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KANUNLAR 
5434 Sayılı T. C Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. 2525 Kabul Tarihi : 18/9/1981 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 44 ncü maddesinin 
İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedikleri takdirde haklarında bu Kanun hüküm-
leri uygulanmaksızın malullüklerinin mani olmadığı başka vazife veya sınıflara nakil 
suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların, istifa etmiş sa-
yüdıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını istemek haklan mahfuz-
dur. Ancak, bu şekilde başka vazife veya sınıflara nakledilenlerden, bu vazifeleri es-
nasında çeşitli nedenlerle özel kanunlarına göre yeniden yükümlülük süresine tabi 
olanlar; bu yükümlülüklerini tamamlamadıkça veya maluliyetlerinin yeni vazifelerine 
de mani olduğuna dair 50 nci madde uyarınca yeniden rapor almadıkça bu haklarını 
kullanamazlar. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek geçici 
madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vazifede olanlar-
dan, durumları bu Kanunla değiştirilen 44 ncü madde kapsamına girenler hakkında da 
aynı hükümler uygulanır. 

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

21/9/1981 

Yasama Bölümü Sayfa: 1 

Resmi Gazete Kodu: 880981 Resmi Gazete Fihristi 64, Sayfadadır, 



Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 1981 — Sayı: 17466 

Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerden Doğan Çocukların Nedenlerinin 
Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Ev l i l i k Olarak Tescillerine İlişkin Kanun 

Kanun No. 2526 Kabul Tarihi : 18/9/1981 

Amaç : 
MADDE l . — Bu Kanunun amacı, evlilik dışında doğan çocukların nesepleri-

nin ana ve babaya göre düzeltilmesini ve bir evlenme akdi yapmaksızın fiilen karı koca 
gibi yaşayanlardan, evlenmelerine kanuni engel bulunmayanların bu birleşmelerinin 
bazı şartlarla evlilik olarak tescilini sağlamaktır. 

Kapsam: 
MADDE 2. — Bu Kanun evlilik dışında doğan çocukların neseplerinin düzeltil

mesini ve fiili birleşmelerin evlilik olarak tesciline ilişkin usul ve esasları kapsar. 
Tescil : 
MADDE 3. — Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 4/10/1928 tarihinden 

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, evlendirmeye yetkili merciler önünde ya-
pılmış bir evlenme akdi olmaksızın, birleşip karı koca gibi yaşamış olanlardan doğan 
çocuklar, aşağıda belirtilen esaslara göre, sahih nesepli olarak baba hanesine tescil 
edilirler. Bu birleşmeler kanuni bir engel bulunmamak, müşterek çocukları olmak şar-
tiyle ve tarafların yazılı isteği üzerine evlilik olarak tescil edilir. 

Evli bir erkekle, evli olmayan bir kadının karı koca gibi yaşamalarından doğ
muş olan çocuklar da; her ikisi de ölmüş olsalar bile, sahih nesepli olarak, ana ve 
babalarının adları gösterilmek suretiyle baba hanesine tescil edilirler. 

Karı koca gibi yaşamaları ölüm veya başka sebeplerle devam etmemiş olanla-, 
rın, birlikte yaşadıkları zaman içinde ana rahmine düşmüş olan çocukları dahi yuka-
rıdaki hükümlere göre sahih nesepli olarak, ana ve babalarının adları gösterilmek su-
retiyle baba hanesine tescil edilirler. 

Daha önce çocuk ananın nüfustaki hanesine tescil edilmiş ise, nesebi düzeltile-
rek gerçek ana ve baba adı ile baba hanesine nakledilir. Medeni Kanunun 249 ncu 
maddesi hükmü saklıdır. 

Evli Bir Kadınla Bir Erkeğin Birleşmesinden Doğan Çocuklar -. 
MADDE 4. — Evli bir kadınla bir erkeğin karı koca gibi yaşamalarından do-

ğan çocukların, kadının evliliğinin boşanma ile son bulması ve, boşanma kararında ço-
cuğun kocadan olmadığının açıkça belirlenmesi halinde; ana, boşanmış koca, baba ol
duğunu kabul eden erkeğin ve çocuğa tayin olunacak kayyımın birlikte yazılı baş-
vuruları halinde bu çocukların da, baba tarafından nesebi reddedilmiş çocuklar gibi, 
nesepleri gerçek babaya göre düzeltilir. Ancak çocuk reşit İse kendisinin, vesayet al-
tındaysa vesayet makamının izniyle vasinin muvafakati da alınır. 

Nesep Düzeltilmesinde Süre: 
MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 300 gün içinde 

doğan çocuklar ile ana ve babaları hakkında 3 ve 4 ncü madde hükümleri uygulanır. 

Nesep Düzeltilmesinde Usul : 
MADDE 6. — İlgililer yukarıdaki maddelerde sözü edilen nesep düzeltme ve 

tescil İşlemlerinin yapılmasını, oturduğu yer muhtarınca onanmış bir form dilekçe ile 
mahallin en büyük mülkiye amirinden isterler. 
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Nüfus idareleri, bu belgeyi birlikte imza etmemişlerse imzası eksik olan ana ve 

babaya, bunların ölmüş olmaları halinde kanuni mirasçılarına bildirirler. Kanuni mi-
rasçıların bulunmaması veya adreslerinin bilinmemesi halinde, durum ilgililerin bili-
nen ikametgâhlarının nüfus, köy ve belediye dairelerinde 30 gün süre ile asılmak su-
retiyle ilan edilir. Bu süre içinde sulh hukuk hâkimine itiraz edilmezse tescil veya 
nesep düzeltme işlemi yapılır. 

Nesep Düzeltilmesine İtiraz : 
MADDE 7. — ilgililer nesep düzeltilmesine karşı bildirim veya ilahın başlan-

gıç tarihinden itibaren 30 gün içinde o yer sulh hukuk hâkimine itiraz edebilirler. İti-
raz halinde durum, söz konusu hâkim tarafından derhal nüfus idaresine bildirilir. Bu 
halde nüfus idaresi nesep düzeltilmesi işlemini hâkimin kararına kadar geri bırakır. 

Nüfus idarelerince, kanuni şartları taşımadığı gerekçesiyle evlenmenin tescili 
veya nesep düzeltme işlemlerinin reddedilmesi halinde de, bu ret kararına karsı 30 
gün içinde yine sulh hukuk hâkimine itiraz edilebilir. İtirazlar evrak üzerinde incele-
nerek en geç 60 gün içinde karara bağlanır. 

Muhtarların Yükümlülüğü : 
MADDE 8. — İlgililer tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti-

baren 2 yıl İçinde nesep düzeltme işlemlerinin yapılması için başvurulmaması halin-
de, köy veya mahalle muhtarları kendi bölgeleri içerisinde, nüfus kütüklerine tescil ve 
neseplerinin düzeltilmesi gerekli çocukları tespitle, nüfus idarelerine bildirmek, tescil 
veya nesep düzeltme işlemlerini yaptırmakla yükümlüdürler. 

Tarama Yaptırılması: 
MADDE 9. — Bu Kanunun kapsamına giren doğumları araştırarak tespit ve 

tescillerini sağlamak üzere valilik ve kaymakamlıklarca şehir, kasaba, mahalle ve 
köylerde sık sık tarama yaptırılır. Tarama sırasında tespit edilen ve bu Kanun kap-
samına giren doğumlar için birer tutanak düzenlenip muhtar ve ilgililerce imzalanır. 
Tescil ve nesep düzeltmeleri 6 ncı madde hükümleri uyarınca yapılır. 

Bu taramalarda vali ve kaymakamlar, adli ve askeri kuruluşlar (Jandarma ha-
riç) dışındaki bütün memurları, esas hizmetlerini aksatmayacak şekilde görevlendi
rebilirler. 

Tarama giderleri için, kanunun yürürlükte bulunduğu süre içinde her yıl içiş-
leri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine yeteri kadar ödenek konulur. 

Evlenme ve Nesep Düzeltilmesinin Sonuçları: 
MADDE 10. — Bu Kanuna göre yapılan evlenme işlemleri, evrakın nüfus ida-

relerine havale edildiği günden; nesebin düzeltilmesi de doğum tarihinden itibaren 
hüküm ifade eder. 

Belgelerin Saklanması: 
MADDE 11. — Bildiri ve duyurunun yapıldığına ve itiraz edilmediğine ilişkin 

tutanaklar İle mahkeme ve hâkim kararları nüfus idarelerince saklanır. 
Dava Hakkının Saklı Olması: 
MADDE 12. — Bu Kanun gereğince yapılmış olan tescil ve nesep düzeltme-

lerine karşı ilgililerin genel hükümlere göre dava hakları saklıdır. 

Muafiyet : 
MADDE 13. — Bu Kanuna göre verilecek dilekçeler, belgeler ve yapılacak iş-

lemler İle açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. 
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Ceza : 
MADDE 14. — Bu Kanunla görevlendirilenler ile çocuğun nesebini düzelttlr-

meyenlere, o yerin il veya İlçe idare kurullarınca 5 000 liradan az olmamak üzere 
hafif para cezası verilir. Para cezalarının tahsilinde Amme Alacaklarının Tahsil Usu-
lü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Cezaların Affı : 
MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl içinde bildiril-

miş olmak kaydı ile 24/2/1972 tarih ve 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu. 
5/5/1972 tarih ve 1587 s a y ı l ı Nüfus Kanunu hükümlerine göre para cezası alınması-
nın gerekli olduğu hallerde herhangi bir cezai İşlem yapılmaz, idare kurullarınca ka-
rar verilip de tahsil edilmemiş para cezaları da affedilmiştir. 

Yönetmelik : 
MADDE 16. — Bu Kanunun uygulanmasına İlişkin hususlar, İçişleri Bakanlı-

ğınca 3 ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlük Süresi : 
MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten 

kalkar. 
GEÇİCİ MADDE. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olup da 

sonuçlanmamış her çeşit babalık davasında, şartların mevcut olması halinde, davacı, 
davasının bu Kanuna göre sonuçlandırılmasını isteyebilir. Bu halde davalı, iddianın 
genişletildiğini ileri süremez. 

