçitler (1.10x120) m. 

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

ölçülerde bir dikdörtgen sığdırılabilecek mesahayı haiz bulunmaları lâzımdır. 
ÎÇ YÜKSEKLİKLER 
Madde 323 — Genel olarak, iskân edilen katların, taban döşeme kaplaması 

üzerinden tavan altına kadar olan yüksekliği (2.60) metreden az olamaz. 
Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, W. C, kiler, ofis, antre, koridor, yatak 

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

Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük gibi özellik arzeden yerlerin yük
seklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği şekilde tesbit ve tâyin 
olunur. 

Otel, pansiyon, işhanı, büro, mağaza, dükkan ve benzeri işyerlerinin ve içeri
sinde insan oturan, yatan veya çalışan diğer binaların iç yükseklikleri de (2.60) 
metreden az olamaz. 

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

PENCERELER 
Madde 324 — Binalarda, pencere boşlukları toplamı, faydalanacak piyes 

alanının: Salon, oda ve mutfaklarda sekizde birinden ve her halde (125) metre
kareden, diğer piyeslerde onda birinden ve her halde (0.42) metrekareden az olmaz. 
Camlı balkon kapılarının (0.80) metreden yukarıdaki kısımları pencere boşluğu 
sayılır. 

KAPILAR 
Madde 325 — Genel olarak kapı yükseklikleri (2.00) metreden, kapı geniş

likleri ise; bu yönetmelikte sözü geçen umumî binaların, otel, pansiyon, işhanı, 
çarşı ve benzerleriyle daire adedi 4'ten fazla olan apartmanların ana giriş kapıları
nın (1.40) metreden, mutfak, kiler, yıkanma yeri, W. C. ve benzeri yerlerin kapıla
rında (0,70) metreden az olamaz. 

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

Madde 326 — Binaların bitişik komşu tarafına, ilgili komşu parsel sahibinin 
muvafakati alınıp tapuya tescil ettirilmedikçe ve ait olduğu piyes kapı veya pen
cere açılmasa dahi esasen gerekli direkt ışık ve havayı alacak elamanlara sahip 
bulunmadıkça, pencere ve kapı açılamaz. 

MERDİVENLER 
Madde 327 — Bu yönetmelikte sözü geçen umumî binalarla, otel. işhanı, 

büro, pasaj, çarşı ve benzerlerinin, birden fazla dairesi olan ev, apartmanların 
merdivenleri ahşap olamaz. 
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Merdiven ve Sahanlık Genişlikleri : 
Yukarıda belirtilen binalarda ve varsa çatı katındaki daireler dahil dörtten 

fazla dairesi bulunan apartmanlarda, (120) metreden, diğer binalarda (i) met
reden az olamaz. 

Bu genişliklerin : 
Tek aileye mahsus evlerde (1.00) metreye, çatı ve bodrum merdivenler ile 

servis merdivenlerinde (0.70) metreye kadar indirilmesi mümkündür. 
Merdiven Basamaklarının ölçüleri : 
a = Basamak yüksekliğini göstermek ve (0.19) metreden fazla olmamak, 
b = Basamak genişliğini göstermek üzere : 2a + b = 60 ile 63 formülüne 

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

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

İmâr plânı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazası 
mümkün olan binalara kat ilâvesi halinde, mevcut yapılacak işlemi tayine, belediye 
yetkilidir. 

ASANSÖRLER 
Madde 328 — Yüksekliği (15.50) metreyi geçen veya beşten fazla katı bulu

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

İmar plânı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazası müm
kün olan binalara kat ilâvesi halinde, ilâve kat ile birlikte kat adedi altıyı ve bina 
yüksekliği (1830) metreyi geçmediği takdirde, asansör aranmayabilir veya asansör 
yeri Ölçüleri mevcuda uydurulabilir. Kat adedi dörtten az olan mevcut binalara bu 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, nizamî şekil ve ölçülerde 
merdiven yapılması şartını ortadan kaldırmaz. Asansör yapılması gereken binalar
dan belediyece lüzumlu görülenlerinde içte veya dışta, yangına mukavim bir malze
meden, en az (0.70) metre-genişliğinde yangın merdiveni yapılması şarttır. 

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

kotu (0.90) metreden az olan pencere boşluklarında, döşeme kotundan itibaren en 
az (0.90) metre yüksekliğe kadar, fenni icaplara uygun olarak korkuluk yapılması 
mecburidir. 

BACALAR 
Madde 330 — Kaloriferli dahi olsa, mesken olarak kullanılan binaların her 

bir dairesinde, mutfak veya banyo dışında kalan en az (1) piyeste, otel, iş hanı ve 
benzeri binaların ise her kafanda en az (1) baca yapılması mecburidir. 

Normal bacaların iç genişlikleri en az (0.14 X 0.14) metre olmak üzere her 
Katın bacası müstakil olacak, iki ve daha fazla baca birbirine bağlanmıyacaktır. 

Her ateş mihrakına ayrı bir baca yapılacaktır. Şönt baca yapılması halinde 
bu kayıt aranmaz. 
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PORTÎKLER: 
Madde 331 — Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, portik yük

sekliği (330) metre, derinliği ise (4.00) metredir. 
Ancak, civarın teşekkül tarzı ve mevkiin özellikleri dolayısıyla bu miktarlar 

Belediyece değiştirilebilir. 
PASAJLAR: 
Madde 3.32 — Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların: 
a) Taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan temiz açıklığının (330) 

metreden, 
Genişliğin (30) metreden kısa pasajlarda (3.00) daha uzunlarında (4.00) met

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

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

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

içerisinde bulunmaları halinde, diğer esas giriş, merdiven, asansör ve geçit gibi 
tesislerle bu tesislere ayrılan yerlerin pasaj dışında ve müstakil olarak tertiplen
mesi gereklidir. 

SU DEPOLARI VB SIHHİ TESİSLER: 
Madde 3.33 — Bu yönetmelikte sözü geçen umumi binalarla, otel ve benzer

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

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

BODRUMLARLA İLGİLİ BAZI HUSUSLAR : 
Madde 3.34 — Bu yönetmelikte sözü geçen umumî binaların bodrum kısım-

ları, esas bloka tabi değildir. 
Tabiî zeminin veya bahçe seviyesinin altında kalmak şartıyla lüzumlu görülen 

hallerde bahçenin tamamında bodrum yapılmasına Belediyece izin verilebilir. 
Madde 335 — Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyil

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

Kapıcı daireleri: 
Madde 336 — 6785 sayılı yasaya, 1605 sayılı yasa ile eklenen 2 nci madde ge

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

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

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

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

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

(brüt) den fazla olanlarında, kapıcı dâiresine ilaveten esas giriş kapısı yanında 4 
metrekareden küçük olmayan kapalı bir kapıcı bölmesi ayrılacaktır. 
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3 — Konut binalarının daire sayısı 50 den, işyeri ve büro binalarının 15000 m3 
(brüt) den fazla olanlarında kapıcı dairesinden başka, aynı ölçü ve nitelikte bir de 
kaloriferci dairesi ayrılacaktır. 

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

mine 0.50 m. den fazla gömülü olmayacaktır. 
2— Kapıcı daireleri doğrudan ışık ve hava alabilecek şekilde düzenlenecek 

ve alanı dokuz metrekareden az olmamak şartiyle bir odası veya altışar metrekare
den az olmayan iki odası bulunacak ve bunlardan ayrı olarak bir yemek pişirme yeri 
ile helâ ve duş yeri (ikisi aynı hacimde olabilir) ihtiva edecektir. 

C. 775 ve 7269/1051 sayılı kanunlar uyarınca yapılacak konutlarda bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz. 

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

bodrumunda aksi halde bahçede ayrıca yapılacak müştemilât binalarında tertiple
nebilir. 

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

Bu gibi istisnaî parsellerde müştemilât binalarının yapılacağı yeri tayine 
belediye yetkilidir. 

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

liği (2.5) metreden fazla olamaz. 
b) Esas binaya bitişik oldukları takdirde, komşu hudutlarına, aksi halde 

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

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

benzeri hizmetler için kullanılması gerekir. 
PARATONERLER : 
Madde 338 — İçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle sivri ve yük

sek bina ve tesislere paratoner konması mecburidir. 
BAHÇE DUVARLARI: 
Madde 3.39 — Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafındaki cephe 

hatlarının önünde (1.00) metreyi, gerisinde ise (1.50) metreyi geçemez. Ayrıca üzerle
rine yüksekliği (1.00) metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir. 

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

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

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

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

veya müştemilât binası şartlarına tamamen uyması halinde, yıktırılması gerekmez, 
lüzumlu formalitelerin tamamlanması suretiyle muhafaza edilmeleri mümkündür. 
Aksi halde, esas binaya kullanma izni verilebilmesi için şantiye binasının yıktırılmış 
olması şarttır. 
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DIGER BASİT TESİSLER: 
Madde 3.41 — Bahçelerde yapılması istenen pergole ve basit ser gibi bazı 

tesislerin inşaasna ve parsel hudutlarım aşmayan genişliği (1) metreyi geçmeyen 
kuranglez yapılmasına belediyece izin verilebilir. 

KUYULAR : 
Madde 3.42 — Genel olarak, temiz ve pis su kuyuları ile fosseptikler komşu 

hudutlarına (5) metreden fazla yaklaştırılamaz. 
Ancak, bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde, özellikle bitişik yapı ni

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
YAPI RUHSATI İŞLERİ 

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

a) Mimarî proje; 
1 — 1/500 ölçekli umumî vaziyet plânı, 
2 — 1/50 ölçekli temel, bodrum ve kat plânları, 
3 — 1/50 ölçekli en az iki tam kesit, 
4 — 1/50 ölçekli cephe resimleri, 

b) Statik proje; 
— Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme bınalarda betonarme 

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

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

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

elamanlar hakkında lüzumlu bilgileri açıkça belirten bir bilgi tablosunu ihtiva 
etmesi, 

d) Bunlardan: 
Gerek mimarî projelerin, gerekse diğerlerinin (3) takım halinde düzenlenip, 

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

dede sözü geçen belgelerden: 
a) Mimarî proje yerine, 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje ibraz edilebilir. 
b) Millî Savunma, Bayındırlık veya imar ve İskân Bakanağının, bu konudaki 

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

Madde 4.04 — Belediyece, 4.03 üncü maddede sözü geçenler dışında kalan ya
pılardan, büyüklüğü ve bazı özellikleri dolayısıyla uygun görülemerinin mimarî pro
jeleri de 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje olarak istenebilir. 

Madde 4.05 — Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadil-
lerde, sonradan değişiklik yapılması istendiğinde: 

a) Yapılacak değişiklik binanın bütününde ise; yukarıda 4.01 ve 4.03 üncü 
maddelerde sözü geçen mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. 

Bu değişiklik, yapının statik hesaplarında da değişiklik yapılmasını gerektir
diği takdirde, 4.01 inci maddenin (b) fıkrasıyla, 4.03 üncü maddenin (b) fıkrası ge
reğince istenen belgelerin gerekenlerinin de değiştirilmesi lâzımdır. 

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

Gerekirse, yukarıdaki (a) fıkrasında belirtildiği şekilde statik hesaplarının 
değişik şekli de istenebilir. 

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

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

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

ve hesap istenmez. 
Madde 4.07 — 6785 sayılı Kanunun 3. maddesinde sözü geçenler dışında: 
Bu yönetmelikteki hükümlere aykırı olmamak ve taşıyıcı unsurları değiştir

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

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

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

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

Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkam yürütür. 
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Tebliğ 
İçişleri Bakanlığından : 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 
Seri No : 1 

1 — 26/5/1981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Geçici 2 nci 
maddesi uyarınca Maliye Bakanlığının görüşü alınarak tesbit edilen Meslek Vergisi 
Beyannamesinin şekil ve muhtevası aşağıda gösterilmiştir. 

2 — Beyanname normal bir daktilo sayfası büyüklüğünde olacak ve arka yü-
züne Tablo V den sonra izahat bölümü aynen yazılacaktır. 

3 — Beyannamelerin bu örneğe göre ilgili belediyelerce sağlanması uygun 
sürülmektedir, 

4 — Mükelleflerin şekil ve muhtevası Maliye ve İçişleri Bakanlıklarınca tes-
bit edilen bu beyannameyi ilgili belediyelere vermeleri zorunludur. 

5 — Bu tebliğ hükümleri 1 Temmuz 1981 tarihinden geçerli olmak üzere ya-
yımı tarihinde yürürlüğegirer. 

6 — Bu tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanlığı yürütür. 

Vergilendirme dönemi 
MESLEK VERGİSİ BEYANNAMESİ 
. . . / . . . /ıa. . . . / . . . / 1 9 . Hesap no 

. B e l e d i y e s i . M ü d ü r l ü s ü n e / ş e f l i ğ i n e 
(11 veya İ l ç e ) 

TABLO I - KİMLİK BİLDİRİMİ 

SOYADI ( T ü z e l k i ş i l e r d e unva.ni ADI 

BABA ADI TABİİYETİ 

ESAS İ Ş İ VEYA MESLEĞİ DOÖUM YERİ VE Y I L I 
TİCARİ SINAİ SERBEST MESLEK MOTORLU TAŞITBARLA 

YÜK-YOLCU TAŞIMACILIĞI 

SABİT İŞYERİ DOLAYİSİYLE MÜKELLEBİYET 
TAŞIT İŞLETMESİ DOLAYISIYLE SABİT İŞYERİ SAHİBİ 

İKAMET ADRESİ 
İŞYERİ ADRESİ : ( T ü z e l k i ş i l e r d e i ş merkez i v t y » ş u b e l e r i n 

( M o t o r l u t a ş ı t a r a c ı i ş l e t e n l e r i n ) 
FAALİYETTE BULUNDUKLARI BELEDİYENİN,.MU 

ÇALIŞMA RUHSATI VEREN BELEDİYENİN ADI 

TELEFON NUMARALAR I : İKAMETGAH. İ .ÇYEP T 
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TABLO I I - I HCÎ »» 2 NCİ SINIF TÜCCARLAR(KURUMLAR DAHİL) GERÇEK USÛLDE 
VERGİLENDİRİLEN SERBEST MESLEK ERBABI v* BUNLARIN DIŞINDA KALAN TİCARİ 
KAZANÇ ve SERBEST MESLEK ERBABI tLE İLGİLt BİLDİRİM 

as 
< 
fi 

İŞ VEYA TEŞEBBÜSÜN BELEDİYE VERGİ HADDİ İDENE 
CEK 

/ERGİ 
TL 

as 
< 
fi Türü ve N i t e l i » Ticaret unvanı adre* t GRUBU en az en çok 

İDENE 
CEK 

/ERGİ 
TL 

T O P L A M 

TABLO III-MOTORLU TAŞIT ARACI SAHİPLERİ tLE İLGİLİ BİLDİRİM 

O 
2 
< 

(0 

MOTORLU TAŞIT ARACIN H BELERİYENİN ADI VERGİ HADDİ ÖDENECEK 
VERGİ TL 

O 
2 
< 

(0 
CİNSİ SİCİL VEYA 

PLAKA N O 
KULLANILDIN 

YER 

Çalışma 
Ruh»atı 
veren 

•n az en çok 

ÖDENECEK 
VERGİ TL 

T O P L A M 

TABLO IV - TASDİKİ ZORUNLU DEFTERLERE AİT BİLDİRİM 

DEFTERİN ADI ONAY MAKAMI ONAY TARİHİ YEVMİYE NO 

TABLO V -MALİYE VERGİ DAİRELERİNDEKİ 

GELİRT KURUMLAR VEYA İŞLEfHE VERGİSİ 

MÜKELLEFİYETİ İ L E İ L G İ L İ Rtî.TVh»tM 

VERGİNİN TÜR rVERGİ DAİRESt SİCİL NO 

15 TL 
DAMGA PULU 

TARİH 
VE 

İMZA 
Beyannamenin a l ı n d ı ğ ı t a r i h 

(Belediye t a r a f ı n d a n doldurulur) 

E l d e n . . . / . . . / 1 9 
pos t adan . . . / . . . / 19 
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İZAHAT 
Bu beyanname 2464 s a y ı l ı Belediye Gelirleri Kanununun 1-11 ncl maddelerine 

göre Meslek Vergisine tabi mükelleflerin vergilenlirilmesi ile ilgili beyan ve bidirim-
lerin yapilmasına mahsustur. 