Yürürlük : 
MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

21/9/1981 
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YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı: 8/3598 

12/6/1980 tarihli ve 8/1083 sayılı Kararnameye ektir. 
Sosyal Sigortalar Kurumu İlâç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesl'nin 

50.000.000,— (ellimilyon) Ura olan nominal sermayesinin (finansmanının Kurumun 
özkaynaklarından karşılanması şartıyla) 250.000.000,— (İkiyüzellimilyon) liraya yük-
seltilmesi; Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının uygun görüşüne dayanan Sos-
yal Güvenlik Bakanlığının 16/7/1981 tarihli ve 9875 sayılı yazısı üzerine, 506 saydı 
Kanunun 1517 sayılı Kanunla değişik 123 üncü maddesine ve 4792 sayılı Kanunun 
2158 sayılı Kanunla değişik 20 inci maddesinin (e) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 
31/8/1961 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

2. BAYKARA 
Devlet Bak. Başbakan Yrd 

Prof. Dr. M . N. ÛZDAŞ 
Devlet Bakanı 

K. CANTÛRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

1. EVLİYAOĞLU 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

T. ÜZAL 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

C. MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

Dr. Ş. TÜTEN 
Sağ. ve Sos. Yard. Bak. V. 

Prof. Dr. T. ESENER 
Çalışma Bakanı 

S. SİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Prof. Dr. I. ÖZTRAK 
Devlet Bakanı 

0. H. BAYÛLKEN 
Mili Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
MIH! Eğitim Bakanı 

R. BATURALP 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ş. KOCATOPÇU 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

C. BABAN 
Kültür Bakanı 

M . ÖZGÖNEŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETfNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

N . ÖZGÜR 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. KOCATOPÇU 
Enerji ve Tabii Kay. Bak. V. 

Dr. Ş. TÜTEN M . R. GÜNEY V. ÖZGÜL 
İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

I. TÜRKMEN K. ERDEM 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

Yönetmelikler 
Karar Sayısı : 8/3596 

14/5/1976 tarihli ve 7/11918 sayılı Kararnameye ektir. 
«Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yö-

netmeliginin 5 ve 6 ncı maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmeliksin yürürlüğe 
konulması; Millî Savunma Bakanlığının 19/8/1981 [tarihli ve KANUN: 1981/564/MS 
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sayılı yazısı üzerine, 
Kurulunca 31/8/1981 

B. ULUSU 
Başbakan 

r. BAYKARA 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

Prof. Dr. M . N. ÖZDAŞ 
Devlet Bakanı 

I. TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

K. CANTÜRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

I. EVLİYAOĞLU 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

657 sayılı Kanunun 2 ve 134 üncü maddelerine göre, Bakanlar 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

T. ÖZAL 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

C. MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

K. ERDEM 
Maliye Bakanı 

Dr. Ş. TÜTEN 
Sağ. ve Sos. Yard. Bak. V. 

Prof. Dr. T. ESENER 
Çalışma Bakanı 

Dr. Ş. TÜTEN 
İmar ve iskân Bakanı 

S. ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Prof. Dr. I. ÖZTRAK 
Devlet Bakanı 

Ü. H. BAYÜLKEN 
Millî Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
Millî Eğitim Bakanı 

R. BATURALP 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ş. KOCATOPÇU 
Sanayi ve Teknoloji Sakanı 

M . R. GÜNEY 
Köy işleri ve Koop. Bakanı 

C. BABAN 
Kültür Bakanı 

M . ÖZGÛNEŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

N. ÖZGÜR 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. KOCATOPÇU 
Enerji ve Tabiî Kay. Bak. V. 

V. ÖZGÜL 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kuralları 
Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 

MADDE 1 — 18 Haziran 1976 gün ve 15620 sayılı Resmî Gazete'de yayımla-
nan «Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönet-
meliğinin 5 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde (5) — Disiplin Kurulları Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Ba-
kanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında kurulur. 

a) Genelkurmay Başkanlığı Disiplin Kurulu, Genelkurmay Merkez Daire Baş-
kanının Başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur : 

1. Personel Daire Başkanlığı Yönetim Şube Müdürü, 
2. Personel Daire Başkanlığı Disiplin ve Moral Şube Müdürü, 
3. Merkez Daire Başkanlığı Sivil Memurlar Şube Müdürü, 
4. Genelkurmay Hukuk İşleri Müdürü veya Yardımcısı, 
b) Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı Müs-

teşar idarî İşler Yardımcısı Başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur: 
1. Personel Daire Başkanlığı Plan ve Yönetim Şube Müdürü, 
2. Personel Daire Başkanlığı Sivil Memurlar Şube Müdürü, 
3. Personel Daire Başkanlığı Disiplin ve Moral Şube Müdürü, 
4. Askeri Adalet İşleri Başkanlığı Meslek Yönetim Şube Müdürü, 
5. Hukuk Müşaviri tarafından görevlendirilecek Hukuk Müşavir Yardımcısı, 
c) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Disiplin Kurulları, bu Ko-

mutanlıkların Personel Daire Başkanlarının Başkanlığında aşağıdaki üyelerden olu-
şur : 

Yürûtme ve İdare Bölümü Sayfa: 2 
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1. Plan ve Yönetim Şube Müdürü, 
2. Sivil Memurlar Şube Müdürü, 
3. Disiplin ve Moral Şube Müdürü, 
4. Adli Müşavir, 
5. Hukuk İşleri Müdürü, 
Madde (6) — Genelkurmay (Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet 

Komutanlıkları Disiplin Kurullarının görevi, kendi kuruluş ve kadrolarında görevli 
Devlet Memurlarından, kısa ve uzun süreli durdurma ve geçici olarak görevden çı
karma cezalarından biri ile cezalandırılması istenen memurlar hakkında görüş bildir-
mektir. 

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Malatya Belediyesinden : 

Malatya Belediyesi Yeşilyurt Şube Müdürlüğü 
Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 

L GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1 — Amaç : 
Bu yönetmelik Malatya Belediyesine bağlı Yeildyurt Şube Müdürlüğünün ku-

ruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler. 
Madde 2 — Uygulama alanı: 
Milli Güvenlik Konseyi'nin 34 numaralı bildirisi doğrultusunda Malatya Bele-

diyesine bağlanmış olan belediyelerden Yeşilyurt, Gündüz bey ve Yalanca Belediyeleri 
8. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının 3/4/1981 tarih ve PER.7130-47 (81) SYNT 
sayılı yazısı ile «Yeşilyurt Belediye Şubesi» namı altında Belediye Şube Müdürlüğüne 
dönüştürülmüş olup, bu Yönetmelik, Yeşilyurt Sube Müdürlüğü sınırlan içinde uygu-
lanır. 

Madde 3 — Deyimler ve tanımlar: 
Bu Yönetmelikte geçen deyim ve tanımlardan : 
Belediye: Malatya Belediyesini, 
Başkanlık : Malatya Belediye Başkanlığım, 
Şube Müdürlüğü : Yeşilyurt Belediye Şube Müdürlüğünü, 
Şube sınırlan : Yeşilyurt Belediye Şube Müdürlüğünün (Eski Yeşilyurt, Gündüz-

bey ve Yakınca Belediyesinin) sınırlarını, 
Merkez Müdürlükleri : Belediye Şube Müdürlüğü dışında kalan Belediye ve 

E. S. O. İşletmeleri bütçesine dahil bulunan Müdürlükleri ifade eder. 

n . ESAS HÜKÜMLER 
Madde 4 — Bağlılık : 
Belediye Şube Müdürlüğü Belediye Başkanlığına bağlıdır. 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 3 
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Madde 6 — Kuruluş : 
Şube Müdürlüğü bir müdür ve aşağıdaki birimlerden kuruludur. 
a) Başkâtip, 
b) Zabıta Komserliği, 
c) Evlendirme Memurluğu, 
d) Elektrik ve Su İşletmeleri Şefliği, 
e) Belediye Başkanı gerekli gördüğü takdirde Belediye Merkez birimlerine 

ait görevlerden bir kısmını bu görevleri yapacak personel ile birlikte Şube Müdür-
lüğünün emir ve sorumluluğuna verebilir. 

Madde 6 — Şube Müdürlüğünün çalışma konuları: 
a) Belediye hizmetleri ile ilgili yasalar, tüzükler, Belediye Meclis ve Encümen 

kararlan ile Başkanlık makamı emirlerinin gereğini yerine getirmek, 
b) Şube sınırlan içerisinde yaşayan halkın belediye hizmet ve görevleri çerçe-

vesi içindeki sorunları ve bunların çözüm yollarını tesbit etmek, bunları ilgili Merkez 
Müdürlüğü ile işbirliği kurarak çözümlemek, 

c) Belediye Zabıtası Ve Sıhhî Zabıta Yönetmeliklerini e t k i l i olarak uygula-
mak, 

ç) Evlenmek isteyen vatandaşların işlemlerini süratli ve düzenli olarak yürü-
tülmesini sağlamak, 

d) imar mevzuatına aykırı inşaat yapılmasını önlemek, kaçak yapılmış olan-
lan takip etmek, yasalara uygun yoldan yıkılmasını sağlamak, 

e) Yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetler bağgösterdiğinde görevli ekip-
ler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak, 

f) Muhtelif kanunlarla Belediyemize verilmiş olan vazifeleri şube hudutları 
içinde uygulamak, 

g) Şubede görevli memurların ve işçilerin çalışmalarını düzenlemek, denetle-
mek 

Madde 7 — Belediye Şube Müdürlüğü : 
a) Kuruluş içindeki yeri: 
— Bağlı olduğu Makam : Belediye Başkanlığı, 
— Emir vereceği kimseler : Şubede (görevlendirilmiş personelin tümü. 
b) Görev, yetki ve sorumlulukları : 
— 6. maddede belirtilen hizmetlerin düzenli ve etkili olarak yürütülmesini sağ-

lamak, 

— Müdürlüğe bağlı birimler personelinin düzenli ve verimli çalışmalarım sağla-
mak ve izlemek, 

— Belediye nizamlarına uymayanlar hakkında yasalarla tanınan yetkileri kul-
lanarak ceza vermek, 

— Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Sıhhî Zabıta Yönetmeliğini etkili olarak 
uygulanmasını izlemek, denetlemek, 

— Başkanlıkta ve Merkez Müdürlüklerinden gelen yazılan, emirlerin vaktinde 
yerine getirilmesini sağlamak, 
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— Şube bölgesinde belediye hizmetlerinin dava verimli, daha kaliteli olması ba-
kımından alınmasını gerekli gördüğü tedbirleri Başkanlığa veya ilgili Merkez Mü-
dürlüğüne iletmek. 

e) İş ilişkileri: 
Şube Bölgesinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile ilgili resmi ve özel 

teşebbüslerin çalışmalarına katılmak, Belediye ile halk arasında karşılıklı güven ve 
anlayış temellerine dayak olarak halkla ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri başarıyla 
yürütmek, bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda gerekli bilgileri düzenli olarak Be
lediye Başkanlığına veya Merkez Müdürlüklerine vermek. 

Madde 8 — Başkâtip : 
a) Kuruluş içindeki yeri: 
— Bağlı olduğu makam : Şube Müdürlüğü. 
— Emir vereceği kimseler : Evrak memuru, odası, bekçi ve kaloriferci, 
fo) Görev, yetki ve sorumluluğu : 
— Şubeye gelen veya şubeden giden hertürlü yazı ve evrakı kayıt dağıtım, 

cevaplandırma, dosyalama, gönderme, arşivleme gibi işlemlerin düzenli ve usulüne uy-* 
gun olarak yürütülmesini sağlamak, 

— Emrindeki personelin çalışmalarım düzenlemek ve denetlemek, 
— Şube Müdürlüğünün demirbaş, kırtasiye, araç ve gereç ihtiyaçlarını ağla-

mak, bunların korunması, genel bakım ve onarımlarının yapılması işlerini düzenlemek. 
— Dairelerin temizliği, ısıtılması, güvenliğinin sağlanması hizmetlerini oda

cılar, kaloriferciler ve gece bekçilerine düzenli olarak gördürmek, 
— Şube Müdürünün yetki devrinde bulunduğu sınırlı konularda onun yetkileri

ni kullanmak, 
— Şube Müdürünün vereceği diğer görevleri ifa etmek. 
c) İş ilişkileri: Şube Müdürünce belirtilecek ve Belediye daireleri İle iş iliş-

kisi kurmak. 
Madde 9 — Zabıta Komiserliği : 
Zabıta Komiseri 
a) Kuruluş içindeki yeri: 
— Bağlı olduğu Makam : 1 — Şube Müdürü, 2 — Merkez Zabıta Müdürü. 
— Emir vereceği kimseler : Zabıta Komiserliğine bağlı personelin tümü. 
b) Görev, yetki ve sorumluluğu : 
— Belediyeye, görev yüklenen yasaların, tüzüklerin, yönetmeliklerin gerek-

lerini yerine getirmek, 
— Zabıta memur ve müstahdemlerinin görevlerini yasalara ve emirlere uygun 

ve ve etkili olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek, 
— Şube Müdürlüğünden yada Müdürlük kanalı ile gelen yazıların gerektirdiği 

işlemleri yapmak, 
— Zabıtanın denetimine tabi her türlü esnafın sicil defterlerini düzenli olarak 

tutulmasını, istatistik bilgilerin usulünce kaydedilmesini sağlamak, 
— Zabıta hizmetlerinin düzenli yürümesi için gereken ihtiyaçları sağlamak, 

tedbir almak, 
— Şube Müdürlüğünün vereceği diğer görevleri yapmak. 
c) İş ilişkileri : 
— Görevi ile ilgili konularda Merkez Müdürlükleri ile iş ilişkileri kurmak ve 

sonucundan Şube Müdürlüğüne bilgi vermek. 
Madde 10 — Evlendirme memurluğu : 
a) Kuruluş içindeki yeri: 
— Bağlı olduğu makam : Şube Müdürlüğü. 
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b) Görev, yetki ve sorumluluğu : 
— Evlendirme Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirmek. 
Madde 11 — Elektrik ve su isletmeleri şefliği: 
1 — Elektrik ve Su işletme Şefi: 
a) Kuruluş içindeki yeri: 
— Bağlı olduğu makam : 1 — Şube Müdürlüğü, 2 — Belediye E. S. O. işletme-

leri Müdürlüğü. 
— Emir vereceği kimseler : Elektrik ve Su işletmeleri Şefliğine bağlı tahakkuk 

ve ve tahsil memurları ile montör ve İşçiler. 
b) Görev, yetki ve sorumlulukları: 
— Belediyeye görev yükleyen yasaların, tüzüklerin, yönetmeliklerin, Belediye 

Meclisi ve Encümeni kararlarının gereklerinin yerine getirmektir. 
— Şefliğe bağlı personelin görevlerini yasalara ve emirlere uygun ve etkili 

olarak yapılmalarını sağlamak ve denetlemek. 
— Şube Müdürlüğünden yada Müdürlük kanalı ile gelen yazıların gerektirdiğe 

işleri yapmak. 
— Şefliğin görev, yetki ve sorumluluğuna giren her türlü işlemlerini defteri 

mahsuselerin düzenli olarak tutulmasını, istatistikl bilgilerinin usulünce kaydedilme-
sini sağlamak. 

— Her türlü su ve elektrik arızasının anında tesbiti ve en kısa sürede gide-
rilmesini temin etmek. 

— Elektrik ve su ile ilgili olarak her türlü abonman işlemlerini yapmak 
— Elektrik ve su işletmesi gelirlerini kollamak, tahakkuk ve tahsil ettirmek. 
— Şube Müdürlüğünün vereceği diğer görevleri yapmak. 
c) İş ilişkileri : 
— Görev alanına giren konularda merkez müdürlükleri ile iş ilişkileri kurmak 

ve sonucunda Şube Müdürlüğüne bilgi vermek. 
Geçici Madde — Şube Müdürlüğü kuruluş kadroları ihdas edilinceye kadar yö-

netmelikte belirtilen görevler Belediye Başkanı tarafından merkezden görevlendirile-
cek personel eliyle yürütülür. 

Madde 12 — Yürürlük : 
— Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Madde 13 — Belediye Meclisinin 11 Haziran 1981 gün 40 sayılı kararı ile kabul 

edilen bu yönetmeliği Belediye Başkanı yürütür. 
m 

Sürt Valiliğinden: 

Siirt Özel İdare Müdürlüğü Memur Sınav Yönetmeliğinin 8, Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 

Madde 1 — 1O/10/1979 tarih ve 16780 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Memur 
Sınav Yönetmeliğinin 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

SINAV AÇILMA ZAMANI: 
MADDE 8 — 
Genel 'İdare ve Yardımcı hizmetler sınıfına --ireceklerden 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanununun 36. maddesinin (A) bendi gereğince boş ve ihtiyaç olan kadrolar 
için yılda iki defa, Haziran ve Ekim aylarında sınav açılabilir. 

Ancak İlçelerde alınacak personelin sınavının İlçede açılması için Valilik onayı 
ile Kaymakamlığa yetki verilebilir. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Kepsut Belediyesinden : 

Balıkesir İli Kepsut Belediyesi İmar Yönetmeliği 
BİRİNCİ BÖLÜM 

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

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

Madde 1.02 — Bu yönetmelik, Resmî Gazete ile yayımım 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, saden ayrık veya bitişik bina 
yapılacağım, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizanım 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 hakkın-
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 aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Halk konutlarının yerlerinin uygunluğunu!- 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 olanları 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 açıkça 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, sağük 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 asgarî ölçüleri; arazi meyili, 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 toplana 4- (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 toplam + (12) metreden, 
D) Yüksek inşaat bölgelerinde : (30) metreden. 
II — Yalnız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde: (4) metreden. 
III — Küçük san'atlar bölgelerinde: 
a) Bitişik nizamda : (4) metreden, 
b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (4) metreden, 
c) Ayrık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (4) metreden. 
IV — Sanayi bölgelerinde: (30) metreden az olamaz. 
Bu ölçülerin tesbitinde, köşebaşma rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan 

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

len yerlerde (2000) m1 den, 
II — Sanayi bölgelerinde: (2000) m2 den az olamaz. 
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BAHÇE MESAFELERİ: 
Madde 3.02 — iskân saltalarında yapılacak binaların: 
ön bahçe ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeleri genel olarak (5) 

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

c) Birden fazla sokağa yüzü bulunup da diğer bütün şartlar tahakkuk ettiği 
halde sadece sokak yüzleri bu yönetmelikteki asgari cephe genişliği şartlarına uy-
madığından parçalara bölünemeyen parsellerden köşe basma 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 — ifraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel ihdas edilemez. 
UMUMİ HİZMETE AYRILAN YERLER: 
Madde 3.05 — imar plânlarında, iskân hudutları içinde bulunup da, umumî 

hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı ay
rıldıktan sonra geriye kalan parçalan imar planına ve bu yönetmelik esaslarına 
göre müsait ise parsellere aynlabilir. 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 (3,5) 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 özelliklerini ve belediyenin imar işlerini yü-
rütmekle görevli dairesinin teklifi de gözönüne alınarak, hangi maksat için yapılıp 
kullanılabileceği belediye encümenince tayin ve tesbit olunur. Mal sahibi bu mak-
sadın dışına çıkamaz. 

Ayrıca, bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil olanlarında program müd-
deti sonunda, programa dahil olmayanlarında ise, kanunen muteber müracaat ta-
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lininden itibaren 5 yıllık müddetin geçmesi halinde, bu yer belediyece kamulastınl-
madiği veya imar planında gerekli değişiklik yapılarak başka bir imkan sağlana-
madığı takdirde, yine bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar k i bu halterde veri-
lecek ruhsatın daimi 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 
yapümasına 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 tabi! zemin-
den {3,5) metreyi, inşaat sahaları toplamı (100) metrekareyi geçmemek üzere yapı 
izni verilebilir. 