Meslek Vergisinin mükellefi belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde sabit 
bir İş yerinde ticari, sınai veya serbest meslek faaliyetinde bulunan, ticari amaçlı 
motorlu taşıt araçları işletilmesinde adlarına taşıt araçları kayıtlı olan gerçek veya 
tüzel kişilerdir. (2464 sayılı Kanun Madde 2) 

Bu verginin konusu ile ilgili motorlu taşıt araçlarının cinslerinin tesbitinde 197 
saydı Motorlu Taşıtlar Vergisindeki tanımlar esas alınır. 

Beyanname, Meslek Vergisi mükelleflerinin iş yerlerinin bulunduğu, motorlu 
taşıt aracı işletenlerde ise faaliyette bulundukları yer belediyesine verilir. Birden 
fazla belediyeyi ilgilendiren yük ve yolcu taşımalarında beyanname, gerçek kişiler-
de motorlu taşıt aracı için ruhsat veren, tüzel kişilerde iş merkezinin bulunduğu 
yer belediyesine verilir. 

TABLO I — Bu bölüm kimlik bildirimine aittir. Bölüm içinde mükellefin 
isinin türüne ve sabit iş yeri veya motorlu araç dolayısıyle mükellef olup olmadığına 

ilişkin kareler mevcuttur. Mükellefin sabit iş yeri ile ilgili işi ticari ise ticari, sı
nai ise sınai, mesleki ise (Avukat, Doktor v.b.) serbest meslek karesi içine bir (X) 
işareti konulacaktır. Sabit iş yeri dolayısıyle Meslek Vergisi mükellefi olup, firma-
larında kayıtlı motorlu taşıtlarım kendi faaliyetlerinde kullananlar «SABİT İŞ YE-
Rİ DOLAYISIYLE MÜKELLEFİYET» e ilişkin karenin, taşıt işletmesi dolayısıyle 
sabit iş yerine sahip olup, taşıt işletmesi nedeniyle mükellef olanlar ise buna ilişkin 
karenin içine (X) İşareti koyacaklardır, 

TABLO II — Bu bölüm sabit iş yeri dolayısıyle mükellef olanlarla ilgili İş 
veya terebbünün türü ve belediye grubuna ilişkin bildirimlerle hesaplanan verginin 
belirtilmesine mahsustur. Tablonun ilk sütunu İzahı gerektirmeyecek kadar açıktır. 
ikinci sütuna iş veya teşebbüsün türü ve niteliği (örneğin : bakkaliye, mobilya, mef
ruşat imalathanaleri v.b.), ikinci sütuna iş yerinin ticaret ünvanı ve adresi, üçüncü 
sütuna iş yerinin bulunduğu belediye grubu (Örneğin; I, II, III, IV, V rakamları), 
vergi hattı ile ilgili sütuna kanunun 4 ncü maddesinde yer alan I veya II sayılı ta
rifedeki en az ve en çok vergi miktarı ödenecek vergi sütununa ise bir evvelki sü
tunda yazılı en az vergi miktarı yazılacaktır, iş yerinin birden fazla olması halinde 
diğer İş yerleri ile ilgili bilgiler ve vergi miktarları aynı şekilde ve alt alta yazıla-
caktır. 

TABLO III — Ticari amaçlı motor taşıt işletilmesinden dolayı mükellef olan
lara mahsus bulunan bu bölüm I ve Il nolu tablo için verilen izahat çerçevesinde dol
durulacaktır. Plâka numarası olmayan motorlu deniz, göl, nehir araçlarında, bu 
araçlara ilgili liman veya belediyece verilen sicil numarasının yazılacağı tabiidir. Ay
rıca sabit iş yeri dolayısıyle mükellef olup, firmalarında kayıtlı motorlu taşıtlarım 
kendi faaliyetlerinde kullananlar bu taşıtlarına ait bilgileri ilgili sütunlara yazacak
lar ancak, tablonun vergi haddi ve ödenecek vergiye ilişkin sütunları boş bırakılacak
tır. 

Beyannamenin diğer bölümleri İzahat ihtiyaç göstermeyecek kadar açıktır. 
Not: Beyannamenin daktilo veya mürekkepli kalemle doldurulması gerekir. 

Beyannamenin 1 Eylül 1981 tarihine kadar ilgili belediyeye elden verilmesi veya taah
hütlü olarak posta ile gönderilmesi mümkündür. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

Döviz Kurları Bülteni 
Sayı: 1981/78 

21 AĞUSTOS 1981 TARİHİNDE UYGULANACAKTIR. 

D SAYILI LİSTE (TL Olarak) 

Dövizin Ornat Deviz Aba Döviz Satif Efektif Aha Bfektlf Sataş 

1 ABD dolan 120,75 123,17 120,7© 124,37 
1 Avustralya dolan 138,56 141,331 131,63 142,72 
1 Avusturya şilini 6,94 7,08 6,94 7.15 
1 Batı Alman marta 48,70 49,67 48,70 50,16 
1 Belçika frangı 3,00 3,06 2,85 3,09 
1 Danimarka kronu 15,40 15,80 15,49 15,95 
1 Fransız frangı 20,43 20,84 20,43 21,04 
1 Hollanda florini 43,88 44,7« 43,88 45,20 
1 İsveç kronu 22,97 23,43' 22,97 23,66 
•t İsviçre frangı 55,99 57,11 55,99 57,67 

100 İtalyan lireti 9,77 9,97 9,28 10,06 
100 Japon yeni 52,64 53,69 50,01' 54,22 

1 Kanada doları 9934 101,84 94,85 102,84 
1 Kuveyt dlnan 426,07 434,59 404,77 438,85 
1 Norveç kronu 19,64 20,09 18,66 20,23 
1 Sterlin 223,15 227,61 223,15 229,84 
1 Suudi Arabistan riyali 35,31 36,02 33,54 36,37 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD dolan 

1 Avustralya dolan 
1 Kuveyt dinarı 
1 Sterlin 

17,3991 Avusturya şilini 
2,4794 Batı Alman markı 

40,25 Belçika frangı 
7,7953 Danimarka kronu 
5,9104 Fransız frangı 
2,7518 Hollanda florini 
5,2568 İsveç kronu 
2,1566 İsviçre frangı 

1235,92 İtalyan lireti 
229,38 Japon yeni 

1,2094 Kanada dolan 
6,1481 Norveç kronu 
3,4197 Suudi Arabistan riyali 
1,1475 ABD dolan 
3,5285 
1,8480 

m SAYILI LİSTE 1,— ABD DOLARI = TL. 111,— (Döviz alış kuru) 

Yaratma v* Idar» BOlamO Sayfa: 30 



T.C. 
Resmi Gazete 

KOT** M M : fr T«frin*wv«l 1310) -7 Ekim 10» 

21 Ağustos İMİ CUMA Sayı: 17435 

t LAN BÖLÜMÜ 

Yargı Hânları 
Çanakkale AsMye Hukuk HâktrnJlğinden: 

Doerya No: 1976/671 E. 1979/626 K . 
Davacı DSİ. Genel Müdürlüğü vek. Av. Ferudun Taba tarafından davan Gül

süm Sait, Çanakkale, Çıplak Köyünde aleyhine acılan tapu iptali ve tescil davasının 
duruşması sonunda: 

Davalının tebligata sarih adresi tebliğ edilemediğinden daVa dilekçesi ve gıyap 
kararnun aynı yoldan Hanen tebliğ edUmis, 3/12/1979 tank ve 626 sayılı kararla Ça
nakkale İM Çıplak Köyü, Setiçi Yarbası mevkiindeki 1101 parsel sayılı 4600 m2 yüze 
ölçümündeki gayrimenkulun tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline karar veril
miştir. Karar tebliği yerine kaim olmak üzere il&nen tebliğ olunur. 1)2713 

Dosya No: 977/313 E. 979/631 K. 
Davacı DSİ Genel Müdürlüğü Vekili Av. Ferudun Tuba tarafından davalı Ça

nakkale Kumkate Köyünden Nebiye Bıldır aleyhine açılan tapu iptal ve tescil dava
sının duruşması sonunda: 

Davalının tebligata sarih adresinin tesbit edilemediğinden dava düekçesl ve 
gıyap karan ilânen tebliğ edilmiş, S/12/1979 gün ve 631 sayılı kararla Çanakkale İH, 
Kumkale Köyü Meralar mevkiinde 1306 parsel sayılı 2033 m2 yüzökjUmUndeki tapu 
kaydının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiştir. Karar tebliği yerine kata 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 12714 

Ankara 14 Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Süleyman Karagöz tarafından davalı Yusuf Tezel aleyhine açılan tespit 
davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: 

189719 numaralı telefonun Ankara 6 Noterliğinin 30/1/1979 gü 4132 yevmiye sa
yılı devir senedi ile davacıya satıldığı bu suretle adı geçen telefonun intifa hakkının 
davacı Süleyman Karagöz'e geçtiğinin tesbitine, 

500 TL. ilam hara alınmasına peşin alman 15 TL. nın mahsubu ile 485 TL. 
harem davalıdan alınarak hazineye irat kaydına davacı vekili için 500 TL. vekâlet 
ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine mahkeme giderlerinin davalıya yük-
letilmesine temyizi kabil olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı karar verilmiş
tir. Daha evvelce tüm tebligatlar ilânen yapıldığından mahkeme kararının da tebliği 
yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 12941 / 1-1 

1980/771 
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Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. No: 1976/194 
K. No: 1979/21 
SANIKLAR: 
1 — ismail Yıldırım, Salih oğlu 1960 D. Iu Kulp ilçesinin Ağaçlı Köyünden 

nüfusa kayıtlı, 
2 — Emin Güneytepe, ismail oğlu 1959 D. lu Varto ilçesinin Fatsa Köyünden 

nüfusa kayıtlı, 
3 — Hüseyin Demir, Musa oğlu 1956 D. lu Urfa ilinin Halfeti ilçesinin Sağ-

Iıkkaya Köyünden nüfusa kayıtlı, 
4 — Mustafa Şahin, Halil oğlu 1960 D. lu Dereli ilçesinin Kulucak Nahiyesi 

Başören Köyünden nüfusa kayıtlı, 
5 — Mehmet Ali Güler, Osman oğlu 1956 D. lu Akçadağ ilçesinin Kol Köyün

den nüfusa kayıtlı, 
6 — Nedim Çelik, Süleyman oğlu 1956 D. lu Siirt ilinin Aktaş Köyünden nü

fusa kayıtlı, 
7 — Hasan Aras, Abdul kerim oğlu 1955 D. Iu Siverek ilçesinin Gülabibey Ma

hallesinden nüfusa kayıtlı, 
8 — Hikmet Yıldırım, Süleyman oğlu 1956 D. lu Kızıltepe ilçesinin nüfusuna 

kayıtlı, 
9 — Sıddık Baltacı, Mehmet 1955 D. lu Bozova ilçesinin Pınar Mahallesinde 

nüfusa kayıtlı, 
10 — Mecit Amaç, Abdulsemet oğlu 1959 D. lu Kulp ilçesinin Aygün Köyün

den nüfusa kayıtlı, 
11 — Abdullah Amaç, Abdulsemet oğlu 1958 D. lu Kulp ilçesinin Aygün Kö

yünden nüfusa kayıtlı, 
12 —• Akif Korkmaz, Hasan oğlu 1926 D. lu Digor ilçesinin Yazlık Köyünden 

nüfusa kayıtlı, 
13 — Sevim Göçhan, Yusuf kızı 1953 D. lu Güney ilçesinin Orta Mahalle

sinden nüfusa kayıtlı 
14 — Fahri Göçhan, Celalettin oğlu 1949 D. lu Güney ilçesinin Orta Mahal

lesinden nüfusa kayıtlı. 
Suç: Kominizimi övmek, toplu ızrar, suç işlemeyi alenen tahkir, vs. 
Suç tarihi: 8/9/1975 
Yukarıda kimlikleri ve suçu yazılı sanıklara ait Mahkememiz dosyası üzerin

de yapılan inceleme sonunda: 
Mahkememizce verilen 9/1/1979 gün ve 1976/194 esas 1979/21 sayılı karar ile 

1402 sayılı Yasanın 13 ve 15 nci maddeleri gereğince davanın Malatya Bingöl, Elazığ 
illeri Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinde görülmek üzere Mahkememizin görevsiz
liğine karar verilmiş olup sanıkların bu güne kadar yapılan tüm aramalara rağmen 
bulunmadıkları nedeniyle kararın kendilerine tebliği mümkün olamıyacağından 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Kararın Resmî 
Gazete ile ilanen tebliğine, ilan masraflarının ileride haksız çıkacak sanıklardan 
alınmasına ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kanuni yollara başvurulmak ğı 
taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağına oybirliği ile karar verildi. 

12723 
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Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. No: 1979/101 
K. No: 1979/109 
Davacı: K. H. 

SANIKLAR: 
1 — Ahmet Karabulut, Mehmet oğlu Harun'dan olma 1961 D. lu Nazimiye İl

çesinin Ayranh Köyünden oturur 
2 — Ali Hıdır Kaya, Mustafa oğlu Fatma'dan olma 1959 D. lu Pertek İlçesinin 

Dere Bucağının Ulupmar Köyünden nüfusa kayıtlı, 
3 — Faruk Yıldız, Abdurrahman oğlu Gökçek'ten olma 1959 D. lu Kars İlinin 

Hanak İlçesinin Koyunpmar Köyünden nüfusa kayıtlı 
Suç: Komunizim propogandası yapmak ve bölücülük yapmak 
Suç tarihi: 25/2/1979 
Yukarıda açık kimlikleri yazılı bulunan sanıklara ait dosya üzerinde yapılan 

tetkikat sonunda: 
Mahkememizce verilen 8/7/1979 gün ve 1979/101 esas, 1979/109 günlü kararı 

ile davanın 1402 sayılı Kanunun 13 ve 15. maddeleri gereğince mahkememizin görev
sizliğine davanın görevli yetkili Diyarbakır Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine gön
derilmesine karar verilmiş olup sanıkların bu güne kadar yapılan tüm aramalara 
rağmen bulunmaması nedeniyle kararın kendilerine tebliği mümkün olamıyacağın-
dan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Kararın Resmî 
Gazete ile ilanen tebliğine ilan masraflarının ileride haksız çıkacaktan alınmasına, 
ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurmadığı taktirde kararın 
kesinleşmiş sayılacağına oybirliği ile karar verildi. 12729 

E. No: 1978/67 
K. No: 1979/17 
Davacı: K. H. 
Sanıklar: 1 — Sıracettin San, Emin oğlu Fidan'dan olma 1952 D. lu Karako

can İlçesinin Sarıcan Köyünden nüfusa kayıtlı 
2 — Cemil Yıldız, Kâzım oğlu 1956 D. lu Sinop İlinin Erfelek il-

çesinin Hasanderc Köyü nüfusuna kayıtlı 
Suç: Adliyenin Manevi Şahsiyetini alenen tahkir ve tazyif 
Suç tarihi: 7/9/1977 
Yukanda açık kiıhliğ i ve suçu yazılı bulunan sanıklara ait Mahkememiz 

oosyası üzerinde yapılan tetkikat sonunda: 
GEREĞİ KONUŞULDU: Mahkememizden verilen 9/1/1979 gün ve 1978/67 

Esas 1979/17 sayılı karan ile 1402 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddeleri gereğince da
vanın Malatya, Bingöl, Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesinde gö 
rülrnek üzere Mahkememizin görevsizliğine, karar verilmiş olup sanıklann bu güne 
kadar yapılan tüm aramalara rağmen bulunmamaları nedeniyle kararın kendilerine 
tebliği mümkün olmamıştır. Bu sebeble 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müte
akip maddeleri gereğince kararın Resmî Gazete'de ilanen tebliğine, ilan masraftan-
mn sanıklardan alınmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kanunun yoluna 
başvurmadığı taktirde kararın kesileşmiş sayılacağına, karar verildi. 