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

olması veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arzetmesi yüzünden, 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 (100) metrekareyi Ve saçak seviyelerinin 
tabii zeminden yüksekliği (3,5) metreyi aşmamak, yola ve arsa şuurları (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 kamulaştınlıncaya kadar, 
sahiplerince eskiden olduğu gibi kullanılmasına devam olunur. 

Ancak, iki tarafında imar plân ve mevzuatına aylan olmamak şartıyla yapıl-
mış bina veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafından plana göre tesbiredil-
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. 
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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-
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 
esaslanna 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 İnşa 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 azami 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 yolları 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 yükseldiğini gösterir.) 

Ancak, 
Yukarıdaki 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-
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imliğe kadar yapı yapılabilir. 
d) İmar plânında, ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki yapı adaların-

da yapılacak binaların, gece gündüz ikamete aynlmayıp sadece iş yeri olarak kul-
lanılan zemin katları ile aynı maksatla kullanılan birinci katları müşterek mütalâa 
edilerek, bunların yüksekliği (350) metreyi aşmayan kısımları, varsa bodrumları ite 
birlikte arsa derinliğince yapılabilir. 

Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabîi 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 plânı ve raporlarında kat adetleri veya bina yüksek

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

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

rum hariç (1) den fazla, 
(6.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina derinliği (63) m.'den, kat adedi bod-

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

rum hariç (3) den fazla, 
(12.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (930) m.'den fazla, 
(19,50) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (930) m.'den fazla olamaz. 
(İmar plânlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbir-

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

b) İmar plânına göre İskân hudutları içinde bulunup da yapı yapılması 
menedilen veya başka maksada tahsis olunan yerlerde bu madde uygulanmaz. 

c) Yeni yapılacak binarın, 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 hesapları île, 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 (33) met-
reyi geçmeyen bina veya tesislere de izin verilebilir. 

d) Bu maddenin uygulanmasında, yollardaki arazî 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 tarihi 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 birci kat itibar olunur. 
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BİNALARA KOT VERİLMESİ: 
Madde 3.15 — Genel olarak binalara arsanın cephe aldığı yolun kırmızı ko

luna göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenan hizasındaki tretuvar üst 
seviyesinden kot verilir. 

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

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

iki l i blok teşkil eden binaların 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 
[azla 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. 

ik i 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 mimarî icaplar sebebiyle, bir 
binalar blokunun, bir binanın veya müstakil bir dairenin, tesbit edilen bina yük-
sekliğini aşmamak, belirli piyesler için tâyin olunan asgari kat yüksekliklerine ve 
bu yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı olmamak 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 (3,5) metreyi, 
Hımış, ahşap, yarım ahşap, yarım kârgir binalarda: Bir bodrum ve iki nor-

mal kat, yani (6,5) metreyi aşamaz. 
Kerpiç yapıların üzerine ayrıca çatı katı yapılamaz. 
b) Ahşap veya yarım ahşap binalar bitişik olarak yapılamazlar. Hımış ve 

yarım kârgir binaların, komşu hudutlarında zeminden İtibaren çatının her yerinden 
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(0.50) metre yüksekliğe kadar ve en az bir tuğla kalınlığında yangın duvarı yapılması 
şartıyla 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 binaların temel ve bodrum kat duvarları kârgir olacaktır. 
SAÇAKLAR: 
Madde 3.18 — Binalarda saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak saçakların 

(120) 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 taşmam ak. 
Genişliği (120) 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, kapaklarda (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 yaklaştırîlmalarına 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 Sınırı Dışındaki Çıkmalar: 
Ön bahçesi bulunmayan ya da yeterli olmayan teşekkül etmiş, bölgelerde; yol, 

meydan, yeşil alan gibi kamu kullanılmama 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 çıkmaların kapalı kısmı cephe 
boyunca yapılabilecek çıkmaların 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 çıkmak teşekkül etmiş olması koşuluna bağlı 
olarak verilir. 
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imâr plânı kararı ya da imar Yönetmeliği değişikliği nedeni ile kat eklen-
mesi, çatı katlarının tam kata tamamlanması halinde bu maddedeki çıkmalı teşek
kül etmiş bölge koşuluna uyularak eklenecek kat ve bölümlerde de çıkma izni verilir. 

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

Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa 
yapılsın (0,20) metreyi geçmeyen motifler ile bahçe içerisinde yapılacak üstü açık 
teras ve zemin kat giriş merdivenleri, bina cephesinden itibaren genişliği (130) 
metreyi geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar üst 
seviyesinden en az (2.20) metre yükseklikte bulunmak şartıyla yol durumuna, 
civarın ve binanın karekterine göre, belediyece tesbit edilecek giriş saçakları çıkma 
addedilemez. 

IŞIKLIKLAR 
Madde 3.21 — 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 aşıklıktan, yıkan-
ma yeri ve W.C d e r i n ışıklık veya hava bacasından faydalanmalarıda mümkündür. 

Genel olarak ışıklıklar, yükseklikleri (630) metreyi geçmeyen binalarda dar 
kenan (1) metreden ve sahası (3) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenarı (1.50) 
metreden ve sahası (4.50) metrekareden az olamaz. 

Otel. pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacakları ışıklık-
lar, yükseklikleri (630) metreyi geçmeyenlerde dar kenan (130) metreden ve sahası 
(4,5) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenarı (2) metreden, sahası (6) metrekare
den 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 artınlır. 

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 yeti 
1 WC bulunacaktır. 
3 veya daha az odalı ev veya dairelerde yıkarıma yeri ile WC bir arada olabilir. 
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b) Bunlardan; 
En az 1 oda 
Yatak ve çalışma odaları 
Mutfak veya yemek pişirme yerleri 
Banyo veya yıkanma yerleri 

080x4.00) m. 
(2.10x2.80) m. 
(1.50x2.00) m. 
(120x2.00) m. 
(0.90x120) m. 
(1.00x120) m. 
(1.10x1.20) m. 

W. C. 
Antre, ofis, koridor, yatak holü vesair iç geçitler 
Birden fazla daire ile ilgili genel geçitler 

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. G, 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 (2.20) 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, dükkân 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 3.24 — Binalarda, pencere boşlukları toplamı, faydalanacak piyes 

alanının: Salon, oda ve mutfaklarda sekizde birinden ve her halde (1.25) 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. 

Madde 325 — Genel olarak kapı yükseklikleri (2) 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 şarabinin 
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. 

KAPILAR 
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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 (1) 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 (0.13) 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 3.28 — 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 (18.50) 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 329 — 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 3.30 — 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 katında 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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PORTIKLER: 
Madde 331 — Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, portik yük

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

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

metreden, 
Genişliği (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 327 nci madde-

deki şartlara uygun merdiveni olması, 
d) Bir kısmı veya diğer katlan 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] 
m'esi gereklidir. 

SU DEPOLARI VE 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 işham, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarla otel ve benzerlerinde 

en çok (25) kişiye, sinema, tiyatro gibi umumî 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. 
Tabu zeminin veya bahçe seviyesinin altında kalmak şartıyla lüzumlu görülen 

hallerde bahçenin tamamında bodrum yapılmasına Belediyece izin verilebilir. 
Madde 3.35 — Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyil-

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

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

regince 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 m 3 (brüt) den, 
b) Kalorifersiz olanlarında, konut binalarının 12 daireden işyeri ve büro bi-

nalarının 4000 m 3 (brüt) den, fazla olanlarında kapıcı dairesi ayrılması zorunludur. 
2 — Konut binalarının daire sayısı 20 den, işyeri ve büro binalarının 6000 m 5 

(brüt) den fazla olanlarında, kapıcı dairesine 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 binaların 15000 m 1 

(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 (23) 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) metreyi', gerisinde (ise (1.50) metreyi geçemez. Ayrıca üzerle-
rine yüksekliği (1) 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 uyması5 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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DİĞER BASİT TESİSLER: 
Madde 3.41 — Bahçelerde yapılması istenen pergole ve basit ser gibi bazı 

tesislerin inşaasına ve parsel hudutlarını 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 yaklaştınlamaz. 
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 plânlan, 
3 — 1/50 ölçekli en az iki tam kesit, 
4 — 1/50 ölçekli cephe resimleri, 

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

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

hesap ve resimleri, 
c) Gereken hallerde, tesisat plânı, proje ve resimleri: 
Madde 4.02 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 mesuliyetini 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 İmar ve İskân Bakanlığının, 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 ibrazına lüzum yoktur. 

Madde 4.04 — Belediyece, 4.03 üncü maddede sözü geçenler dışında kalan ya-
pılardan, büyüklüğü ve bazı özellikleri dolayısıyla uygun- görülenlerinin 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 mimarî 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 plânlan 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 aylan 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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Gölhisar Belediyesinden: 

Burdur İli Gölhisar Belediyesi imar Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1.01 — 6785 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulu-
nan bu Yönetmelik Gölhisar Belediyesi sınırları içinde ve bu Belediyenin mücavir 
sahalarında uygulanır. 

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

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

Madde 1.03 — Bu yönetmelikte yazılı hükümler, imâr plânlarmda 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 
yapılacağım, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağım, binaların ter-
tip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tesbit maksadıyla şematik olarak gösterildiğin-
den, bunlara ait ifadeler imâr plânlarının kayıtlarından sayılmazlar. 

Madde 1.04 — îmâr 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 İmâr 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 kararları ve benzeri kararlar alınıp uygulanamaz. 

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

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

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

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

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

Ayrıca, umumî binalardan yalnız aynk nizamda olanları ile sanayi bölgele-
iki tesisler- bu yönetmeligin derinlik. . rindeki tesisler, bu yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıtla 

rina ve yönetmelikte bu gibi binalar için yer verilenler dışında kalan iş ölçülere 
tabi değildir. 