12727 
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Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. No: 1977/257 
K. No: 1979/5 
Sanıklar: 1 — Ali Baran, Mahmut oğlu Besiye'den olma 1955 D. lu Elazığ İli

nin Fevzi Çakmak Mahallesi nüfusuna kayıtlı, 
2 — Kiraz Biçici, Kemal kızı Aliye'den olma 1955 D. lu Elazığ İli

nin Yeni Mahalle nüfusuna kayıtlı olup semti meçukle 
Suç: Kominizim propogandası ile ırkçılık yapmak, 
Suç tarihi: 21/12/1977 
Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklara ait Mahkememiz dosyası üzerinde 

yapılan inceleme sonunda: 
GERECİ KONUŞULDU: Mahkememizce verilen 9/1/1979 gün ve 1977/257 

Esas, 1979/5 sayılı Karan ile 1402 sayılı Yasanın 13 ve 15. maddeleri gereğince da
vanın Malatya, Bingöl, Elazığ İlleri Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde görülmek 
üzere Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş olup .sanıkların bu güne kadar 
yapılan tüm aramalara rağmen bulunmadıklar: nedeniyle karann kendilerine teb
liği mümkün olamayacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip mad
deleri gereğince karann Resmî Gazete ile ilanına ilan masraflarının ileride haksız 
çıkacak sanıklardan alınmasına, 15 gün içinde kanunui yollara başvurmadığı tak
tirde karann kesinleşmiş sayılacağına oybirliği ile karar verildi. 

12726 

E. No: 1978/143 
K. No: 1979/22 
Davacı: K. H. 
SANIKLAR: 
Hüseyin Bulut, Yusuf oğlu GüllU'den olma 21/2/1952 doğumlu Ovacık ilçesi

nin Yayala Köyünden nüfusa kayıtlı hadise tarihinde Silvan ilçesi Fevzi Çakmak 
ilkokulu öğretmeni, 

2 — ismail Günhan, Hüseyin oğlu Cahide'den olma 1945 doğumlu Erzincan 
İlinin Dana Mahallesinde nüfusa kayıtlı Diyarbakır Güzelevler 37/2 sayılı evde oturur 

3 — Mehmet Sıddık Baş, Halit oğlu Hatice'den olma 1950 doğumlu Siirt Hi
nin Koçpınar Köyünden nüfusa kayıtlı İstanbul Talebe Yurdunda kalır, 

4 — Mehmet Karahan, Hüseyin oğlu Zeynep'ten olma 1/1/1954 doğumlu Pide 
ilçesinin Kurşunlu Köyünden oturur, 

5 — Mustafa Çelen, Abbas oğlu Hevi'den olma 1953 doğumlu Ergani ilçesinin 
Yolbulan Köyünden nüfusa kayıtlı olup aynı yerde oturur. 

Suç: Komunizim propogandası yapmak. 
Suç tarihi: 15/8/1977 
Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanıklara ait Mahkememiz dosyası üze

rinde yapılan tetkikat sonunda: 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Mahkememizden verilen 9/1/1979 gün ve 1978/143 

Esas 1979/22 sayılı karan ile 1402 saydı Kanunun 13 ve 15. maddeleri gereğince da
vanın Malatya, Bingöl, Elazığ Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinde görülmek Üzere 
Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş olup sanıkların bu güne kadar yapılan 
tüm aramalara rağmen bulunmaması nedeniyle kararın kendilerine tebliği mümkün 
olamayacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince 
karann Resmî Gazete'de ilanen tebliğine ilan masrafının sanıklardan aluımazma, 
ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı taktirde kara
nn kesinleşmiş sayılacağına karar verildi. 12728 



21 Ağustos 1981 — Sayı: 17485 RESMİ GAZETE Sayfa: 85 

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. No: 1978/125 
K. No: 1979/24 
SANIKLAR: 
1 — Hasan Çakır, Ali oğlu 1951 D. lu Diyarbakır Komal Yayınevi sahibi, 
2 — Tevfik Yıldırım, Hüseyin oğlu 1961 D, lu Diyarbakır Dur dışında ikamet 

eder, 
3 — Serin Eser Kotan, Abdulbaki oğlu 1958 D. lu Diyarbakır Sıtkı Tarancı 

Sokak Kooperatif Evleri, 12 sayılı evde oturur semti meçulde. 
Suç: Yasak yayın bulundurmak, ırkçılık, bölücülük, yapmak, gizli cemiyet 

kurmak. 
Suç tarihi: 21/10/1977 
Yukarıda açık çimlikleri ve suçu yazılı sanıklara ait mahkememiz dosyası 

üzerinde yapılan inceleme sonunda: 
Mahkememizce verilen 9/1/1979 gün ve 1978/125 esas 1979/24 sayilı karan ite 

1402 sayılı Yasanın 13 ve 15. maddeleri gereğince davanm Malatya, Bingöl, Elazığ 
İlleri Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinde görülmek üzere Mahkememizin görevsiz
liğine, karar verilmiş olup sanıkların bu güne kadar yapılan tüm aramalara rağ
men bulunmadıktan nedeniyle karann kendilerine tebliği mümkün olamayacağın
dan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince karann Resmi 
Gazete ile ilanen tebliğine ilan masraflarının ileride haksız çıkacak sanıklardan 
alınmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Kanuni yola başvurulmadığı tak
dirde karann kesinleşmiş sayılacağına oybirliği ile karar verildi. 

12724 

E. No: 1978/213 
K. No: 1979/30 
Davacı: K. H . 
SANIKLAR: 
1 — Abdo Dayan, Seydo oğlu 1954 D. lu Derik İlçesinin Sefan Köyünde nüfu

sa kayıtlı olup aynı yerde oturur. 
2 — Bahattin San, Vecdi oğlu 1954 D. lu Adul'den olma Denk İlçesinin Sefan 

Köyünden nüfusa kayıtlı. 
3 — Abuzeyid Danış, Melul oğlu Fatma'dan olma 1949 D. lu Derik İlçesinin 

Sefan Köyünden nüfusa kayıtlı. 
Suç: Geceleyin Silahlı olarak Gasp'a tam teşebbüs, Silahla yaralamak 6136 

sayılı Kanuna muhalefet 
Suç tarihi: 4/11/1977 
Yukanda açık kimlikleri ve suçu yazılı sanıklara ait mahkememiz dosyası 

üzerinde yapılan inceleme sonunda: 
GEREĞİ KONUŞULDU: 
Mahkememizce verilen 9/1/1979 gün ve 1979/24-30 saydı karan 1402 sayılı 

Yasanın 13 ve 15. maddeleri gereğince davanm Malatya, Bingöl Elazığ İlleri Sıkı
yönetim Askeri Mahkemesinde görülmek üzere Mahkememizin görevsizliğine ka
rar verilmiş olup sanıklar bu güne kadar yapılan tüm aramalara rağmen bulunma-
dıklan nedeniyle karann kendilerine tebliği mümkün. olmadığından 7201 sayılı Teb
ligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince karann Resmî Gazete ile ilanen 
tebliğine ilan masraflar mm sanıklardan alınmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün 
içinde Kanunun yollama başvurulmadığı taktirde karann kesinleşmiş sayılacağına 
karar verildi. 12725 
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Ankara - Çankırı ve Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No.lu As
keri Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1980/851 
Sanık: Kâmuran Çiçek: Mehmet Ali oğlu, Türkân'dan olma,1962 doğumlu Si

vas İli, Divriği İlçesi, Vazıldan Nahiyesi Kavaklı Nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da 
İncesu Hasan Ali Yücel Caddesi No : 411 de oturur 

Suç : Kamuya açık yerlere afiş yapıştırmak. 
Yukarıda üzerine atılan suç ve açık hüviyeti yazılı samk Kâmuran Çiçek'in 

353 sayılı Kanunun 181. maddesi gereğince gaip sayılmasına karar verilmiştir 
Adı geçen sanık duruşmanın bırakıldığı 14/9/1981 günü saat 9.00'da hazır bulun

ması, bulunmazsa 1402. sayılı Kanunun 18/L maddesi gereğince duruşmaya devam 
edilerek gıyabında karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 12903/1-1 

1980/1088 
Sanık : Turan Işık - Şerif oğlu, Yeter'den olma, 1963 doğumlu, Ardahan İlçesi 

Çamlıçatak Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Ankara Şentepe Tutkunlar Durağı 19 nu
marada oturur. 

Suç : 1402 sayılı Yasaya Aykırı Eylem. 
Yukanda üzerine atılan suç ve açık hüviyeti yazılı samk Turan Işık'ın 353 

sayılı Kanunun 181. maddesi gereğince gaip sayılmasına karar verilmiştir. 
Adı geçen sanık duruşmanın bırakıldığı 5/10/1981 günü saat 9.00 da mahkemede 

hazır bulunması, bulunmazsa 1402 sayılı Kanunun 18/L maddesi gereğince duruş-
ya devam edilerek gıyabında karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 12904 / 1-1 

E : 1980/1557 
Sanık: Ali Yorulmaz-Halil oğlu, Zeynep'den olma, 1961 D. lu, Divriği İlçesi 

Gedikbaşı Kaledibi Köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara Dikmen Malazgirt Mah, si 
Cihan Bakkaliyesi yanı bila no. da oturur. 

Suç: Kanuna aykın olarak bir konuda bilgi vermesini istemek 
Yukanda üzerine atılan suç ve açık hüviyeti yazılı sanık Ali Yorulmaz'ın 353 

sayılı Kanunun 181. maddesi gereğince gaip sayılmasına karar verilmiştir. 
Adı geçen samk duruşmanın bırakıldığı 31/8/1981 günü saat 9.00 da Mahkeme

de hazıı* bulunması, bulunmazsa 1402 sayılı Kanunun 18/L. maddesi gereğince du
ruşmaya devam edilerek gıyabında karar verileceği davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 12905 / 1*1 

a 
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. No: 1977/152 
K. No: 1979/28 
Davacı: K .H. 
Sanık: Nezir Çetin, Mehmet oğlu Nafiye'den olma Siirt İlinin Becirman Kö

yü nüfusuna kayıtlı olup Konya Selçuk Eğitim Enstitüsünde öğrenci 
Suç: Kominizin, ırkçılık ve bölücülük propogandasına girişim 
Suç tarihi: 30/10/1976 
Yukanda açık kimliği ve suçu yazılı sanığa ait Mahkememiz dosyası üzerinde 

yapılan tetkikat sonunda: 
Mahkememizce verilen 1977/152 esas, 1979/28 saydı 9/1/1979 günlü Karan ile 

1402 sayılı Kanunun 13 ve 15. maddeleri gereğince davanın Malatya, Bingöl ve Ela
zığ İlleri Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinde görülmek üzere Mahkememizin Görev
sizliğine karar verilmiş olup sanığın bu güne değin yapılan tüm aramalara rağmen 
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bulunmaması nedeni ile; kararın kendisine tebliği mümkün olamıyacağından 7201 
sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince karann Resmî Gaze-
te'de ilanen tebliğine ilan masraflanmn sanıktan alınmasına ilan tarihinden itiba
ren 15 gün içinde kanun yoluna başvurmadığı taktirde karann kesinleşmiş sayıla
cağına karar verildi. 12722 

Artırma, Eksiltme ve ihale Hânları 
TKİ Sınırlı - Sorumlu Ege Linyitleri istetmesi Müessesesinden: 

CATARP1LLER İŞ MAKİN ASI YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz gereksinimi olarak 441 kalem Caterpillar is makinalan ye-

dekleri satınahnacakUr. 
3 — Bu is ile ügili genel ve teknik şartnameler; 
a) Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü Satınabna Dairesi Başkanlığından. 
b) İstanbul'da TKİ Satınahna Müdürlüğünden, (Odakule Işhanı kat: 12 Bey

oğlu) 
c) izmir'de Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (Erzene. Mahallesi 78. 

Sokak No: 3 Bornova) dilekçe ve 500,— TL. sı karşılığında temin edilebilir. 
3 — istekliler tef lif mektuplarım kapak zarf ile ve zarfın üzerine 839-EL1S/ 

81-121 dosya işareti ile alım konusu yazılmak suretiyle en geç 2 Eylül 1981 Çarşamba 
günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Genel Evrakına vermiş olacaklardır. 

4 — Teklifler aynı gün saat 16.00'da Müessesemiz Satınahna Komisyonunda 
açılacaktır. 

5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 — Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 12822/ 2-3 

- s • • 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

LA W A R ARTIK SULARI ARITMA TESİSİ IŞI YAPTIRILACAKTIR 
1 — Kurumumuz için lavvar artık sulan arıtma tesisi işi yaptırılacaktır. 
2 — Bu işe ait şartname Genel Müdürlüğümüz Sa tına İma Dairesi Başkanlığı 

814 no. lu odadan dilekçe. Ue müracaat edilerek saat 14.00-17.00 arasında 7.500,— 
TL. karşılığında temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin en geç 28/9/1981 Pazartesi günü saat 14.30'a kadar teklifle
rini kapalı zarfla zarfın üzerine 64. ATKt/2-A dosya işareti ile alım konusu yazıl
mak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine vermeleri şarttır. 

4 — Teklifler 28/9/1981 Pazartesi günü saat 15.30'a da Genel Müdürlüğümüz 
Satınabna Komisyonunda açılacaktır. 

6 — Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz. 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

12823/2-2 
S 

PTT Ankara Bölge Başmüdürlüğünden: 

1) Personelimize verilecek 1723 takım kışlık elbise, 4 adet tayyör ve 1468 adet 
şapkanın dikim İsinin kapalı teklif alına usulü Ue ihalesi yapılacaktır. 

3) Şartname bedeli (350,— TL.) karşılığında her gün iş saatleri duhllinde 
Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3) Muhammen bedel 3.376.300,— ora olup, geçici teminat 101.289,— liradır. 
4) isteklilerin 7/9/1981 Pazartesi günü saat 15.00 e kadar usulüne göre tan

zim edilmiş kapalı teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına sunulmak üzere Mal
zeme Müdürlüğüne vermeleri ilan olunur. 

5) Teşekkülümüz ibateyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser-
12770/3-3  besttir  
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Bayındırkk Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Çankırı i l i , Çankırı - İlgaz 18. Bölge Hududu yolu üzerinde K m : 06+330* 
de Kazaucıköy (Gökçay I) ve K m : 60+625'de Yentceköy (Gökçay H) köprüleri tah
kimat isleri 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre taşeronlardan teklif almak sure
tiyle yaptırılacaktır. Bu İsin kesif bedeli (5.000.000,—) TL. olup, geçici teminat» 
150.000,— TL. dır. 

2 — Teklifler 28/8/1981 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.30 da Kara
yolları 4. Bölge Müdürlüğü Köprü Servisi Odasında açılacaktır. 

9 — Bu ise ait kesif ve şartnameler Ankara'da Karayolları 4. Bölge MudürlüfS 
Köprü Şefliğinde tetkik edilebilir. 

4 — İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmeleri için: 
a) Son müracaat tarihi olan 26/8/1981 günü mesai saati sonuna kadar bir 

dilekçe ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek aşağıda yasak belge
lerin eksiksiz olarak eklemeleri lazımdır. (Müracaatlarda genel evrak kayıt ve tarihi 
esas alınır.) 

d) Büdirilerine (C) grubundan en as bu isin kesif bedeli miktarında müteah
hitlik karnesinin aslı (Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tastik edilmiş örneği 
de olabilir.) 

c) Teklif vereceklerin bu ise ait yapı araçları bildirisini tam olarak bir Üstede 
belirteceklerdir. Listelerinde büdirdiklert araçların kapasitelerine ait olduklarını be
lirleyecek faturaların asıllarının veya noterden tasdikli suretlerini ve 1981 yık içiş 
İnşaat maki nal arına ait noterden tasdikli Demirbaş Amortisman Defterlerini vermek 
mecburiyetindedirler. Bu iş için gerekli görülen asgari miktardaki makinalarm cins 
ve kapastelerl aşağıdadır. (Kiralık makine kabul edilecektir. Ancak makina sahibi ki
ralık verdiği makinenin kendisine ait olduğunu belirten belgelerin asimi veya noterde* 
tasdikli suretini ve kiraya verdiğine dair .taahhüt bildirisinin noterden tasdikli sure
tini ibraz edeceklerdir. 

îstenen makinalar: 
1 - 1/2 M3 kepçe kapasiteli yükleyici, 
2 - 1 adet 7,5 ton kapasiteli damperli kamyon, 
3 - 1/4 M3 kapasiteli betoniyer. 
d) Mali durum bildirisini, 
e) Teknik personel bildirisini, 
Bu işin önemine binaen, bu işlerde daha evvel çalışmış ve idarece yeterli gö

rülebilecek işin basından sonuna kadar devamlı İş başında kalabilecek en az 1 adet 
teknik elemanca noterden tasdikli mukavele gerekmektedir. Bu evsafı taşryorsa müte
ahhitlerden bu belge istenmez. 

f) Taahhüt budirisinî, 
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde İmza sirkülerini, şirket olması 

halinde şirketin imza sirkülerini, 
h) İşyerini görüp tetkk ettiğine dair ilgili şantye şeflğnden almmış belgeyi, 
i) Bu iş için iştirak belgesini alanlar (c, d, e, f) maddelerinde yazdı belgele

rin bizzat taşeron tarafından imzalanması şarttır, (Vekaleten imza edenler geçertt 
sayılmaz.) 

5 — Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin : 
a) 150.000,— TL. hk geçici teminatın bölge veznesine yatırıldığına dair m**** 

busu, 
b) 1981 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Yeterlik belgesini, 
d) Eksiltmeye gireceklerin teklif mektubunu bizzat kendileri tarafından im

zalamaları ve Özel şartnamenin 29. maddesinde beUrUlen şekilde teklif ve taahhflt 
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mektubunu ekleyerek son teklif verme tarih ve saati olan 26/6/1981 Cuma günü saat 
13.30a kadar Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

e) Zamanında verilmeyen teklif mektupları geçersiz saydır. 
6 — Noterden tasdikli olmayan fotokopili belgeler kabul edilmez. 
»ân olunur. 12661 /2-2 

• m 
Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden : 

MUHTELİF MALZEME SATIN AIJINACAKTIR 
1 — AkriHk Boya Kırmızı 50 Kg., 
2 — Akrittk Boya Beyaz 75 Kg., 
3 — AkrUik Boya Siyah 26 Kg., 
4 — Şeffaf Pleksiglas 1600x1500x3 mm 660 M? 
6 — AUrninyum Lama 500 Kg., 
6 — AUrninyum Köşebent 30x30x3 560 Kg., 
7 — Demir Köşebent 30x30 600 Kg., 
8 — AUrninyum Köşebent 30x30x3 82,500 Kg., 
9 — Demir Köşebent 30x30x3 122,500 Kg. 
TaHplilerin teklif mektuplarını engeç 15/9/1981 günü saat 14.00^ kadar Bölge 

Muhaberat Şefliğine verilecektir. 
İhale 15/9/1981 günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
Bu ise ait idari şartname Bölgemiz Malzeme Şefliğinden temin edilebilir. 
Ofisimiz 2490 saydı Kanuna tabii değildir. 
ADRES: 
Petrol Ofial İstanbul Bölge Müdürlüğü, Valikonağı Cad. Kocatas İshanı No. 26 

Nişantaşı - İSTANBUL, Telefon : 4641 61 - 46 75 67. 12623 / 3-3 
S " 

Bayramiç Devlet Orman İstetmesi Müdürlüğünden : 
ÇANAKKALE 

Miktarı Muh. Bed. 
Deposu Emvalin cins ve neVİ P. Adedi M? Dm? TL. 

Yağcılar - B 3. S. Nor. B. Çz. Tom. 21 942.379 6.000 
ffocak* 2. S. Uzun B. Çk. Tom, X 10.965 12.880 

» 2. S. Nor. B. Çk. Tom. 1 33.686 10.700 
* 3. 8. Uzun B. Çk. Tom. « 137.300 9.850 
» 3. S. Nor. B., Çk. Tom. 3» 1365.211 7.500 
* 3. S. Kısa B. Çk. Tom. 17 373.954 «.500 
> 3, S. Uzun B. Köknar Tom» 1 12.770 9.800 
> 3. S. Nor. B. Köknar Tom. 6 304.651 7.500 

94 3200.936 
1 — Yukarıda deposu yazılı emvaller hizalarında gösterilen muhammen bedeller 

üzerinden açık artırmalı satışa konulmuştur. 
2 — Bunların tutar bedelinin % 50*si ile bakiyesinin % 12 f azl nakit olarak 

peşin ve mütebaki % 00*81 müddetsiz banka mektubu karadığı 6 ay vadeli olarak sa
tılacaktır. 

3 — Açık artırma 28 Ağustos 1981 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00'de 
isletme Müdürlüğü binasında komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

4 — isteklilerin belli gün ve saatte iştirak edecekleri partiler için yatırdıklan 
% 7.5 teminat makbuzları Ue birlikte komisyona müracaatları Üân olunur. 

12817 / 2-2 
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Artvin Lif Levha Fabrikası Müdürlüğünden: 

No. adedi kalınlık Adet M ' DM 1 Adet DM* TL. TL. 

654-673 20 3 mm. Standart 800 1122C 16.000 224.400 30.000 26.000 
674-723 50 3 mm. Standart 1000 14.025 50.000 701.250 30.000 32.000 
724-743 20 4 mm. Standart 600 11220 12.000 224.400 27500 24.000 
744-793 50 4 mm. Standart 800 14.960 40.000 748.000 27300 31.000 

140 118.000 1898.050 4.150.000 
1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı 140 parti Lif Levhalar hizalarında yazılı 

muhammen bedelleri üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştır. 
2 — İhale 15/9/1981 Salı günü saat 14.00 de Artvin Lif Levha Fabrikası Mü

dürlüğü ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır 
3 — Satışlar Mal bedellerinin % 25 i vergilerle mektup miktarlarının kanuni 

faizi % 12 si peşin bakiyesi limit dahili müddetsiz banka mektubu karşılığı yapıla
caktır. Vade 6 aydır. 

4 — Geçici teminatlar ihale günü saat 12.00 ye kadar Fabrikamız veznesine 
her parti için ayrı ayn yatırılacaktır. 

5 — Bu satışa ait şartname emvalin cins ve nevi listeleri İstanbul - İzmir Or
man Başmüdürlüklerinde Bolu-Ayancık ve Devrek Kereste Fabrikalarında Anka
ra'da Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünde Envai ise Fabrika Mamul mal 
depolarında görülebilir. 

6 — Geçici teminatı yatıran herkes ihaleye iştirak edebilir. 
7 — Bu satışla ilgili veri ve resimler %Q 3 karar pulu % 3.75 dellaliye % 8 gi

der vergi alıcıya aittir. İlan Masrafları Fabrikaya aittir ilan olunur. 
12819/2-2 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Satmalına Komisyonu Başkanlığından: 
(ESKİŞEHİR) 

1 — Üniversitemiz Fen ve Tıp Fakültelerinin muhtelif kürsülerinin ihtiyacı 
olan tıbbi cihaz ve malzemeler aşağıya çıkartılmış ohıp, 1750 saydı Üniversiteler 
Kanununun 73. maddesinin 6. fıkrası gereğince çrkarüan yönetmelik esasi an dahi
linde akreditif açılarak İthal edilecektir. 

2 — Aşağıda üniversitemiz Fen ve Tıp Fakültelerinin muhtelif kürsülerine 
alt tıbbi cihaz ve malzemelerin teknik ve idari şartnameleri mesai saatleri İçinde 
«Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü (Eskişehir Yunusemre Cad. No. 16 Kat 4 te) Ay
niyat ve Levazım Müdürlüğünden beedlslz olarak temin edilebilir. 

3 — İhale Anadolu üniversitesi İnşaat Mafcina ve Teçhizat ile ilgili Ahm 
Satım ve İhale Yönetmeuğtlnîn 10. maddesine göre kapalı zarf usulü ile teklif is
tenmek suretiyle yapüacaktır. 

4 — İhaleye katılacak firmalar kapalı zarf teklif mektuplarım en geç 
21/9/1981 günü saat 13.45le kadar Satmalma Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri zorunludur. Eksiltme aynı gün saat 14.00 de Anadolu üniver
sitesi Rektörlüğü (Eskişehir Yunusemre Cad. No. 16 Kat 4 de) Satmalma Komis
yonunda yapılacaktır. 

5 — İhaleye iştirak edecek olan firmalar tekUf edecekleri malzemenin FOB 
flau tutarının 2.000.000,— TL. ya kadarı İçin % 4 ve 2.000.000,— TL. dan fazlası 
İçin % 2 geçici teminat vereceklerdir. 

6 — üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta veya dUediğine yapmakta tamamen 
serbesttir. 
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7 — İbateye İştirak edecek olan firmalar dilediği kürsüye teklif vermekte 
serbest olup, her kürsü iğin ayrı ayrı teklif mektubu verilecektir. Bir kürsüye alt 
muhtelif malzemeler için firmalar dilediği malzeme sayısı kadar teklif verebilir. 

8 — Firmalar tekliflerini elden veya posta ile Satmalma Komisyonu Baş
kanlığına intikal ettireceklerdir. Postadaki gecikmeler ve Telgrafla müracaatlar 
kabul edilmez. 

Kürsünün Adı Alınacak Malzemenin Adı Muttan 

1. Göğüs Kalp-D&mar Cer. 
Kürsüsü 

2. PsÜdatri Kürsüsü 
3. Göz, Kulak Burun Boğa* 

ve Nöroşirurji Kürsüleri 
4. Fen Fakültesi Biyoloji 

Bölümü 

5. Kulak Burun Boğaz Kür. 
6. Kadın-Doğum Kürsüsü 

7. üroloji Kürsüsü 
8. Pediatri Kürsüsü 

3. Araştırma Enstitüsü 

a. Komple Kalp-Akciğer nıakması ve 
hipotermi cihazı 1 Adet 

a. Elektroşok cihazı (Konvulsatör) 1 Adet 

a. Ameliyat Mikroskobu 1 Adet 
a. Araştırma PoMgrafı 1 Adet 
b. Elektrotlar Muhtelif 
c. Sterotaksik alet 1 Adet 
a. Klinik tip Bekesy odlametre 1 Adet 
a. Amnioskop Seti 1 Set 
b. Tooo sistemli Çocuk Kalp sesi 

monitörü 1 Adet 
c Standart Çocuk Kalp sesi monitörü 1 Adet 
a. 5 Kalem cerrahi malzeme Muhtelif 
a. Monitörler Muhtelif 
b. Kan değiştirme sistemi 4 Sistem 
c Dansiıtometre 4 Parça 
d. Kan ısıtıcı 2 Adet 
e. Ultraviyole Lambası 5 Adet 
f. Aspiratör ve Kompresör 3 Adet 
g. Serin Buhar ve Oksijen Cadın 3 Adet 
h. Canlandırma Takımı (Yeradoğan ve 

çocuk için) 1 Set 
İ. Yedek malzemeler Muhtelif 
k. Cilt yolu ile bilirubin ölçme kiti 4 Adet 
a. Slplrometre 1 Adet 
b. Tredmil 1 Adet 
a Doppler Ultrasonik Kan velositometresi 1 Adet 
d. Kimograf cihazı 1 Adet 
e. Perfüzyon pompası 2 Adet 
f. Masa santrafuji 1 Adet 
g. Ben*Man 1 Adet 
h. Ph Kan gazı Anallzörü 1 Adet 
i) Elektroakustik tepedansmeter 1 Adet 

k. Respirometre 1 Adet 
1. Civah Manometre 1 Adet 

m. Elektronik stimülatör 1 Adet 
n. Termostath Sirkülatörlü banyo 1 Adet 
o. Kuru gümüş islemleyicisi 1 Adet 
ö. Eko Transdücert 1 Adet 
p. Emmod eko için Polaroid otomatik 

kamera 1 Adet 
12888/2-2 



Serik Devlet Orman İstetmesi MüdtMüğünden : 

Muh. Bed % 7 fi O. Tem. tndtrhn Nispeti 
Bölgesi Deposu Emvalin cins ve nev*i P. Ad. Adet M> Dm» TL. TL. «fc'A 

Gebiz Gebiz 3.3. N . B. Çz. tomruk 5 i 14974 3008.128 3.840-3.000 
4,800 - 6.000 1.124.500 % 20, 40 

Gebis Gebiz 3. S. K. B. Çz. tomruk S 1442 245.6441 2280-2.880 51.500 % 40 
Gebiz Gebiz Çz. Maden Direk 20 12615 842.070 4.300 - 2.580 206.000 % 40 
Gebiz Gebiz Çam Kapak Tahta» 1 — 208 Ster 1.750 27.500 — 

80% 29031 4095.942 MJ L409.500 
208 Ster 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 1/9/1981 Sah günü saat 14.00*de Gebiz Belediyesi Sataş. Salonunda toplanacak 
koaniayon huzurunda acık artaıma suretiyle satılacaktır. Yeni Mallar 1981 Hretfani olup, Fmargözü ve Kastanlar mevküerinden üretil
miştir, indirimli satışlar 1960 yıh ürethnknr. Sataş 15/C Model şartnameye göre % 50 bedeli, faiz ve Vergflerl peşin, baidyeBİ kail ve 
ntOddetsis banka teminat mektubu karşılığı 6 ay müddetli olacaktır. 

2 — Ahcdarm % t fi geçici teminatlarını ihale saatinden evvel yatmnalan, banka teminat mektubu vereceklerin mektuplarına 
tsjMsnd edma ve pey sürecekleri parti numaralarım behrtmeleri, mektubun kati ve müddetais ohnası şartta. 

S — Batışa ait han Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge BasmudarlOgtl ve istetmemi» Muhas»ht*lnda gCrülebmr. 
4 — Akalana behrU gün ve saatte teminat -neMuplan ile Kotntayona müracaattan fifta onmur. 12308/3-3 
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Etibank Genel Müdürlüğünden: 

MADEN SAHALARININ KIRA KARŞILMI (RODÖVAN8) 
ÇALIŞTIRILMASI 

1 — Aşağıda cins, adet ve bulundukları iller belirtilen maden sahalarının aran* 
ma ve işletilmeleri için, maden işletmeciliği yapabilecek, ehil özel ve tüzel kişiler 
içinden en uygun teklifi yapanlara, hukukları Bankamız uhdesinde kalmak kaydıyla 
rödövans karşılığından izin verilecektir. 

Maden sahaları ve illeri: 
5 Adet alüminyum sahası (Aydın) 
9 Adet krom sahası (Hatay - Antalya) 
1 Adet kurşun • çinko - barit sahası (Antalya) 
7 Adet civa sahası (Kütahya • Uşak) 
3 Adet antimuan sahası (Kütahya) 
6 Adet altın sahası (Manisa) 

36 Aret manganez sahası (Muğla) 
37 Adet perlit sahası (Ankara - Niğde) 
8 Adet mermer sahası (Denizli - Kütahya) 
6 Adet diatomit sahası (Kayseri - Niğde) 
2 Adet mika sahası (Muğla) 
3 Adet bentonit sahası (Edirne) 

2 — Sahalar ile İlgili tamamlayıcı bilgiler İhale Dosyasında mevcuttur. 
3 — Teklifler 29/9/1981 günü saat 16.00 de Etibank Genel Müdürlüğünde açic 

lacaktır. 
4 — Teklif vereceklerde aranacak şartlar : 
a) Tüzel kişiler için: Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ve statüsünde 

madencilik yapabileceği kayıtlı olmak veya ortaklarından en az birisi madenci ol
mak üzere bir konsorsiyum teşekkülü olmak, 

b) Özel kişiler için: Ticaret Odasına kayıtlı bulunmak, 
özel kişiler, kayıtlı bulundukları Ticaret Odasından senesi içinde alınmış M* 

vesika; Tüzel kişiler ise, idare merkezinin bulunduğu Ticaret Odasından veya resmi 
bir makamdan, sicile kayıtlı olduklarım belirleyen bir vesikayı ve kuruluş statüsün! 
braz edeceklerdir. 

c) «Yeterlik belgesi» almak. 
. — Yeterlik belgesi alabilmek için, ihale dosyasındaki «Teklif Alma Şartname

s i nde belirtilen belgeler en son 31 Ağustos 1981 günü saat 17.00'ye kadar Bankam» 
genel evrakına teslif edilecektir. 