Ancak, bu maddenin tatbikinde belediyece tereddüte düşülmesi halinde 1-04 
ncü maddenin ikinci fıkrası uygulanır. 

Madde 1.09 — Ruhsat alınması gerektiği halde, ruhsat alınmadan yapılan 
veya ruhsat ve eklerine aylan 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 muhafaza 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 açıkça belirtilmiş olan 
bölgeler kasdedilmektedir. 

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 
katlann, 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 asgarî ölçüleri; arazi meyili, 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 başlannda: Yanbahçe mesafesi + (6) metreden, 
c) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (6) metreden, 
B) 5, 6 katlı inşaata müsait yerlerde: 
a) Bitişik nizamda: (—) metreden, 
b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi+(—) metreden, 
c) Ayrık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (—) metreden, 
C) 7, 8, 9, 10 katlı inşaata müsait yerlerde; 
a) Bitişik nizamda: (—) metreden, 
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (—) metreden, 
c) Ayrık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (—) metreden, 
D) Yüksek inşaat bölgelerinde: (—) metreden. 
II — Yalnız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde: (4) metreden. 
III — Küçük san'atlar bölgelerinde: 
a) Bitişik nizamda: (4) metreden, 
b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (4) metreden, 
c) Ayrık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (4) metreden, 
IV — Sanayi bölgelerinde: (30) metreden az olamaz. 
Bu ölçülerin teshirinde, köşebaşına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan 

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

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

metredir. 
Bu binaların bitişik olmayan her cephesinde, komşu sınırlarından itibaren: 
Çelik, kârgir ve benzeri yapılarda en az (3) metre, 
Diğerlerinde ise en az (5) metre mesafe bırakılması şarttır. 
Teşekkül etmiş durumu bu madde hükmüne uymayan yerlerde, Sn 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 yönetmelikteki 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 plânlannda, iskân hudutları içinde bulunup da, umumî 

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

Bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil bulunmayanlarda; yükseklikleri 
tabiî zeminden (3.50) 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 
güzergah!anna 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 özelliklerini ve belediyenin imar işlerini yü
rütmekle görevli dairesinin teklifi de gözönüne alınarak, hangi maksat için yapılıp 
kullanılabileceği belediye encümenince tayin ve tesbit olunur. Mal sahibi bu mak-
sadın dışına çıkamaz. 

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

KAPANAN YOL VE ÇİKMAZ 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 planlama 
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 (2.50) metrekareyi ve saçak seviyelerinin 
tabiî zeminden yüksekliği (4.50) metreyi aşmamak, yola ve arsa şuurlarına (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 haklarım 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 ilaveler yapılmasına veya mevcut yapıların esaslı 
tâdiline izin verilmez. 

Bu gibi arsalar, imar Kanunu hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait 
hale getirilinceye veya bu mümkün olmadığı takdirde kamulaştınlmcaya 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. 
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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
salarda, parsel büyüklükleriyle ilgili hükümlere bağlı kalmaksızın yapı yapılma-
sına da izin verilebilir. 

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

Şu kadar ki, umumî binalar, sınaî tesisler, küçük san'at ve ticaret grupları 
kamu tüzel kişileri veya kamu teşebbüsleri tarafından inşa ettirilecek lojmanlar ile 
sahası (2000) metrekareden az olmayan parseller üzerine, konut kredisi veren 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 azami bina sahasını aşmamak ve asgari 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. 

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

bahçe sınırına (3) metreden fazla yaklaşmamak şartıyle: 
H 

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

(Burada: 1 = Bina derinliğini, 
L = Parsel derinliğini, 

k = ö n bahçe mesafesini, 
H = Bina yüksekliğini gösterir.) 

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

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

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

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

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

b) Köşe basma rastlayan parsellerde bina derinliğinin tesbiti, parselin üze-
rinde bulunduğu yolların imar nizamı gözönüne alınarak yapılır. 
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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) îmar plânında, ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki yapı adaların-
da yapılacak binaların, gece gündüz ikamete ayrılmayıp sadece iş yeri olarak kul-
lanılan zemin katları ile aynı maksatla kullanılan birinci katları müşterek mütalâa 
edilerek, bunların yüksekliği (4.50) metreyi aşmayan kısımları, varsa bodruman ile 
birlikte arsa derinliğince yapılabilir. 

Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabii 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 plânı ve raporlarında kat adetleri veya bina yüksek-

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

İmar plânına göre; genişliği: 
(6.00) m.'ye kadar olan yollarda: Bina yüksekiği (4.50) m.'den, kat adedi bod-

rum hariç (1) den fazla, 
(6.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina derinliği (730) m.'den, kat adedi bod-

rum hariç (2) den fazla, 
(9.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (10.50) m'den, kat adedi 

bodrum hariç (3) den fazla, 
(12.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (10.50) m.'den, kat adedi bod-

rum hariç (3) den fazla, 
(14.50) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (10.50) m.'den fazla, 
(19.50) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (1050) m.'den fazla olamaz, 
(İmar plânlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin bitiş-

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, tayin 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 elemanlan, plân veya yönetmelikte 
gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplamak, lüzumu halinde asansör yeri bırakıl
mak ve proje mesuliyeti ile fennî 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 konusu 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 arızî genişleme ve daralmalar 
da. ön bahçe, yeşil saha, röfuj, meydan, demiryolu, su kenan gibi unsurlar yol ge-
nişliğine dahil edilmez. 

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

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 ha-
linde, belediyece yakın bir takribiyetle kot verilmesi de mümkündür. 

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

İkili blok teşkil eden binaların 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 (20) metre evvel diğer sokak şartlarına uydurulacaktır. Şu kadar ki, bina derinli* 
ğinin (3) 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
sına 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 (+) metreden fazla olamaz. Fazla meyilli sokaklar üzerinde yapılacak bi-
nalarda» uygulanacak şekli takdire, gereken yerlerde kademeler yaptırmağa beledi
ye yetkilidir. 

Arazi meylinden faydalanmak maksadıyla veya mimarî icaplar sebebiyle, bir 
binalar blokunun, bir binanın veya müstakil bir dairenin, tesbit edilen bina yük-
sekliğini aşmamak, belirli piyesler için tâyin olunan asgari kat yüksekliklerine ve 
bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı olmamak şartıyla çeşitli katlardan ve 
farklı taban veya tavan seviyelerinden müteşekkil olarak tertiplenmesi mümkün 
olduğu gibi, zemin katlatın 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 (3.50) metreyi, 
Hımış, ahşap, yarım ahşap, yarım kagir binalarda: Bir bodrum ve iki nor-

mal kat, yani (6.50) metreyi aşamaz. 
Kerpiç yapıların üzerine ayrıca çatı katı yapılamaz. 
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b) Ahşap ve yarım ahşap binalar bitişik olarak yapılamazlar. Hımış ve 
yarım kagir binaların, komşu hudutlarında zeminden itibaren çatının her yerinden 
(030) metre yüksekliğe kadar ve en az bir tuğla kalınlığında yangın duvarı yapılması 
şartıyla 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 binaların 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 madde 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 tabiî zemin

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

reden 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 
edebilir. 

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

Ayrıca, yine bitişik nizama tabi yerlerde, iki taraftaki ilgililerin muvafakati 
halinde ve belediyece mahzur görülmediği takdirde, çıkmaların yan komşu hudu
duna kadar yaklaştınlmalanna da izin verileceği gibi, komşu parselde İmar 
plânına göre aynen muhafazası gereken ve arka cephe hattı çıkma yapılacak bina-
nınkinden ileride olan bir bina bulunması halinde, çıkmanın bu hattı aşmamak, 
üzere, bu tarafta komşu hududuna kadar devam ettirilmesi de mümkündür. 

Komşu parselde imar planına 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 SINIRI DIŞINDAKİ ÇIKMALAR: 
ön bahçesi bulunmayan ya da yeterli olmayan teşekkül etmiş, bölgelerde; yol, 

meydan, yeşil alan gibi kamu kullanımına ayrılmış yerler üzerinde, parsel sınırı dı
şında, eski yönetmelik maddeleri uyarınca imar durumuna ve ruhsatı alınmış onanlı 
projesine uygun olarak çıkmak bina yapılmış ise, yeni yapılacak binalarda ayni 
koşullarla çıkma yapılabilir. Ancak, yapılacak çıkmaların kapak kısmı cephe boyun-
ca yapılabilecek çıkmaların 2/3'ünü geçemeyeceği gibi açık veya kapak çıkma ko-
nusu parselden en az 2.00 metre uzaklıkta olacaktır. Komşu parselde daha önce 
parsel sınırına kadar çıkma yapılmış ise, 2.00 metre uzaklık koşulu aranmaz. 
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Çıkma izni verilmesine esas olacak teşekkül etmiş bölge koşulu her yapı 
adası için aranır. Bir yapı adas ın ın 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 çık-
ma izni, her cephe için adarım çıkmalı teşekkül etmiş olması koşuluna bağlı olarak 
verilir. 

İmar plânı karan ya da imar yönetmeliği değişikliği nedeni ile kat eklenmesi, 
çatı katlarının tam kata tamamlanması halinde bu maddedeki çıkmalı teşekkül et-
miş bölge koşuluna uyularak eklenecek kat ve bölümlerde de çıkma izni verilir. 

Geçici Madde — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsatı alı-
narak yapımına başlanmış parsel sının dışına çıkmalı binalar onanlı projesine uv-
gun olarak tamamlanır. 

Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa 
yapılsın (0.20) metreyi geçmeyen motifler ile bahçe içerisinde yapılacak üstü açık 
teras ve zemin kat giriş merdivenleri, bina cephesinden itibaren genişliği (1.50) 
metreyi geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar üst 
seviyesinden en az (2.20) metre yükseklikte bulunmak şartıya, 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. Clerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmalarıda mümkündür. 

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

Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacakları ışıklık-
lar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyenlerde dar kenan (1.50) metreden ve sahası 
(430) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenan (2) metreden, sahası (6) metre-
kareden az olamaz. 