— Yeterlik belgeleri 17 Eylül 1981 gününden itibaren Bankam» işletmeler 
Dairesi Başkanlığınca verilecektir. 

d) Tafsilatı Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen bir ön fiztbflite raporu veya 
çalışma programı vermek, (teklif verilen her saha için ayn) 

e) Teklif edilen her saha İçin, ihale dosyasındaki Üsteye göre geçici teminat 
yatırmak, 

f) Teklif verilen her bir sahanın yerinde bizzat görüldüğünü yazın olarak be
yan etmek. 

6 — Herbiri için ayrı ayrı olmak kaydıyla birden fazla saha için teklif verfla» 
bilir. 

6 — Teklif verebilmek için, ihale dosyasının satın alınması şart olum isteklöef 
dosyayı 1.900,— TL. karşılığında İşletmeler Dairesi Başkanhğından temin edebilirler. 

7 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine yapmakta serbesttir. 12382 / 34 
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Köyişlerl ve Kooperatifler Bakanlığı Ankara - TOPRAKSU Maklna İkmal 
Müdürlüğünden: 

1 — TOPRAKSU teşkilat ihtiyacı İçin 2490 sayılı kanun hükümlerine güre 
yapılacak pazarlık usulü eksiltme ile aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve 
kafi teminatı İle, ihale gün ve saati belirtilmiş olan temel Sonda] malasemeleri satın 
alınacaktır. 

3 — EkSütme konusu Sonda] Malzemelerine ait teknik şartname ve ihtiyaç 
listesi, eksiltme şartnamesi ve sözleşme tasarıları çalışma saatleri İçinde ve Ücretsiz 
olarak Müdürlüğümüzden alınabilir (Ankara-Eskişehir karayolu 10. Km.) 

3 —• Eksiltme Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin 2490 sayılı kanun 2. ve 3. maddelerinde aranan belgelerini 

Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Han olunur. 
Cinsi: Sonda] Malzemeleri, Miktarı: 39 kalem, M. bedeli: 14.98T460,— TL., 

K. Teminatı: 897.688,— TL., İhale gün-saati: 28/8/1981, 10.00 
12776/1-1 

S 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : 

BROŞÜR BASTIRILACAKTIR 
1 — Bakanlığımızca «İstanbul» broşürü bastırılması işi 265 sayılı Yasanın 29. 

maddesi gereğince ihaleye çıkarılmıştır. 
2 — Broşür 4 dilde toplam 750.000 adet bastırılacaktır. 
3 — Yaklaşık Bedeli 13.050.000,— TL. dır. 
4 — Tekliflerin en geç 31/8/1981 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Bakanlığı

mız Tanıtma Genel Müdürlüğü İhale İşleri Şubesine makbuz karşılığı teatim edilmiş 
olması veya taahhütlü olarak posta İle gönderilmiş olması şarttır. 

5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Bu işe alt şartnameler Tanıtma Genel Müdürlüğünden ücretsiz alınabilir. 
7 — Bakanlığımız 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma

makta veya ailediğine vermekte serbesttir. 
12831/1-1 
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Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. İstanbul Alım ve Satım Müdürlüğünden: 

950 LODER PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 
Vekili ve mümessili olduğumuz Aşkale Çimento Fabrikasının ihtiyacına binaez. 

950 loder parçaları kapalı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
Bu işe ait ihtiyaç listesi ve her türlü bilgi her gün çalışma saatleri dahilinde Ka-

raköy, Sahpazarı, Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han, Kat 4 deki Müdürlüğümüz Tica
ret Servisinden temin edilebilir. 

Kapalı tekliflerin engeç 28/8/1981 günü saat 17.00 ye kadar Müdürlüğümüz Mu
haberat Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmektedir. 

Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığı gibi postadaki vaki gecikmeler dik
kate «lınmnj; 12830/1-1 

s 

D Ü Z E L T M E 
20 Ağustos 1981 gün 17434 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Ankara Lvz. 

Amirliği 4 No. lu Sat. Al. Kom. Başkanlığındaki ilanın yeterlik belgesi olmak için 
başvuru yeri K. K. K. Merk. İnş. Emi. Bşk. lığı olması gerekirken sehven M . S. B . 
tnş. Emi. Bşk. lığı olarak yayınlanmıştır. 

Düzeltilir. 12674/M 
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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Genel Müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamızın ihtiyacı olan loplara 8 adet küresel grafiti! sfero döküm 
evsafında takriben 1450 kg,/Ad. olan Merdane Koku kalıba dökülerek imal ettirile
cektir. 

3 — İmalata talip olan firmalar ilgili teklif isteme mektuplarım Şirketimizin 
aşağıda adresi yazılı bürolarından temin edebilirler. 

İS Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No: 23 Kdz. Ereğli), Satınalma Müdürlüğü 
(Gümüşsüyü Cad. Dersan Han Kat: 4 No: 90 Taksim - İstanbul), Satmalma Şefliği 
(Atatürk Bulvarı Selcan Han No : 127 Kat: 5 Bakanlıklar-Ankara), Bölge Satış Mü
dürlükleri (Cumhuriyet Bulvarı No: 139/2 İzmir) ve (Gazipaşa Bulvarı No: 1/4 
Adana) 

3 — Teklif mektuplarını en geç 14/9/1981 saat 17'ye kadar Ereğude Şirketi
mi* Umumi Muhaberat servisine İntikal etmiş olması gerekmektedir. 

4 — Şirketimiz işbu ihaleyi yapıp yapmamakta kısımlara bölerek yapmakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 12820/3-2 

1 — Fabrikamızın ihtiyacına binaen 800 adet 3.200 gr/Ad 1200 adet 3.700 
gr/Ad 2000 adet 4.250 gr/Ad. 2400 adet 5.200 gr/Ad. ağırlıkta olan VDehX210 Cr 
12 evsafında aşınma plakası imal ettirilecektir, 

2 — İmalata talip olan firmalar İlgili teklif isteme mektuplarım şirketimizin 
aşağıda adresi yazılı bürolarına şahsen veya mektupla müracaat ederek temin ede
bilirler. 

İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No; 23 Kdz. Ereğli), Satınalma Müdürlüğü 
(Gümüşsüyü Cad. Dersan Han Kat 4 No: 90 Taksim - İstanbul), Satınalma Şefliği 
(Atatürk Bulvarı Selcan Han No: 127 Kat 5 Bakanlıklar - Ankara), Bölge Satış Mü
dürlükleri (Cumhuriyet Bulvarı No: 139/2 İzmir) ve (Gazipaşa Cad. No: 1/4 Adana) 

8 — Teklif mektupları en geç 1/9/1981 saat 17.00'ye kadar Ereğli'de Şirketi
miz Umumi Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir. 

4 — Şirketimiz işbu İhaleyi yapıp yapmamakta kısımlara bölerek yapmakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 12821 / 2-2 

s 

SUmerbank Yarımca Seramik Sanayii Müessesesinden: 

2 adet derin kuyu pompası imal ettirilecektir 
1 — 2 adet derin kuyu pompası imali ihtiyacımız 1 Eylül 1981 günü saat 

15.00 de kapalı zarf usulü teklif almak üzere ihale edilecektir. 
2 — Bu işe ait muvakkat teminat 200.000,— TL. olup ihale saatinden önce 

Müessesemiz veznesine nakden veya teminat mektubu olarak yatırılması şarttır. 
3 — Derin kuyu pompası teknik ve özel şartnamesine göre imal edilecektir. 
4 — Bu hususta geniş bilgi Müessesemizin Ticaret Müdürlüğünden öğrenile

bilir. 
6 — Müessesemiz 2490 sayılı yasaya tabi değildir. 

12469/1-1 

D Ü Z E L T M E 
17 Ağustos 1981 gün 17431 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Ankara Lev. 

Amirliği 4 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. İlgındaki ilânın yeterlik belgesi olmak için baş
vuru yeri Dz. K. K. İnş. Emi. D. Bşk. lığı olması gerekirken sehven M S. B. İnş. E m i 
D. Bşk. lığı olarak yayınlanmıştu". 

Düzeltilir. 12327 /1-1 



Antalya - Kumluca Devlet Orman isletmesi Müdürlüğünden : 

Yolun Parti Muta. Bedeli % 7,5 Tem. 
Bölgesi Deposu Vasfı Cins ve Nev*i Adedi Adet M? Ura Kr. Lira Kr. Boy 

Kumluca Kumluca Asvalt S. S. N . B. Çz. T. 65 10162 2287.891 6.200,— 1.040.600,— 8-4 
> * 3. S. K. B. Çz. T. 11 1828 285.172 5.000 — 106.900,- 2-2,5 
lı — Yukarıda beyanr yazılı orman emvalleri karsjuarmda gösterilen muhammen bedelleri üzerinden 31/8/1981 tarihine raala-

yan Pazartesi günü saat 14.00 de İşletin emiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
2 —> İhaleye iştirak edeceklerin sonsene vizesini yaptırmış, ticaret odası veya kapasite belgelerini İbraz etmeleri şarttır, ibraz 

etmeyenler satışa iştirak edemeyecektir. 

3 — Satış bedelinin vergileri ve % 50 si peşin, % 50 si 6 ay vadeli omüddetsiz banka mektubu karşüığı yapılacaktır. Vade so
nunda ödenmeyen mektuplar bankada nakte çevrilecektir. 

4 — Satışa ait her türlü vergi ve resimler alıcıya ait olup, satış masrafları işletmece ödenecektir. 
5 — Teminat en geç saat 12'ye kadar alınacaktır. Partiler en az 18 M?, en fazla 64 MS. tür. 
6 —• Satışa ait şartname veya ilan ve ekleri Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü, Antalya, Ankara, 

istanbul, Finike, Elmalı, Korkuteli, Akseki, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa, Kaş, Bucak, Burdur, İsparta İşletme Müdürlükleri Kum
luca, Kayseri Orman Bölge Şeflikleri ile Kumluca, Finike, Hasyurt, Turunçova ve Mavikent Belediye Başkanlıklarında görülebilir. 

7 — Satışa iştirak edeceklerin belirtilen gün ve saatte teminat mektupları tte birlikte Komisyonumuza müracaatları ilan 
olunur. 12948/1-1 
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l a n a ve Orman BakanTıgı Ziraat takıl Oeael Mudürlflgtl Merfces Sanal MOrftMOffmden : 

gereğince kapan zarf usulü ile aşağıda Müaaseaeralzce; şartnamelerinde benrtOen oselBkto 2490 sayış Tasanın 31 
yasalı malzemeler satm a im araktır. 

mala, Ankara • Tenâanahaae rvemk Cad. No. 55'deki MllesBesemis amasında toplanacak komisyon huzurunda göeterflen gün ve 
•aatlerde yapılacaktır. 

tatekalerm şartnamelerde istentten belgeleri ve adı gecen Tasama 32. maddesin* güre hsszıAsyaesJûan tekttflerini ihale saatin
den en gec (Bir) saat önce Komisyon Baakanhfma makbu» mnkabOt teatim etmekti şarttır. 

Postadaki gecikmeler dikkate Hİınrrm» 
Müh. Bedel Oectet Tetninat İHALENİN 

No. Malzemenin Ctast Bbtmt Lira Kkv Ur* Kr. " Günü Saati 

1 Dflrif Makinesi (Çantah kolin) 
S Biçer Dflger 
9 Hava Kompresörü 
4 Staj Makınast 
0 Diskti Çayır BSçm* MaMnas» 
0 Tagmurlatna Şuhuna Sistemi Ta. 
7 Balya Makinesi 

50 Adet 
X Adet 
Z Adet 
4 Adet 
«Adet 
»Tfc. 

800.000,— 
«500.000,— 

192.000,— 
«00.000,— 

1J500.000.— 
825.000,— 

3.500.000,— 

StOOO,— 
195,000,— 

5.760,— 
l&OOOv— 
4&0OOV— 
36.750«— 

100.000,— 

7/9/1981 
7/8/1981' 
7/9/1981 
7/9/1981' 
8/9/1981 
8/9/1981 
8/9/1981 

10.00 
11.00 
15.00 
18.00 
10.00 
11.00 
10.00 

13704/2-1' 

Tarım ve Orman Bakanhgı Orman Genel MudOrhlgOnden : 

İT. a Resmi Gacete'de 11 ve İS Aguetos tarihlerinde yaymaman Sana ek 

Kod No, Tah. Tutan Geçici Tem. İHALENİN 

DB-1981/1-1 
DB-1981/1-2 
DB-1981/1-3 
DB-1981/1-4 

Omsf Banka» Miktarı us ı US I Tarihi Saati 

Arazi Pikap (4x4) 6 kiş. D.B 83 Adet 883.000 36.480 13/10/1881 11.00 
Arazi Binek (4x4) 4 *% DM 10 Adet 100.000 3.000 > » Arazi Pikap (4x4) 6 k i* D 3 «1 Adet 854.000 25.620 > > 
Arazi B*aek (4x4) 4 U * DJB 38 Adet 280.000 8400 > s 

Keyfiyet öğütlere doyurulur. 1294«/1-1 
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Eskişehir Devlet Orman isletmesi Müdürlüğün Af»: 

Emvalin Cinsi ve Nev'i Bölgesi Deposu 
Parti 
Adedi 

MİKTARI 
Adet M 3 . DnA 

MSuh. Bedeli 
Lira Kr. 

% 7,5 Teminatı 
l i r a Kr, 

Kavak Maden Direk Eskisehir Orman Fidanlığı a 2279 132.800 3.500,— 36.000,— 

Di . S. K. B. Kavak Tomruk » > 1 88 8.887 8.200,— 3.000,— 

DX S. N . B. Kavak Tomruk » » 9 1341' 228.606 4.000,— 75.000,— 

DX S. K. B. Cam Tomruk Mihalıççık Egrlova 7 1442 250.428 5.550,— 107.000,— 

TU. S. N . B. Cam Tomruk » 38 4839 1327.409 7.550,— 769.000,— 

TOPLAM 58 9985 1948.130 990.000,— 

1 — Yukarıda müfredatı gösterilen 58 parti halindeki orman emvali % 50 si peşin, hakiye % 50 si de 6 ay vadeli olarak kat'i 
müddetsiz limit dahili banka teminat mektubu veya devlet tahvili alınmak suretiyle açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 11 Eylül 1981 Cuma günü saat 14.00 de Mihalıççık İlçesi Belediye Satış Salonunda yapılacaktır. 
3 — Bu satışa ait şartname ve eb'at listeleri Eskişehir Orman Bölge Başmüdürlüğünde ve buna bağlı Orman isletme Müdür

lükleri İşletmemizde görülebilir. 
4 — İsteklilerin 11 Eylül 1981 Cuma günü saat 14.00'de kadar almak istedikleri partilere alt muvakkat teminatlarım yatıra

rak makbuzları ile birlikte satış komisyonuna müracaatları ilan olunur, 12947/1-1' 

Bilecik Devlet Orman isletmesi Müdürlüğünden : 
Parti MİKTARI Muh. B e d e H % 7,5 Tem. 

Bölgesi Deposu Cinsi, Nev'i ve Kalitesi Adedi Adet Lira Kr. Lira Kr. 

Muratdere Muratdere 1-3. S. N . B. çam Tom» 33 6190 1239,129 7.500 — 649.900 — 
» 3. S. K. B. çam Tom. a 712 64,324 4.950,— - 6.550,— 24.800,— 
* 2. S. N . B. Gök. Tom. a 138 66,861' 11.500, 10.350,— 63.100,— 
> * 3. S. N . B. Gök. Tom. 10 2230 685,413 7.200, 8.000,— 407.600,— 
> * 2. S. Çam Mad. Direk 3 660 63,125 4.700 — 22.800,— 

'Satış Genel Toplamı: 54 8828 2138,802 1.213.200,— 
1 — Yukarıda müfredatı yazık orman emvali 4/9/1981 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 de Bozüyük ilçesi Bozüyük 

Belediye salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 15/C madel şartnameye göre mal bedelinin % 50 si ile masrafları peşin, bakiyesi 
6 ay vadefi kat'i müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Taliplilerin belirli gün ve saatten yaran saat evveline kadar gerekli belgelerini İbraz ederek almak İstedikleri partilerin 
geçici teminatlarını yatırıp makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları ilan olunur. 12625 /1-1 
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31 Ağustos 1981 — Sayı: 17435 RESMİ GAZETE Sayfa: 4» 

Karadeniz Bakır İsletmeleri A, Ş, Genel Müdürlüğünden: 

ANKARA VE CİVARINDAN KARA YOLU İLE 1ŞYERLER1M3ZE MALZEME 
TAŞTITLACAKTTR 

— Ankara ve dıvarmdan temin etmekte olduğumuz yıllık toplam takriben 750 
ton, tam yük, parsiyel, koli ve/veya toplu malzeme ve teçhizatın ve diğer çeşitli mal
zemenin kara yolu üe isyerlerirnize (Samsun/Tekkeköy, Küre, Espiye, Kutlular, Ho
pa, Murgul/Çakmakkaya) tasıma ve teslimi hizmetleri yaptırılacaktır. 

— Bu konu için hazırlanan şartname, Şirketimizin Ankara - Yenişehir, Ziya 
Gökalp Caddesi No. 17/3-8 adresinden 1.000 (Bin) TL.'sı bedelle temin edilebilir. 

— Tekliflerin en geç 4 Eylül 1981 Cuma günü saat 17.00 ye kadar belirtilen 
adresimize verilmesi ve/veya belirtilen gün ve saate kadar elimize geçmiş olması ge
rekmektedir. 

— Postada olabilecek gecikmeler ve/veya geç verilen teklifler dikkate ve de
ğerlendirmeye alınmıyacaktır, 

— Şirkttmiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir, 
13945/1-1 

• ı 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Çanakkale TOPRAKSU Başmühendis-, 
liginden: 

37.398.255,13 TL. keşif bedelli Çanakkale - Gelibolu - Demircili Goleti H. Kı
sım Derivasyonu inşaatı 9 Eylül 1981 Çarşamba günü saat 10.30'da 3490 sayılı Ka
nuna göre kapalı zarf usulü eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme Başmühendislik bi
nasında yapılacak olup, evrakı aynı yerde görülebilir, isteklilerin 4 Eylül 1981 saat 
17.00'ye kadar BaşmühendisUğimize müracaatla yeterlik belgesi almaları gerekir. 
Yeterlik için B grubu karne; İkametgâh belgesi; Bayındırlık Bakanlığı Yapı, Tesis, 
Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine uygun olacak tarzda yapı araçları, 
mali durum, teknik personel ve taahhüt bildirileri; kontrollukça verilecek işyeri gör
me belgesi ve ayrıca miktar ve çeşitleri eksiltme dosyasında yazılı iş ve yardımcı 
makinaların sahiplik belgeleri ile noter tasdikli kira mukaveleleri eklenecektir. 

İhaleye gireceklerin teklif mektuplarına, işin 1.121.917,65 TL. tutarında olan 
geçici teminatını, idareden alacakları yeterlik belgesi İle Ticaret Odası belgesini 
ekleyerek hazırlayacakları kapalı zarflarım ihale saatinden 1 saat evveline kadar 
Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur. 12906 /1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ENERJİ NAKİL HATLARININ ETÜD VE TERSİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
Aşağıda isim ve karakteristikleri yazılı E. N. Hatlarının Etüd ve Tersim işleri 

teklif alma suretiyle ihale edilecektir. 
Bu işe ait P. G. 1. 1 işaretli şartname Ankara, Necatibey Cad. 25 numarada, 

TEK Muhasebe Dairesi Başkanlığına yatırılacak «şartname için 1000,— TL. muka
bili» alınacak makbuz ibraz edilerek Türkiye Elektrik Kurumu Dağıtım Şebekeleri 
Proje Dairesi Başkanlığı, Ankara İtfaiye Meydam Çavuş Sokak Akgül Işhanı No. 3 
de 4. Kat 401 No. lu odadan temin edilebilir. 

Yeterlik Belgesi müracaatları şartnamede istenilen belgelerle birlikte 1/9/1981 
günü saat 17.30 a kadar Dağıtım Şebekeleri Proje Dairesi Başkanlığı Muhaberat 
servisinde bulundurulmalıdır. 
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Yeterlik Belgeleri 17/9/1981 günü elden verilecek veya posta ile gönderile
cektir. 

«A» listesinde belirtilen hatların teklifi 2S/9/1981 günü saat 14.00 de Dağıtım 
Şebekeleri Proje Dairesi Başkanlığı Muhaberat servisinde bulundurulmalıdır. Ge
ciken teklifler nazarı dikkate alınmaz. Teklifler verildiği gün saat 15.00 de Hanımeli 
Sokak No. 9/1 Sıhhiye adresinde alenen açılacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
LİSTE "A." 

Yaklaşık 
Uzunluğu 

Sura No. Hattın Adı Vilâyeti İletken Cinsi Km. 

GRUP I 
1 Bozüyük 154 TMnin EsM 

Merkeze irtibatı. (Merkeze 
girtlemezse Karaköy - Bozü-
yük Hatana çift devre giril
mesi) 

2 Kestel TM - İnegöl E. N . H 
nın İnegöl 154 TMne İrtibatı 

3 Yenişehir TM - İznik - Dere-
köy DSİ Pompa] 

4 Orhaneli Saat. TM - Orhane
li TKİ 

5 Bursa üniversitesi D M 

GRUP II 
1 Kalecik TM - (MKE Kalıp 

Fabrikası) Airbey DSİ Pom-
pal 

2 Sudurağı - Yeşildere E. N . 
Hattının Karaman TM'ye ir
tibatı 

8 Karasuur TM • Hotamıs (S4) 
E. N . H. nm Okçu üzerinden 
Çumra TM'ne irtibatı 

4 Seydişehir. TM - Beyşehir 
D M 

5 Haymana D M 

GRUP m 
1 (Avanos TM - Hacıbektaş) 

Brg. N - Gülgehir T M 
2 Avanos TM - Kapasitör Ha

cıbektaş 
3 Taksan TM - mcesu 

Bilecik 3/0 AWG 4 

Buna 2x3/0 AWG 1 

Bursa 3/0 AWG 16 

Bursa 2x3/0 AWG 14 

Bun» 30 KV. 8 adet 
fkJer 

TOPLAM : 35 

Ankara 3/0 AWG 

Konya 3/0 AWG 10 

Konya 3/0 AWG 38 

Konya 3/0 AWG 33 

Ankara 80 KV*. 6 adet 
fider. 

TOPLAM : 79 

Nevşehir 3/0 AWG 12 

Nevşehir 2x3/0 AWG 10 
3/0 AWG 27 

Kayseri 3/0 AWG 10 
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Yaklaşık 
Uzunluğu 

Sıra No. Hatun Adı Vilayeti İletken Cinsi Km. 

4 Sendiremeke TM - Canuzgölü Kayseri 
DSİ Pompaj • Yahyalı E. N . 
H. tun 99 No. hı direğine ir
tibatı 

5 Sendiremeke TM • Merkez Kayseri 
DSİ Pompaj Taksan TM. 

8 Sendiremeke TM • Yahyalı Kayseri 
İrt. Brs. N - Camızgolü DSİ -
Ufuktepe DSİ Pompaj 

7 Gülşehir TM. Nevşehir 

2x477 MCM 

3/0 AWG 

3/0 AWG 

84,5/15, 8 KV. 
4 MVA 

30 

1» 

e 

ORUP IV 
1 Bayburt TM - Pazaryolu E 

N . H. mn Pazaryolu - İspir 
E. N . Hattına irtibatı 

2 Erzurum n TM - Tiftik 
3 Aşkale - Ovacık • ispir (Var

yant) 
4 Pasinler T M deki yer deği

şikliği sonucu gerekli İrtibat 
hattı. 

5 İğdır TM - Melekli • Karako-
yunlu E. N . H. (Kiti • Ara
lık E. N . H. irtibatı 

TOPLAM : 114 

Erzurum 3/0 AWG 80 

Gümüşhane 
Erzurum 3/0 AWG 20 
Erzurum 3/0 AWG 13 

Erzurum 3/0 AWG 2 

Kars 3/0 AWG 20 

ORUP V 
1 Elbistan Santralı - Nurhak 

E. N . Hattı Pompaj TM'ne 
İrt. 

2 Nurdağ DSİ Pompaj Beyoğlu 

3 Elazığ II TM • Şeker Fab. 
Yurtbaşı 

4 Harmanlı • Erkenek 

8 Ayırım noktası - Cayırhöyuk 
Brs. N - Araban 

6 Hankendi ÖKM. 

TOPLAM : 108 

K. Maraş 3/0 AWG 0,8 
2x3/0 AWO 0,8 

G. Antep 3/0 AWG « 
K. Maraş 
Elazığ; 3/0 AWG 10 

Adıyaman 3/0 AWG 20 
Malatya 
Adıyaman 3/0 AWG 18 
G. Antep 
Elazığ 33 KV. 8 adet 

«der 

TOPLAM : 88 
GENEL TOPLAM : 388 

12912/3-1 
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Demirköy Devlet Orman İsletme Müdürlüğünden : 

1 — İsletmemiz K. Yokuş - & Yolu - Köprü - Merkez - T. Bası - B. Ban -
D. Yol ve 1. Ada stabHze yol kenarı Satış Depolarımızda mevcut aşağıda müfredatlı 
olarak beyanı yazılı cem'an 4821.732 M*. Orman emvali 1.444 M 3 , ile 104136 M 1 , ara
şmasında değişen cem'an 169 parti halinde 27/8/1981 gününe rastlayan Perşembe 
günü saat 14.30'da İsletmemiz Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 
açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

İHALESİ YAPILACAK ORMAN EMVALİNİN 
,% 7,6 

Parti M i k t a r ı M. bed. G. temi 
Cinsi ve nev'i adedi Adet WDm* TL. TL. 

Kayın Tom. H. S. N . B. Kİ. 5 510 149,656 9.350 104.900 
Kayın Tom. TL S. N . B. m. 1 195 34,285 7.100 18.250 
Kayın Tom. H. S. K B. KL 2 137 30,005 7.800 18.150 
Kayın Tom. III. S. U. B. Kİ. 1 11 6,036 8.300 3.750 
Kayın Tom. IH. S. U. B. İn. 1 26 9,110 6.400 4.400 
Kayın Tom. HL S. N. B. KL 19 1903 674,697 6.550 352.900 
Kayın Tom. III. S. N. B. Kİ. 24 4165 728,893 5.250 286.800 
Kaym Tom. III. S. K. B. KL 22 2006 485,538 4.550 165.500 
Kayın Tom. HI. S. N . B. İn. 11 1888 179,387 3.900 52.450 
Meşe Tom. H . S. N. B. 2 198 61,969 8.700 40.300 
Meşe Tom. III. S. U. B. 1 18 10,076 7.800 6.900 
Meşe Tom. III. S. N . B. 23 5144 1133,618 6.350 546.550 
Meşe Tom. III. S. K. B. 15 3392 466,315 4.650 162.900 
Meşe Tom. III. S. N. B. (Saç) 8 1038 283,086 3.800 80.650 
Kese Tom. m . S. K. B. (Saç) 8 947 181,803 3.150 42.850 
Kavak Tom. m . S. N . B. 4 357 74,874 3.800 21.350 
Kavak Tom. HL S. K. B. 2 72 8,036 3.150 1.900 
Gürgen Tom. DX S. N. B. 1 9 1,444 4.750 500 
Kızıl Tom. H. S. N . B. 1 94 27.200 6.450 13.150 
Kızıl Tom. HL S. N. B. 1 117 23,156 4.750 8.250 
Kaym Md. Direk II. S. 6 1272 85,340 3.650 23.400 
Meşe Md. Direk IL S. 9 2951 131,862 4.350 42.850 
Kavak Md. Direk TL S. 2 440 35,346 2.650 7.000 

GENEL TOPLAM : 169 26790 4821,732 2.004.550 
2 — I. ve H. Sınıf tomrukların mal tutar bedelinin % 50'si ile bakiyesinin % 

12 faizi peşin alınarak müddetsiz' Banka mektubu karşılığında 9 ay vadeli olarak 
III. Sınıf tomruklar ve Maden Direkler yine % 25'i peşin % 75'lnin faizi alınarak 
Banka Mektubu karşılığında 9 ay vadeli olarak satılacaktır. 

3 — Satış ile İlgili partilerin Hatları geçici teminatları ile birlikte gösterir 
müfredatlı liste Orman Genel Müdürlüğü İstanbul - Bolu - Adapazan • Zonguldak 
Orman Bölge Başmüdürlükleri ile istanbul - Çatalca - Vize - Kırklareli İşletme Mü
dürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 T ~ isteklilerin almak istedikleri partilerin geçici teminatları 27/8A981 günü 
saat 12,00'ye kadar İşletmemiz Veznesine yatırmaları Banka Teminat Mektubu vere
ceklerin Mektuplarında İşletme adını belirtmeleri gerekir. 

5 — Daimi Müşterilerimize müfredatlı parti Üsteleri gönderilmiştir, ihaleye 
iştirak etmek isteyenlerin yazılı veya telefonla müracaatları halinde İhale listesi pos
talanacaktır. 

6 — isteklilerin belirli gün ve saatte teminat mektupları İle birlikte Komisyo
numuzda hazır bulunmaları ilân olunur. 12773 /1-1 
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Düzce Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

Muh, Teminat 
Parti M i k t a r ı bedeli tutarı 
adedi Emvalin cins ve nev'i Adet M1 D> TL. TL. 

1 Std. dışı Çam kereste Nb. 680 32.110 4.900 9200 
13 3. Sn. Nb. Çam kereste 9798 382.003 15.050 279300 
3 3. Sn. Ks. B. Çam kereste 7558 57309 11.900 37.900 

14 4. Sn. Nb. Çam kereste 12056 558.115 11350 311.000 
6 4. Sn. Ks. B. Çam kereste 15095 126.856 8.400 60.400 

YEKÛN 45187 1156393 697200 
1 — Yukarıda cins ve nev'i ve miktarı yazılı 37 parti orman emvali, hizaların

da yazılı muhammen bedeller üzerinden açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
2 — İhale 3/9/1981 Perşembe günü saat 14.00 de Düzce Devlet Orman Keres

te Fabrikasının Müdürlük binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak 
olup, Çam kerestelerin % 25 i peşin, % 75 i 6 ay vadeli, limitli müddetsiz banka 
mektubu karşılığında satılacaktır. Devletçe çıkarılmış, her an ödenebileceği yazıU 
tahviller mal bedeli karşılığı olarak almır. 

3 — Teminatlar satış günü saat 13.30 a kadar Müdürlük veznesine yatınla, 
çaktır. 

4 — Satışla ilgili vergi ve resimler; % 03 karar pulu, % 3 Vilayet hissesi 96 3 
Bakanlık fonu % 2 Dellaliye alıcısına, ilan masrafları fabrikaya aittir. 

5 — Bu satışa ait şartname ve ebat listeleri Orüs Genel Müdürlüğü Bolu 
Adapazan, İstanbul Orman Başmüdürlüğü ile Ankara, İstanbul ve Bolu Orman İş
letmelerinde, emvaller ise fabrika istif yerinde7 görülebilir. 