Her türlü binada hava bacalarının asgarî ölçüsü 0.45x0.45 metrekaredir. 
Asgarî ölçüdeki bir ı ş ı k k 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 artınlır. 

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-
caktır. Komşu bina veya parsellerin 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 V E ÖLÇÜLERİ: 
Madde 322 — a) Her müstakil evde veya dairede; en az: 
1 Oda 
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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, 
b) Bunlardan; 
En az 1 oda (2.80x4.00) m. 
Yatak ve çalışma odaları (2.10x2.80) m. 
Mutfak veya yemek pişirme yerleri (1.50x2.00) m. 
Banyo veya yıkanma yerleri (120x2.00) 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, içerisine 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 katlan ile müştemilât binalannda 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, dükkân ve benzeri işyerlerinden ve içer-
sinden insan oturan, yatan veya çalışan diğer binaların iç yükseklikeri de (2.60) 
metreden az olamaz. 

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

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

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

KAPILAR: 
Madde 3.25 — Genel olarak kapı yükseklikleri (2.00) 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 WC. ve benzeri yerlerin kapılarında 
(0.70) metreden az olamaz. 

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

Madde 326 — Binalann 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. 
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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. 

Merdiven ve Sahanlık Genişlikleri : 
Yukarıda belirtilen binalarda ve varsa çatı katındaki daireler dahil dörtten faz-

la dairesi bulunan apartmanlarda, (120) metreden, diğer binalarda (1.00) metreden ar 
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 hesapların*. 
Balasmanlı merdivenlerde, merkezden (0.15) metre mesafede asgarî basamak 

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

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 (1530) 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 planı 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 şartım 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 329 — 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 (l) piyeste, otel, iş ham ve 
benzeri binların ise her katında en az (1) baca yapılması mecburidir. 

Normal bacaların iç genişlikleri en az (0.14x0.14) metre olmak üzere her 
katın bacası müstakil olacak, iki ve daha fazla baca birbirine bağlanmayacaktır. 
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Her ateş mihrakına ayrı bir baca yapılacaktır. Şönt baca yapılması halinde 
bu kayıt aranmaz. 

PORTİKLER: 
Madde 3.31 — Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, portik yük-

sekliği (3.50) 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 (3.50) 

metreden. 
Genişliği (30) metreden kısa pasajlarda (3.00) metreden daha uzunlarda (4.00) 

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

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

deki şartlara uygun merdiveni olması, 
d) Bir kısmı veya diğer 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 VE 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 umumî binalarda ise en çok (50) kişiye, en az 
f 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 3.35 — Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyil-

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

KAPICI DAİRELERİ: 
Madde 336 — 6785 sayılı Yasaya, 1605 sayılı Yasa ile eklenen 2 nci madde 

gereğince kapıcı dairesi ayrılacak binalarla bu dairelerin ölçü ve nitelikleri aşağı-
da gösterilmiştir. 

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

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

larının 3000 m 3 (brüt) den, 
b) Kalorifersiz olanlarında, konut binalarının 12 daireden, işyeri ve büro 

binalarının 4000 m 3 (brüt) den, fazla olanlarında kapıcı dairesi ayrılması zorunludur. 
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2 — Konut binalarının daire sayısı 20 den, İşyeri ve büro binalarının 6000 m» 
(brüt) den fazla olanlarında, kapıcı dairesine ilaveten esas giriş kapısı yanında 4 
metre kareden küçük olmayan kapalı bir kapıcı bölmesi ayrılacaktır. 

3 — Konut binalarının daire sayısı 50 den, işyeri ve büro binalarının 15.000 
m 3 (brüt) den fazla olanlarında kapıcı dairesinden başka, aynı ölçü ve nitelikte birde 
kaloriferci dairesi ayrılacaktır. 

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

mine 0,50 m. den fazla gömülü olmayacaktır. 
2 — Kapıcı daireleri doğrudan ışık ve hava alabilecek şekilde düzenlenecek 

ve alam dokuz metrekareden az olmamak şartıyla 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. 

MÜŞTEMİLÂTLAR: 
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 istisna! parseller dışında, esas binaların yol tarafın-
daki cephe hatlarını tecavüz eden müştemilât binası yapılamaz, 

Bu gibi istisnaî parsellerde müştemilât binalarının yapılacağı yeri tayine bele-
diye yetkilidir. 

Müştemilât b i n a l a n n : 
a) Dar kenan (4) metreden, en yüksek noktasının tabiî zeminden yüksek-

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

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

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

benzeri hizmetler için kullanılması gerekir. 
PARATONERLER: 
Madde 3.38 — içinde 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 üzerleri-
ne 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 sanaî böl-
gelerinde 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. 
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Aksi halde, esas binaya kullanma izni verilebilmesi için şantiye binasının yıktırılmış 
olması şarttır. 

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

tesislerin inşaasına ve parsel hudutlarını aşmayan genişliği (1.00) metreyi geçmeyen 
kuranglez yapılmasına belediyece izin verilebilir. 

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

hudutlarına (5.00) metreden fazla yaklaştırılamaz. 
Ancak, bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde, özellikle bitişik yapı ni-

zamına tabi verlerde, fenni ve sıhhî mahzur bulunmadığı takdirde bu mesafeleri 
azaltmağa veya birkaç komşuya ait forseplikleri bir araya 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 planlan, 
3 — 1/50 ölçekli en az iki tam kesit, 
4 — 1/50 ölçekli cephe resimleri, 

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

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

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

standartlarına uygun olması, 
b) Ehliyetli elamanlara tanzim ettirilmiş olması, 
c) Projenin basma: 
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. 
Yapı sahibi ile, 
Projeleri tanzim eden, 
Yapının fennî mes'uliyetini alacak olan. 
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Şürveyans hizmetini görecek olan, 
elemanlar hakkında lüzumlu bilgileri açıkça belirten bir bilgi tablosunu ihtiva 
etmesi, 

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

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

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

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

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

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

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

Bu değişiklik, yapının statik hesaplarında da değişiklik yapılmasını gerektir-
diği takdirde, 4.01 inci maddenin (b) 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 planının belediyeye ibrazı ile iktifa olunabilir. 

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

e) Bu maddede sözü geçen tadilat projelerinin (3) takım olması lazımdır. 
Madde 4.06 — Ruhsata tabi olan basit tadil ve tamirlerde plan, 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 bilaha 
re 21/5/1977 gün ve 15943 ve 23/12/1977 gün ve 16148 sayılı Resmî Gazete'lerde yayınla-
nan şekliyle bazı maddeleri değiştirilen otopark yönetmeliği hükümlerine uyula-
caktır. 

Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 
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YARGı BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
Esas sayısı: 1981/2 
Karar sayısı: 1981/21 
Karar günü: 5/5/1981 
İİTÎRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 1. İs "Mahkemesi. 
ÎTÎRAZIN KONUSU: 2/9/1971 günlü, 1479 sayılı (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 

Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na, 19/4/1979 günlü, 2229 sa-
yılı Yasanın 33. maddesiyle eklenen Ek 2. maddenin son fıkrasında yer alan «Ancak 
eski basamakta gecen süreler yeni intibak ettirilen basamakta geçmiş süreler olarak 
değerlendirilemez» biçimindeki hükmün, Anayasa'nın 2. İve 48. maddelerine aykırılığı 
öne sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir. 

I — OLAY: 
Bağ-Kur sigortalısı olan davacı, 16/11/1979 gününde emekliliğini istemiş, ken

disine, 2229 sayılı Yasa gereğince yeni basamak ve aylıkların uygulamaya konulduğu 
1/7/1979 gününden itibaren 11. basamakta bir yıl süreyle prim ödememiş olduğu 
İçin, bir aşağı basamak olan 10. basamaktan aylık bağlanmıştır. 

Davacı, 2029 sayılı Yasa*nın yürürlüğe (girmesinden önce 11. basamakta bir yıl 
süreyle prim ödemek suretiyle Yasada öngörülen süreyi doldurmuş bulunduğunu 
ileri sürerek, kendisine 11. basamaktan aylık bağlanmasının hüküm altına (alınması 
istemiyle dava açmıştır. 

Bu dava üzerine, durumu inceleyen Mahkeme, davacıya 11. dereceden aylık 
bağlanmasını engelleyen ve yukarda sözü edilen Ek 2. maddenin son fıkrası hükmü-
nü Anayasaya aykırı görmüş ve sözü geçen hükmün iptali için kendiliğinden Anaya-
sa Mahkemesi*ne başvurmuştur. 

II — İTİRAZIN GEREKÇESİ : 
İtiraz yoluna başvuran (Mahkeme, Anayasa'ya aykırılık savım özetle şu gerek-, 

çeye dayandırmaktadır: 
Yasa Koyucu bu hükümle, Bağ-Kur^ı, artan yaşlılık aylığı istemlerinden hiç 

olmazsa bir yıl için koruma yoluna gitmiştir. Aslında, parasal gerekçelerle vatandaş-
ların sosyal ^güvenliğinin bir ölçüde de olsa sarsılmaması gerekir. Yasa Koyucu ta-
rafından kabul edilen bu yasa kuralı Anayasa'nın 43. maddesine aykırı bir (durum 
oluşturmuştur. 

Öte yandan, söz konusu yasa kuralı kazanılmış hakları çiğnemektedir. Zira, 
davacı değişik Yasanın yürürlüğe girişinden "önce bir yıl süreyle aynı (basamakta prim 
ödemiştir. Böylece Anayasa'nın. 2. maddesinde açıklanan hukuk devleti ilkesine ay-
kırı bir durum ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

m — METİNLER: 
1 — İtiraz konusu Yasa {hükmü: 
2/9/1971 günlü, 1479 sayılı «Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunuma 19/4/1979 günlü, 22Q9 sayılı Yasa ile eklenen 
Ek 2. maddenin itiraz konusu son fıkrası hükmü şöyledir: 

«Ancak, eski basamakta geçen süreler yeni basamakta geçmiş süreler olarak 
değerlendirilemez.» 
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2 — Dayanılan Anayasa kuralları: 
«MADDE 2 — Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen 

temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.» 
«MADDE 48 — Herkes, sosyal güvenlik haklarına sahiptir. Bu (hakkı sağla-

mak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin 
ödevlerindendir.» 