İlân olunur. 12829/1-1 • 
TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

(5 Kalem muhtelif Plastik satın alınacaktır.) 
1 Müessesemiz ihtiyacı olan 
1 — Beyaz plastik 3x800x1000 mm 248 adet 
2 — Kırmızı plastik 3x800x1000 mm 30 adet 
3 s— Yeşit plastik 3x800x1000 mm 105 adet 
4 — Kırmızı plastik 3x470x470 mm 39 adet 
5 — Yeşit plastik 3x470x470 mm 30 adet 
Sözleşme örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre kapah zarfla, eksiltme sure

tiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 
2 — Eksutmesi 8/9/1981 tarih Sah günü saat 14.00 de Messesemiz Alım Satım 

Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5 dur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminattan İle birlikte kapalı teklif mektuplarını, 

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

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak-
kr.t teminatı bulunmayan teklif mektupları geçeril değildir. 

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

7 — E. I* M S. Eksiltme veya Arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip 
etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir. 12470/1-1 



Sayfa: M RESMİ GAZETE 21 Ağustos 1981 — Sayı: 17435 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Ankara İli, Ankara - İstanbul Devlet yolunda K m : 81+811'de Yanık De
r e s i Köprüsü (Çift köprü) üst yapısı ikmal inşaatı İsi 5539 sayılı Kanunun 26. mad
desine göre taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. Bu işin keşif bedeli 
<5.183.506,70) TL. olup, geçici teminatı 155.506/— TL. dır. 

2 — Teklifler 4/9/1981 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00 de Karayol
ları 4. Bölge Müdürlüğü Köprü Servisi odasında açılacaktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayolları 4, Bölge Müdür
lüğü Köprü Şefliğinde tetkik edilebilir. 

4 — İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmeleri için : 
a) Son müracaat tarihi olan 2/9/1981 günü mesai saati sonuna kadar bir 

dilekçe ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek aşağıda yazılı bel
gelerin eksiksiz olarak eklemeleri lazımdır. (Müracaatlarda genel evrak kayıt ve 
tarihi esas alınır.) 

b) Bildirilerine (B) grubundan en az bu işin keşif bedeli miktarında müte
ahhitlik karnesinin aslı (Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tasdik edilmiş ör
neği de.olabilir.) 

c) Teklif vereceklerin bu İşe ait yapı araçları bUdirisini tam olarak bir Üs
tede belirteceklerdir. Listelerinde bildirdikleri araçların kapasitelerine ait oldukları
nı belirleyecek faturaların asıllarının veya noterden tasdikli suretlerin ve 1981 yılı 
|ebı inşaat makinalaruıa ait noterden tasdikli demirbaş amortisman defterlerini ver
mek mecburiyetindedirler. Bu iş için gerekil görülen asgari miktardaki makinalarm 
cins ve kapasiteleri aşağıdadır. (Kiralık makina kabul edilecektir. Ancak makine 
sahibi kiralık Verdiği mak inanın kendisine alt olduğunu belirten belgelerin aslını 
veya noterden tasdikli suretini ve kiraya verdiğine dair taahhüt bildirisinin noter
den tasdikli suretini ibraz edeceklerdir. 

İstenen makinalar: 
1 adet betoniyer 1/4 M?., 
2 adet motorlu vibratör, 
1 adet su pompası (Motopomp) 4 " İlk, 
1 adet 7,5 ton kapasiteli damperli kamyon* 
d) Mail durum bUdirisini, 
e) Teknik personel bildirisini, 
Bu işin önemine binaen, bu talerde daha evvel çakışmış ve İdarece yeterli gö

rülebilecek işin başından sonuna kadar devamlı iş başında kalabilecek en az 1 adet 
teknik elemanca noterden tasdikli mukavele gerekmektedir. Bu evsafı taşıyorsa 
müteahhitlerden bu belge istenmez, 

f) Taahhüt bUdirisini, 
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde ümza sirkülerim, Şirket ol

ması halinde şirketin imza sirkülerini, 
<h) İşyerini görüp tetkik ettiğine dair ilgili Şantiye Şefliğinden alınmış bel-

( r e y i . 

i) Bu iş İçin iştirak belgesini alanlar (c, d, e, f,) maddelerinde yazılı bel
gelerin bizzat taşeron tarafından imzalanması şarttır. (Vekaleten imza edenler ge-
serli sayılmaz.) 

5 — Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin; 
a) 155.506,— TL. lık geçici teminatın bölge veznesine yatırıldığına dair mak

buzu, 
b) 1981 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
c) Yeterlik belgesini, 
d) Eksiltmeye gireceklerin teklif mektubunu bizzat kendileri tarafından hn-

sjuamaları ve özel şartnamenin 29. maddesinde belirtilen şekilde teküf ve taahhüt 
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mektubunu ekleyerek son teklif verme tarih ve saati olan 4/9/1981 Cuma günü saat 
14.00'da kadar Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır, 

e) 'Zamanında verilmeyen teklif mektupları geçersiz saydır. 
6 — Noterden tasdikli olmayan fotokopili belgeler kabul edilmez. 
İlan olunur. 12964/2-1 

Ankara Valiliğinden : 

Bayındırlık Baaknhğı Yapı İsleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Ankara Yenimahalle Sincan Sosyal Meskenler Temel Eğitim 2. Kademe 

Okulu (21 Derslik) İnşaatı isi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İsin kesif bedeli 65.000.000,-- liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Etlik Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü Ek

siltme ve İhale Komisyonunda 8/9/1981 Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü Koordinas

yon Şefliğinde görulebikr. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 1981 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
b) 1.950.000,— liralık geçici teminatını, (Tahmini kesif bedelinin % 3'ü dür. 
o) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) 

grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesini, 

Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Ku
rulu Başkanlığının Yapı, Tesis ve Onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliği esas
ları çerçevesinde usulüne göre hazırlanmış olan; 

d) Yapı araçları bildirisini, 
e) Teknik personel beyannamesini, 
f) Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren mali durum beyannamesini, 
g) Taahhüt bildirisini, 
k) Banka referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müra

caatla Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini tek
lif mektupları ile blriikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarım 8/9/1981 Sah günü saat 14.00'e kadar mak
buz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 2/9/1981 Çarşamba 
günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtları
na intikal ettirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Not : 8/5/1981 tarih ve 8/2912 sayılı Kararname ile Bayındırlık İşleri Genel 

Şartnamesine eklenen ek madde bu iş için muteberdir. 12774/1-1 
s 

Garp Linyitleri işletmesi Müdürlüğünden: 

ROCK-BİTLER SATIN ALINACAKTIR 
Müessesemiz Seyitömer Bölgesi ihtiyacı 6 1/4" (VV4VV) 150 adet, 6 1/4" (VY3SC) 

150 adet, toplam 300 adet ROCK - BİT şartnamemiz hükümleri dahilinde kapatılmış 
zarflarla teklif alınmak suretiyle satınalınacaktır. Bu işle ilgili şartnameler Tavşanlı
da G L. t. Müessesesi Ticaret Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İsteklilerin şartnameye göre hazırlayacakları teklif zarflarını 14/9/1981 Pa
zartesi günü saat 15.00'e kadar G. L. 1. Müessesesi Merkezi Muhaberat Servisinde bu
lundurmaları gerekmektedir. Teklifler aynı gün saat 15.00'de Satuıalma Komisyonun
da açılacaktır Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

12951 / 2-1 
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Sttmerbank Genel Müdürlüğünden : 

Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı olarak kapalı teklif alınmak suretiyle 1 adet 
küçük ofset baskı bakinası ile 1 adet matbaa tipi kâğıt kesme maklnası satınahna-
caktır. Bu işle ilgili şartname Genel Müdürlüğümüzün Satınalma Müdürlüğünden te
min edilebüir. Teklifler engeç 11/9/1981 günü saat 18.00'e kadar Genel Müdürlüğü
müze verilecektir. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp siparişi ya
pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir, 

12950/2-1 
s 

T. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanılğından: 

1 — Kuruma ait Keçiören Çocuk Yuvasında 2x3 metre ebadında 1 soğutma 
odası tesisatı yaptırılacaktır 

2 — Bu işe ait keşif şartname ve proje Kurumun Anafartalardaki Genel Merkez 
Levazım Şubesi Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — İşin Muhammen bedeli 1.207.960,— liradır, 
4 — îş 31/8/1981 tarihinde ihale edilecektir İkmal süresi 30 takvim günüdür. 

12952 / 2-1 
a 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 
r 

1 — Aşağıda ifade edilen işlerimiz 5539 sayılı Yasanın 26. maddesine göre ta
şeronlardan teklif almak usulü ile yaptırılacaktır. 

2 — Teklifler Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım Şefliği Servisinde açıla
caktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım 
Şefliği Servisinde tetkik edilebilir. 

4 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin : 
a) Son müracat tartıl olan 2/9/1981 Çarşamba günü mesai bitimine kadar bir 

dilekçe Ue Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, aşağıdaki yazılı belge
leri eksiksiz olarak eklenmesi lâzımdır. (Müracaatlarda genel evrak kaydı tarihi esas 
alınır.) 

b) Bildirilerine (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli miktarında müteah
hitlik karnesinin aslı (Noterden veya Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tas
dik edilmiş örneği de olabilir.) Ve ayrıca bu İşin keşif bedeli miktarının yarısı kadar, 
bir tek seferde benzeri bir iş yaptığına dair İş bitirme belgesini, (İş bitirme belgesi 
son iki yıl içersinde bitirilmiş işe ait olacaktır.) 

c) Teklif vereceklerin bu işe ayıracakları uygun maklna ve teçhizat listesini 
tam olarak bir listede belirteceklerdir. Ana inşaat makinalarına sahip olduklarını 
belirten faturaların asüları veya noterden tasdikli suretlerini ve 1981 yılı için ana 
inşaat makinalarına alt noterden tasdikli demirbaş, amortisman kayıtlarım vermek 
mecburiyetindedirler. Bu iş için gerekli görülen asgari miktardaki makinaların Cins 
ve kapasiteleri Bölgemizdeki dosyasında görülebihr. (Kiralık maklna kabul edilecek
tir. Ancak, makina sahibi kiralık verdiği makinanın kendisine ait olduğunu belirten 
belgelerin aslını veya noterden tasdikli suretini ve kiralık verdiğine dair taahhüt bil
dirisinin noterden tasdikli suretini ibraz edeceklerdr.) 

d) Malî durum bildirisini, 
e) Teknik personel bildirisini. 
t) Taahhüt bildirisini, 

g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket ol
ması halinde şirketin imza sirkülerini, 

h) İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili şantiye şefliğinden alınmış bel
geyi, (Şantiyeye dilekçe Ue müracaat edilecektir.) 
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ı) Bu is için iştirak 'belgesi almaları için (c, d, e, f) yazılı belgelerin bizzat 
taşeron tarafından imzalanması şarttır, (Vekaleten imza edenler geçerli sayılmaz.) 

5 —ı Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin: 
a) işin geçici teminatının bölge veznesine yatırıldığına dair makbuzu, 
b) Yeterlik belgesini, 
c) Eksiltmeye gireceklerin teklif mektubunu bizzat kendileri tarafından im

zalamaları ve özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt 
mektubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet inşaat Komis
yonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır, 

d) 1981 yılı tasldkli Ticaret ve Sanayii Odası belgesini, 
6 — 1981 yüı noter tasdikö olmayan fotokopili belgeler ve postadaki gecikme

ler kabul edilmez. 

Keşif bedeli Geçici Tem. Teklif Verme 
işin Adı Lira Lira gün ve saatt 

Ankara - Esenboğa Yolu Km : 
3+300 — 8+200 arası Sanat 
yapıları yapımı Işı. 21.074.989 422.000 4/9/1981 11.00 
(Ankara - AyaşK- Ayrımı -
K. Hamam Yolu Km : 58+000 
76+000 arası Sanat Yapıları 
yapımı İ J L 4.990.165 100.000 4/9/1081 15.00 

12949/2-1 
S 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kuruluşumuz gereksinimi olan AB 1302 Atlas Kazı Maklnasına ait 1 adet 
hidrolik pompası (komple) fiyat ve teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

2 — ilgililer tekliflerini tekUf edecekleri bedel üzerinden yatıracakları en az 
% 7,5 oranındaki geçici güvenceleri ile birlikte ,7/9/1981 Pazartesi günü saat 15.00'e 
kadar Kuruluşumuz Yazı işleri Şefliğine vereceklerdir. 

3 — Bu işle ilgili idari şartname Kuruluşumuz Maklna ve ikmal Dairesi Baş
kanlığı Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Güvence vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmiyecektir. 
5 — Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler değerlendirilmeyecek

tir. 
6 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 

12911/2-1 
S 

Elektrik İşleri ETÜT İdaresi Genel Direktörlüğünden : 

1 — idaremizin ihtiyacı bulunan 652 kalem muhtelif Jip - Enter - Dodge BMC -
Kamyon - Landrower - Ford Minübüs - Chevrolet - Gladyatör oto yedek parçaları ka
palı zarf usulü İle ihale edilecektir. 

2 — Bu işe ait şartname Eskişehir yolu üzerinde 9 km. de Tofaş Servis İs
tasyonu yakınında bulunan EtE idaresi Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığından bir 
dilekçe Ue temin edüebihr. 

3 — En son teklif verme tarihi 7/9/1981 günü saat 14.00 dür. 
4 — Teklifler 8/9/1981 günü saat 10.00 da Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Satmalına Şubesinde Komisyon huzurunda açılacaktır. 
5 — idaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

12832/2-1 
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Orta Doğu Teknik üniversitesi Rekttfelügttndan: 

1 — üniversitemize ait Bilgisayar Mühendisliği Bolümü ilave bina inşaatı fakta 
fiat üzerinden kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — İhale dosyası üniversitemiz Satınahna Müdürlüğünde veya Teknik İsler 
Genel Müdürlüğünde resmi tatil günleri bark; mesai saatleri içinde goı-ülehüir. 

•3 — İhale 9/9/1981 Çarşamba günü saat lö.OO'de Ankara'da üniversitaınjs Sa> 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — İşin keşif bedeli 58^44.985,80 TL. olup geçici teminatı 2J29.800,— T U dir. 
(Limit içi), 

6 — İhaleye girebilmek içki istekliler; 
a) Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatlarını, 
b) 1981 yıhna ait Ticaret Odası belgesini, 
e) Bu ise ait iştirak belgesini usulüne uygun olarak kapak ssrflarms koya

caklardır. 
« — Bu işe alt yeterlik belgesini atana şektt isteklilerin aşağıdaki belgelerle 

birlikte en az 2/9/1981 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Ümversitemiz 
Teknik İşler Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı 
tarihi muteber olup telefon ve telgrafla yapılan müracaat Var kabul olunmaz) gerek
mektedir. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış B grubundan btr müteahhitlik karnesi 
aslı veya noter tasdikli örneği, 

b) Yapı araçları bildirisi, 
c) Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mail durum 

bildirisi, 
d) Teknik personel bildiriş^ 
e) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağ

lanmış veya bağlanacak işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi vereceklerdir, 
ayrıca benzer karakterdeki bir işi bitirmiş veya taahhüde bağlanmış şartına da haiz 
olacaktır, 

7 — istekliler gerçek ve tüzel kişi olacaktır, istekliler Şirket okluğu takdirde 
Şirket sirkülerinin 1981 yuı noter tasdikli suretlerini vereceklerdir. 

8 — isteklilerin İhale şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz muka-
bittnde Üniversitemiz Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte 
Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları la
zımdır. Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. 

9 — üniversitemiz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp yeterlik belgesi verip ver
memekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya İstediğine yapmakta serbesttir. 

Keyfiyet ilan olunur. 13953/2-1' 

S' 

Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — 1 adet Ofset Baskı Maklnası ve 1 adet Elektro Foto Baskı Maktnası 2490 
sayılı Kanunun 31 İnci maddesine göre 3.550.000,— TL. tahmini bedelle kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 7/9/1981 Pazartesi günü saat 15.30 da Ankara'da DHMI Genel 
Müdürlüğü binası içinde bulunan Alını, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksutme ile ilgili dosya hergün çalışma saatleri içinde Ankara'da DHMI 
Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı 
Başmüdürlüğünde ve İzmir'de İzmir Meydan Müdürlüğünde görülebilir. 
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4 — Bu is İle İlgili 106.500,— TL. tutarındaki geçici teminat DHMt Genel Mü
dürlüğünün T. C. Merkez Bankası Ankara Şubesindeki 57 sayılı hesabına veya DH1M 
Genel Müdürlüğü Sorumlu Saymanlık veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alına
caktır. 

5 — Eksiltmeye girecek olanlar 1981 yık Ticaret Odası belgesi, limit dahili 
banka geçici teminat mektubu veya makbuzu ile birilikte teklif mektubunu havi ka
nuni seklide düzenleyecekleri kapalı zarflarım belirtilen eksiltme saatinden bir saat 
öncesine kadar makbuz karşılığında DH1M Genel Müdürlüğü Alım, Satım Komisyo
nuna vermiş olmaları şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek zarflar ile postada mey» 
dana gelebilecek gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmez. 

12778 / 1-1 

PTT Telefon Başmüdürüğünden: 

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı için 800 mt. 95 mm. lik kaynak kablosu satın 
alınacaktır. 

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

4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser

best olacaktır. 12908 / 2-1 

1 — Başmüdürlüğümüzün ihtiyacı için 1000 m3 0 - 30 mm çakıllı kum satmalı-
nacaktır. 

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

3 — İhale 29/9/1981 günü saat 15.00 de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser

best olacaktır. 12909/2-1 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kuruluşumuz gerek sinimi 1 adet 70 İlk şerit testere fiyat ve teklif alma 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İlgililer tekliflerini teklif edecekleri bedel üzerinden yatıracakları en az % 
7,5 oranındaki geçici teminatları ile birlikte 10/9/1981 Perşembe günü saat 15.00'e ka
dar Kuruluşumuz Yazı İşleri Şefliğine vereceklerdir. 

3 — Bu işle İlgili İdari ve Teknik şartname Kuruluşumuz Makina ve İkmal 
Daire Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Güvence vermeyenlerin teklifleri değerlendUlrlmiyecektlr. 
5 — Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler değerlendirUmiyecek-

tir. 
6 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 

12910/2-1 
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T. C. Baymdırlüt Bakanlığı Urnanlar İnşaatı Genel Müdürlüğünden: 

1 — Umanlar inşaatı İskenderun Bölge Müdürlüğü şuurları içinde bulunan İs
kenderun Askeri Uman ikmal inşaatı işi 527, 6237, 7305 sayılı Yasalar gereğince ka
palı zarf içinde birim fiatiar üzerinden eksiltme suretiyle pazarlıkla ihaleye çıkarıl
mıştır. 

2 — Söz konusu işin 1981 yılı birim Hatları ile yaklaşık keşif bedeli 62.000.000 
TL. olup adı geçen işe Bakanlar Kurulunun 1/4/1981 gün ve 8/2574 sayılı kararı uy
gulanacaktır. 

3 — İhale 10/9/1981 günü saat 16.00'da Limanlar inşaatı Genel Müdürlüğü 
Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe/Ankara adresinde toplanacak ihale komisyo
nunca yapılacaktır, 

4 — İhale dosyası, Limanlar İnşaatı Genel Müdürlüğü Etüd Proje Daire Baş
kanlığında yeterli görülenlere 7.500 TL. lık makbuz karşılığında verilecektir. 

5 — Teklif sahiplerinin başvuru dilekçeleri ile Dirlikte verecekleri belgeler şun
lardır : 

a) Sermaye ve kredi olanaklarım belirten mail durum bUdtriei ve bunu belir
ten banka referansı; 

b) Teknik personel beyannamesi; 
c) Söz konusu iste kullanmayı düşündükleri makina ve araçlardan kendi malı 

olanların faturalarını veya mülkiyetini belirtir belgeler ile satın alınacak veya kira
lanacak olanların ise noter tescilli satış veya kira sözleşmesi belgeleri; 

d) Dilekçe veriliş tarihinde işveren idarelerce düzenlenmiş veya onanmış bel
gelere dayah son iki yılda bitirmiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri açıklayan taah
hüt bildirisi; 

e) İlgili Bölge Müdürlüğüne İmzalatılmış iş yerini ve taş, kum, kırmataş vJb. 
ocaklarım gördüğüne dair bir belge; 

f) Bayındırlık Bakanlığından ahnış oldukları (B) grubundan en az yaklaşık 
keşif bedeli kadar yüklenicUik karnesi; 

6 — İhaleye katılabilmek için yeterli görülen firmaların: 
a) Bayındırlık Bakanlığı adına 1.860.000 TL. lık geçici teminat mektubunu 

veya teminatla ilgili makbuzlarını; 
b) 1981 yılma ait Ticaret Sanayi Odası belgesini; 
c) Yukarıda 5. madde de belirtilen belgelerin incelenmesi sonucunda adı ge

çen Genel Müdürlükten alacakları yeterlik belgesini; 
İhale dosyasının her sahifesini imzalayarak teklif mektupları ile birlikte kapalı 

zarfa koymaları lazımdır. 
7 — 5, a, b, c, maddelerinde belirtilen belgeler 28/3/1981 tarih ve 17293 saydı 

Resmi Gazetede yayınlanan yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeli-
ğlndeki örneklere uygun olacaktır. 

S — Yeterlik belgesi için son başvurma tarihi 27/8/1981 günü çalışma saati so
nuna kadardır. 

9 — Yeterlik belgesi, benzeri isleri yapmış, mal! olanakları, kapasiteleri tecrü
beleri ve ihale konusu işte kullanacaklarını beyan ve taahhüt ettikleri makina ve 
araçları bakımından yeterli görülen firmalara verilecektir. 

10 — İhaleye katılması yeteri görülen firmaların yeterlik belgesi Umanlar 
İnşaatı Genel Müdürlüğünde 4/9/1981 günü saat 15.00'den İtibaren başvuru üzerine 
verilecektir, 

11 — İsteklilerin teklif mektuplarım 10/9/1981 günü saat 15.00'e kadar mak
buz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

12 — Telgrafla başvurular ve posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez 
İlgililere duyurulur. 12944/1-1 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

50 ADET EL TELSİZİ İMAL ETTİRİLECEKTİR 
1 — Kumumuzun ihtiyacı için 50 adet el telsizi imal ettiirlecektir. 
2 — Bu ise ait şartname; 
TEK Satmalına Dairesi Başkanlığı 
Bayındır Sok. No. 3 
Yenişehir - Ankara 

adresindeki Iç Ticaret MüdürHiğü'nden dilekçe karşılığında temin edUebıhr. 
3 — Teklifler, 4/9/1981 Cuma günü saat 14.30*a kadar yukarıda kayıtlı adres» 

deki Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Genel tekHfter, aynı gün saat lö.SO'da 
alenen açılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 13907/1-1 
a 

Çeşitli ilânlar 
Ankara iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığından: 

Akademi Merkez örgütü ile Bağlı Fakülte ve Yüksek Okullarında 657 saydı 
Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre çalıştırılmak üzere aşağıdaki kadrolara 
açıktan veya naklen sınavla Personel alınacaktır. 

Programa, Sağlık, Teknisyeni, Garson, Bekçi, 
Avukat, Laborant, Bulaşıkçı, Dağıtıcı, 
Memur. Teknisyen, Bahçıvan, Odacı, 
Daktilo, Şoför, Hastabakıcı, 

İsteklilerin 7 Eylül 1981 günü çalışma saati sonuna kadar Beşevlerdeki Aka
demi özlük işleri Müdürlüğüne 2 fotoğrafla bizzat başvurarak form, dilekçe doldur
maları ve sınava giriş belgesi almaları rica olunur. 

Not: 
1 — Giriş sınavı 10 Eylül 1981 Perşembe günü saat 10.00 da Beşevlerdeki Aka

demi Merkezinde yapılacaktır. 
2 — Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları şarttır. 

12943/2-1 
S ı 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Vakfın adı: Fakir Hastalara yardım (FHYV) vakfı. 
Vakfedenler: Mehmet Murat Kınıkoğlu, Çetin Erol, Sadık Kımkoğtu 
Vakfın ikametgâhı: Ankara 
Tescil kararını veren mahkemenin adı ve karar No: Ankara 7. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 27/3/1981 gün ve E. 1980/613, K. 1981/69 sayılı karan. 
Vakfın gayesi: Tıbbın bütün dallannda yardıma muhtaç hastalara medlkal 

tarama, teşhis, tedavi, takip, sosyal ve ekonomik alanlarda yardım yapmak, bu hu
susta sağlık merkezi, poliklinik, hastahane gibi tedavi edici koruyucu Iruruluşlar 
ile huzurevleri, bakımevleri vs. tesisler kurmak veya bu amaçlarla kurulmuş te
sislerle işbirliği yapmak ve bu sahalarda çalışacak elemanlar yetiştirmek. 

Vakfın varlığı: 500.000 TL. nakit, gayrimenkul 
Vakfın organları: a) Yönetim Kurulu, b) Denetim Kurulu, c) Genel Kurul. 
Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzü

ğün 13. maddesi gereğince ilan olunur. 12942 
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Kültür Bakanlığından: 

SINAVLA ELEMAN ALINACAKTIR 
Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Dev

let Memurları Kanunu ve Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Zorunlu Yeterlik 
ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin değişik ilgili maddeleri uyarınca sınavla, 

Hukuk Fakültelerini bitirenler arasından Raportör adayı, 
Liseyi ve Ortaokulu bitirenler arasından Memur ve Daktilograf adayı, 
Ortaokulu bitirenler arasından eski hükümlü ve sakat, 
Fakültelerin Etnoloji Bölümünü bitirenler arasından Müze asistan adayı, 
Alınacaktır. 
1 — Alınacak elemanın sınıfı, unvanı, sayısı ve kadro derecesi aşağıda belir

tilmiştir, 

Sınıfı Unvanı 
Kadro 

Sayısı Derecesi 

Genel İdare Hiz. Müze Asistanı 4 

Genel İdare Hiz. Raportör 

Genel İdare Hiz. Memur 85 

Genel İdare Hiz. Memur (Eğitimci) 3 

Genel İdare Hiz. Memur 19 

Genel İdare Hiz. Daktilograf 42 

Genel İdare Hiz. Memur 10 

Açıklama 

9 — Fakültelerin Etnoloji 
Bölümü Mezunu. 

— Bakanlığımız Taşra Teş
kilatında çalıştırılacak. 

9 — Hukuk Fakültesi Mezunu 
— Bakanlığımız Merkez Teş

kilatında görev verilecek. 
13 — Lise Mezunu 

— Bakanlığımız Merkez 
Teşkilatında görev verile
cek. 

9 — Eğitim Fakültesi Mezunu 
— Bakanlığımız Merkez 

Teşkilatında görev verile
cek. 

14 — Ortaokul Mezunu 
— Bakanlığımız Merkez Teş

kilatında görev verilecek. 
14 — Ortaokul Mezunu 

— Bakanlığımız Merkez Teş
kilatında görev verilecek. 

14 — Eski hükümlü, sakat. 
— İş ve İşçi Bulma Kurumu

na kayıt olmuş olup; 657 
sayılı Kanunun değişik 48. 
maddesinin a/5 fıkrası dı
şında kalan hükümlüler. 
Sakatlar için, sakatlık ora
nı ve niteliği Bakanlığımız
ca tespit edilerek 4ş ve İş
çi Bulma Kurumundan is 
tenecektir. 
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2 — Adaylarda aşağıdaki koşullar aranacaktır: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 48. maddesinde ve Devlet 

Memurluğuna Atanacaklar İçin Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yö-
netmeliğinin 7. maddesinde belirtilen Genel ve Özel koşullan taşımak. 

b) Erkekler için askerliğini yapmış olmak (Bu koşul Lise ve Ortaokul me
zunlarında aranacak). 

c) Sınav tarihi itibariyle 18 yaşından aşağı. 30 yaşından yukan olmamak, 
d) İyi derecede Daktilo yazmayı bilmek (Daktilograflar için), 
3 — Sınavlar aşağıda belirtilen konulardan yapılacaktır: 
Fakültelerin Etnoloji Bölümü Mezunları: 
— Türkçe - Kompozisyon 
— Türk Devrim Tarihi 
— Yabancı Dil (Fransızca, Almanca, İngilizce) 
— Mesleği ile ilgili konular. 
Hukuk Fakültesi Mı/unlan: 
— Türkçe - Kompozisyon, 
— Türk Devrim Tarihi, 
— Mesleği ile ilgili konular, 
Lise Mezunlan: 
— Türkçe - Kompozisyon, 
— Türk Devrim Tarihi, 
— Matematik (Edebiyat Kolu) 
— Sosyal Bilgiler. 
Ortaokul Mezunlan: 
— Türkçe - Kompozisyon, 
— Matematik, 
— Sosyal Bilgiler, 
Eğitim Fakültesi Mezunlan : 
— Türkçe - Kompozisyon 
— Türk Devrim Tarihi 
— Mesleği ile ilgili konular 
4 — Sınavlar yazılı (test) ve sözlü - uygulamalı olarak yapılacaktır Yazılı sı

navları 8/9/10-11/9/1981 günleri Ankara Hukuk Fakültesinin dershanelerinde saat 
U.OO'de yapılacak, sözlü sınavlar ise, yazılıyı kazanan adaylara aynca duyurulacak
tır. Yazılı Sınavı kazanamayan adaylar sözlü sınava alınamıyacaktır. 

5 — İstekliler, aşağıda belirtilen belgeleri dilekçelerine ekleyip 5/9/1981 günü 
çalışma saati sonuna kadar Bakanlığımız Özlük İşleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
na şahsen başvurarak iş isteme formu dolduracaklardır. 

İstenilen belgeler: 
a) Nüfus hüviyet cüzdanının yetkililirce onanmış sureti (2 adet) 
b) öğrenim belgesinin Noterce onanmış sureti, 
c) Savcılıktan alınmış iyi hal kâğıdı, 
d) Askerlik terhis belgesi, (Yüksek Okul mezunları terhis ya da tecil belgesi 

getirecek), 
e) 6 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf, 
f) Resmî hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporu, bu mümkün olmadığı 

taktirde Hükümet Tabibi raporu (Her ikiside kabul ediliı.), 
g) Sakatlar ve eski hükümlüler İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü

ne müracaat ettiklerine ilişkin belge, aynca, e&ki hükümlüler eski hükümlü olduk
larının belirliven belge. 

h) İkametgâh ilmühaberi muhtardan) 
6 — 5/9/1981 gününden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
Duyurulur. 12965/14 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme MfidurtOğSnden î 

Resmi Gazete'nin yıllık abone bedeli S.000 Ura, PTT gideri 4.100 Ura ohıp 
toplam 9.100 liradır. Bedelinin Müdürlüğümüze geliş tarihini takip eden ay
başından abone kaydı yapılır. 

Abone olunmak İstenildiği takdirde 9.100 Uranın T. C Ziraat Bankası 
aracılığı İle aynı bankanın Ankara - Dışkapı şubesindeki 640/37 saydı hesabı* 
miza gönderilerek, banka şubesinden alınacak tasdikli makbuz suretinin mut
laka bir yazı ile gönderilmesi gerekmektedir. 

Abonelerimizin, abone yenileme için veyahut bilgi almak için başvur
maları sırasında abone numaralarını belirtmeleri gerekmektedir. 

Resmi Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü: 
Sayfa 

Bakanlar Kurulu Kararı 

8/3033 Aydın i l i Bozdoğan İlçesi Dümen Köyünün Bir Bölümünün 
Afete Maruz Bölge Kabul Kararı 

Atama Kararları 

— Atama Kararları 

Yönetmelikler 

— 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma 
Paylan ile ilgili Hükümlerin Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik 5 

— 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili 
Hükûmerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 8 

— Aydın İline Bağlı Acarlar Belediyesi İmar Yönetmeliği 11 

Tebliğ 
— İçişleri Bakanlığı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No : 1 27 

— Türk Parasının Yabancı Futalar KartronOsM Burkul 00 

— İlanlar 81 

BAŞBUUNUK OASUnVt 