IV — İLK İNCELEME: 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca, Şevket MÜFTÜGİL, 

Ahmet H . BOYACIOĞLU, Muammer YAZAR, Ahmet ZEYNELOGLÜ, Adil ESMER, 
Hakkı MÜDERBÎSOĞLU. Nihat O. AKCAKAYALIOGLTJ, Nahit SAÇLIOĞLU, Hüse-
yin KARAMÜSTANTİKOĞLU, Kenan TERZİOĞLU, Orhan ONAR, Necdet DARTCI-
OĞLU, İhsan N. TANYILDIZ, Yılmaz ATJİEFENDİOĞLU ve Yekta Güngör ÖZDEN in 
katılmaları ile 10/2/1981 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında: «Dosyada tek-
siklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine» oybirliği ile karar verilmiştir. 

V — ESASIN İNCELENMESİ: 
İşin esasına ilişkin rapor, mahkemenin gerekçeli kararı ve ekleri, itiraz ko-

nusu yasa hükümleri ve Anayasa'ya aykırılık savma dayanak tutulan Anayasa kural-
ları; bunlarla ilgili yasama belgeleri ve öteki metinler okunduktan sonra gereği gö-
rüşülüp düşünüldü: 

1479 sayılı Bağ-kur Yasası'na 2229 say ı l ı Yasa ile eklenen Ek 2. maddenin 
itiraz konusu olan son fıkrası 6/3/1981 günlü, 2423 s a y ı l ı Yasanın 6. maddesiyle yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 

1479 sayılı Yasaya, 2423 s a y ı l ı Yasayla, eklenen (Ek Geçici 9. madde, bağlanmış 
ve bağlanacak olan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası aylıklarının hesabında, 
1/3/1981'den 31/12/1982"ye kadar esas alınacak basamak değerlerini göstermiş; an-
cak, bu basamaklar üzerinden hesabedilecek aylıkları 1/3/1981 tarihinden itibaren 
geçerli sayarak, daha geriye doğru bir basamak düzeltilmesini öngörmemiştir. 

İtiraz konusu Ek 2. maddenin son fıkrası, (davacının emekli olduğu tarihte hak-
kında alınan İdari karara dayanak]ık etmiş ve bu nedenle de 16/3/1981 günlü, 2423 sa-
yılı Yasayla yürürlükten kaldırılmış olmasına karşın, görülmekte olan davada (uygu
lama durumunu sürdürmüş bulunmaktadır. 

Bağ-Kur Yasasının 2229 s a y ı l ı Yasayla değiştirilen 136. maddesine göre, yaşlılık 
aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bulunduğu gelir basamağında en az bir 
yıl prim ödemişse o basamak üzerinden, bulunduğu gelir basamağında bir yıl prim 
ödernemişse bir önceki basamak üzerinden aylık bağlanmaktadır. 

2229 sayılı Yasa ile 50. maddedeki basamakların değerlerinde artışlar yapılmış-
tır. Ek 2. maddede, sigortalıların bulundukları gelir basamağına intibak ettirilecekle-
ri, ancak eski basamakta geçen sürelerin yeni intibak ettirilen basamakta geçmiş sü-
reler olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Herhangi bir sigortalının intibaktan 
önce bulunduğu eski basamakta prim ödediği süreler yeni basamakta değerlendirile-
meyeceğine göre, bu sigortalının bulunduğu basamağın yükseltilmiş yeni değeri üze-
rinden bir yıl süreyle prim ödemedikçe, o basamaktan emekli olma hakkı doğmaya-
caktır. 

Bağ-Kur sigortalısı olan davacı, emekli işleminin yapıldığı tarihte bulunduğu 
11.basamağın 2229 s a y ı l ı Yasa ile yükseltilmiş olan yeni değeri üzerinden bir yıl sü-
reyle prim ödememiş olduğundan, kendisine 10. basamak üzerinden aylık bağlanmış-
tır. 
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1 — Anayasa'nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesi yönünden inceleme: 
İtiraz eden mahkeme, davacının evvelce 11. basamakta prim ödeyerek geçirdi-

ği süreleri değerlendirmeyen yasa kuralının, kazam İmiş hakları çiğnediğini ve bu yüz-
den Anayasa'nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine ters düştüğünü ileri sürmek-
tedir. 

Bu savın doğru olup olmadığının anlaşılabilmesi için, davacının, 2229 sayılı 
Yasarım yürürlüğe girmesinden önce kazanılmış hakkının ne olduğunun araştırıl-
ması gerekir. 

Davacı, İ2229 sayılı Yasarım yürürlüğe girdiği 4/5/1979 terfihinden önce 11. ba-
samağın eski değeri olan 3750 lira üzerinden bir yıl süreyle prim ödemiştir. 2229 
sayılı Yasa yürürlüğe konulmasaydı, kendisine 1479 sayılı Yasanın ilgili hükümleri 
gereğince 11. basamağın eski değeri olan 37B0 liranın % 751 oranında yaşlılık aylığı 
bağlanacak ve ilgili 37150 X 0,75 = 2.812,50 lira aylık alacaktı. 

Davacı, 11. basamağın yükseltilmiş yeni değeri '(8.400) lira üzerinden bir yıl 
süreyle prim ödememiş olduğu için, kendisine, Bağ-Kur Yasası'nın 36. maddesi ge-
reğince, bir alt basamak olan l10. basamağın yeni değeri üzerinden 7.400 X 0,75 -
5.550 lira aylık bağlanmıştır. 

Her ne kadar, davacıya, eski hükümlere göre bir yıl süreyle primini ödemiş 
olduğu 11. basamaktan değil de, bir aşağı basamak olan 10. basamaktan yaşlılık ay-
lığı bağlanması haksızlık gibi görünmekte İse de, önemli olan yaşlılık aylığı bağlanan 
basamağın derecesi değil, bağlanacak aylığın tutandır. 

Davacının eski hükümlere \göre alabüeceği yaşlılık aylığı (2.812,50 Mra) yeni 
yasayla bir katına yakın artırılmış bulunduğundan, kendisinin kazanılmış hakkı ih
lal edilmemiş, tersine, eski yasaya göre kazanılmış (hakkının üstünde bir hakka sa-
hip olması sağlanmıştır. 

Bu duruma göre, itiraz konusu yasa kuralının kazanılmış hakları çiğnediği ve 
bu yüzden Anayasa'nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu savı 
yerinde değildir. Söz konusu kuralın Anayasa'nın 2. maddesine aykırı bir yönü yok-
tur. 

2 — Anayasa'nın 48. maddesi yönünden inceleme : 
Anayasa'nın 46. maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu 

bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kur-
durmanın Devlerin ödevlerinden bulunduğu belirtilmiştir. 

Bağ-Kur, sosyal sigorta esaslarına uygun olarak kurulmuş bir örgüttür. Sos-
yal sigortanın da en belirgin özelliklerinden biri, kapsamına giren kesimin sosyal 
güvenliğim, sadece Devletten yapılan yardımla veya işverenden kesilen karşılıklarla 
değil, aynı zamanda sigortalılardan alınan primlerle de sağlamasıdır. 

Bağ-Kur. T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu gibi benzeri ku-
ruluşlardan farklı olarak, bir işveren kesiminin katkısı olmadan, sadece, sigortalıla-
rın serbestçe seçtikleri basamak üzerinden, belli bir oranda ödedikleri giriş kesenek
leri ve primlerle finanse edilmektedir. 

Gerçi, 1479 sayılı Yasarım, kurumun gelirlerini gösteren 15. maddesinin (e) 
bendinde gerekli hallerde genel bütçeden yapılacak yardımlar» dan söz edilmekte 
ise de, bunu, kurumun görevini yerine getirmesini engelleyecek bir durumla karşılaş-
ması halinde Devletin yükümlülüğünü belli eden bir hüküm olarak anlamak gerekir. 
Sözü geçen bendin başında yer alan «gerekli hallerde» deyimi de bu görüşü doğru-
lamaktadır. 
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Bağ-Kur sigorta sisteminde, "bu sisteme bağlı olan sigortalıların sosyal güven-
liğini sağlayan yine bu sigortalıların kendisidir. Devletin, <bu sosyal güvenlikle ilgili 
inaklar ve yükümlülükler bakımından sigortalılar arasında eşitlik ve denge sağlan-
masına, sigortalılara bir takım ödemeler yapılıp, haklar verilirken, bunlardan alın-
mış olan prim miktarlarının göz önünde tutulmasına özen göstermesi gerekir. 

Davacının kendisine yaşlılık aylığı 'bağlanmasına esas tutulmasını istediği 11. 
basamağın yeni değeri 3.400 lira, <bu değer üzerinden Ödenmesi gereken bir yıllık 
primin tutarı ise 8.400 X 0,15 X 13 - 15.120 liradır. Oysa davacı, bu basamağın eski 
değeri ve eski prim oram üzerinden, bir yılda 3.750 X 0,13 X 12 = 5.850 lira föde-
ımştir. Davacıya yaşlılık aylığı 'bağlanmasına esas tutulan bir aşağı basamağın (10. 
basamağın) bir yıllık prim tutarı (18J320) lira bile, kendisinin bir yılda fiilen öde-
diği prim miktarının iki katının üstündedir. 

Daracının, primini ödemediği daha yüksek bir değer üzerinden yaşlılık aylığı 
bağlanmasını istemesi, sosyal sigorta esasları ile bağdaşmamakta, aynı sisteme bağlı 
sigortalılar arasında 'gözetilmesi gereken eşitlik ilkesine de aykırı düşmektedir. Ana-
yasanın 46. maddesiyle güdülen amaç, bir ıgrup sigortalıya, başka sigortalılann öde 
dlği veya ödeyeceği primlerden finanse edilmek üzere, çıkar sağlanması değildir. 

Bu bakımdan, Bağ-Kur Yasası'na ¡2229 sayılı Yasa ile eklenen Ek 2. maddenin 
son fıkrasında yer alan ve eski basamakta gecen sürelerin yeni basamakta geçmiş 
süreler olarak değerlendirilmesine engel olan hükmün, Anayasalın 48. ve ,öteki 
maddelerine de aykırı bir yönü yoktur. 

Muammer Turan ve Yılmaz Aliefendioğlu bu görüşlere katılmamışlardır. 

VI — SONUÇ: 

2/9/1971 günlü, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme-
sine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine ilişkin 19/4/1979 günlü, 2229 sayılı Yasanın Ek 2. maddenin son fıkra
sında «Ancak, eski basamakta gecen süreler yeni intibak ettirilen basamakta geçmiş 
süreler olarak değerlendirilmez» biçiminde yer alan hükmün Anayasaya aykırı ol-
madığına ve itirazın reddine, Muammer Turan ve Yılmaz Allefendioğlu'nun karşıoy-
larryla ve oyçokluğuyla, 

5/5/1981 gününde karar verildi. 

Başkan Başkanvekili tiye Üye 
Şevket Müftügü Ahmet H. Boyacıoğlu Ahmet Salih Cebi Muammer Yazar 

Üye üye üye 
Ahmet Zeyneloğlu Hakkı Müderrisoğlu Nihat O. Akçakayalıoğlu 

Üye Üye üye Üye 
Nakit Saçlıoğlu Hüseyin Karamüstantikoğlu Kenan Terzioğlu Muammer Turan 

Üye Üye Üye Üye 
Mehmet Çınarlı Necdet Darıcıoğlu Yılmaz Aliefendioğlu Yekta Güngör Özden 

KARŞI OY YAZISI 
İtirazcı Mahkeme, davacı sigortalıya bağlanacak yaşlılık aylığının hesaplan-

masında eski basamakta prim ödediği sürenin hesaba katılmasını engelleyen E/9/1971 
günlü, 1479 sayılı Bağ-Kur Yasasına 19/4/1979 günlü, 2229 sayılı Yasayla eklenen Ek 

Yargı Bölümü Sayfa: 4 
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2. maddenin son fıkrasındaki «Ancak eski basamakta gecen süreler yeni intibak et-
tirilen basamakta geçmiş süreler olarak değerlendirilemez.» biçimindeki hükmün 
Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürmektedir. 

Anayasa'nm 48. maddesindeki «Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu 
hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal Yardım teşkilâtı kurmak ve kurdur
mak Devletin ödevlerindendir.» denmektedir. Bağ-Kur Yasasının i. maddesinde ise, 
bu kanunda yazılı sosyal güvenlik hükümlerini sağlamak üzere esnaf ve sanatkârlar 
ve öteki bağımsız çalışanlar için sosyal sigortalar Kurumu kurulduğunu belirtmektedir. 

Esnaf ve sanatkârlar ve öteki bağımsız çalışanlar için kurulan ve dayanağım 
Anayasa'dan alan ive yasayla düzenlenen sosyal güvenlik sistemini, ödenen prime 
göre maddi olanak sağlayan ticarî amaçlı sigorta şirketlerinin sigortacılık anlayışıyla 
ele almamak gerekir. Bağ-Kur Yasasıyla sağlanan 'güvenlik Isistemi, memurlar için T.C. 
Emekli (Sandığınca, isçiler için Sosyal Sigorta Kurumunca sağlanan sosyal güvenlik 
sistemlerinden esasta ayrı değildir. Anayasal temele ve yasaya dayalı bir sosyal gü
venlik sigortasında amaç, kişilere ödedikleri prim karşılığı maaş bağlamaktan çok, 
günün ekonomik koşullarına göre değişen emeklilik göstergeleri üzerinden tüm 
emeklilerin dengeli, aynı durumda bulunanların eşit yaşlılık aylığı almalarım sağ
lamaktır. Bağ-Kur Yasası (36. madde) emekli maaşının bağlanmasında, emekli olana 
en son prim ödediği gelir basamağında en az bir tam yıl prim ödemesi koşuluyla 
bulunduğu basamaktan yaşlılık aylığı 'bağlanmasını öngörmüştür. Olayda davacı 2229 
sayılı Yasanın yürürlüğe girişinden önce ve sonra toplam olarak bir yıldan fazla prim 
ödemesine karşın, itiraz konusu Ek 2. maddenin son fıkrası hükmü nedeniyle, eski 
basamakta geçen süre, intibak ettirildiği basamakta sayılmayarak kendisine 11. ba
samak yerine 10. basamaktan aylık bağlanmıştır. 

Bu hükme göre, 2229 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce 11. basamakta 
bir yıl veya daha fazla prim ödeyenlerle, daha az, örneğin bir ay prim ödeyenin bu 
yasanın yürürlüğe girişinden itibaren bir yıl dolmadan emekli olmaları halinde tümü 
10. basamaktan aylık alacaktır. Ayrı durumdakilerin, aynı duruma getirilmesi eşitlik 
ilkesiyle bağdaşmaz, özellikle, 2229 sayılı Yasadan önce 11. basamaktan emekli olan 
ve yeni göstergeye göre hiç prim ödemeyen bir kişi, 2229 sayılı Yasadan sonra yine 
11. dereceye intibak ettirilerek bu basamaktan maaş alırken, kendisinden seneler 
sonra emekli olan, daha çok ve yeni basamağa göre de prim ödeyen, ancak yem du
rumda bir senesini doldurmadan emekli olan kişinin 10. basamaktan maaş alabilmesi 
haksız durumu çarpıcı hale getirmektedir. 

Böylece, yasanın itiraz konusu edilen hükmü ile Bağ-Kur sigorta sisteminin 
getirdiği «en az bir tam yıl prim ödenen gelir basamağından emekli olman ilkesi uy-
gulanmamakta ve aynı gelir basamağında bir yıl veya fazla prim ödeyenler arasında 
primin eski yasaya veya yeni yasaya göre ödenmesi esas alınarak farklı uygulama 
getirilmektedir. Bu arada eski yasaya göre emekli olanlar yeni yasaya göre hiç prim 
ödemedikleri halde bunlar yeni yasadaki aynı basamaktan maaş alırken, aynı durum-
da olup yeni yasa çıkıncaya kadar emekli olmıyanlar, bulundukları son basamakta eski 
yasa zamanında yıllarca prim ödemiş dahi olsalar, yeni yasa zamanında aynı, basamak 
Üzerinden prim ödeme süreleri bir yıldan az olmuşsa emekliliklerinde bir alt basa-
maktan maaş alabileceklerdir. Bu durum, Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve 46. madde-
sinde öngörülen sosyal güvenlik anlayışına aykırı düşmektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Anayasaya aykırılık itiraziyla iptali istenen, 
Bağ-Kur Yasasına 2229 sayılı Yasayla eklenen Ek 2. maddenin son fıkrasının iptali 
gerektiği oyu İle verilen karara karşıyız. 

Üye 
Muammer Turan 

Üye 
Yılmaz Aliefendioğlu 

Yargı BöIürnü Sayfa: 5 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

Döviz Kurları Bülteni 
S A Y I : 1981/100 

22 EYLÜL 1981 TARİHİNDE UYGULANACAKTIR. 

H SAYILI LİSTE (TL Olarak) 

Dövizin Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış, Efektif Satış 

1 ABD doları 118,20 120,56 118,20 121,75 
1 Avustralya doları 136,70 139,49 129,87 140,80 
1 Avusturya şilini 7,54 7,69 7,54 7,77 
1 Batı Alman markı 53,00 54,06 53,00 54,59 
1 Belçika frangı 3,25 3,32 3,09 3,35 
1 Danimarka kronu 16,83 17,17 16,83 17,33 
1 Fransız frangı 22,28 22,73 22,28 22,95 
1 Hollanda florini 47,78 48,74 47,78 49,21 
1 İsveç kronu 21,74 22,17 21,74 22,30 
1 İsviçre frangı 61,79 63,03 61,79 63,64 

100 İtalyan lireti 10,42 10,63 9,90 10,73 
100 Japon yeni 52,60 53,65 49,97 64,18 

1 Kanada doları 98,78 100,76 93,84 101,74 
1 Kuveyt dinarı 418,84 427,22 397,90 431,41 
1 Norveç kronu 20,44 20,85 19,42 21,05 
1 Sterlin 217,43 221,78 217,43 223,95 
1 Suudi Arabistan riyah 34,59 35,28 32,86 35,63 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD doları 15,6763 Avusturya şilini 
2,2301 Batı Alman markı 

36,3692 Belçika frangı 
7,0231 Danimarka kronu 
5,3052 Fransız Hangi 
2,4738 Hollanda florini 
5.4369 İsveç kronu 
1,9129 isviçre frangı 

1134,35 İtalyan lireti 
224,71 Japon yeni 

1,19659 Kanada doları 
5,7827 Norveç kronu 
3,4171 Suudi Arabistan riyali 

1 Avustralya doları 1,1565 ABD doları 
1 Kuveyt dinarı 3,5435 
1 Sterlin 1,8395 

III SAYILI LİSTE 1, — ABD DOLARI = TL 113,80 (DÖVİZ alış kuru) 



T.C. 
Resmt Gazete 

Kurulu* Tarihi: (7 Teşrinievvel 1338) • 7 Ekim 1920 

22 Eylül 1981 SALI Sayı: 17466 

ÎLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Elazığ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1981/219 
Davacı hazine vekili Av. Semiha Saragöl tarafından davalılar İsmail (Bulut, Zeki 

KatUoğlu, Mevlüt Caner ve arkadaşları aleyhine ikame eylediği tazminat davasının 
mahkememizde yapılan acık duruşması sırasında davalılar Itsmil Bulut, Zeki KatUoğlu, 
ve Mevlüt Caner'in adresleri meçhul olduğundan dava dilekçesi tebliğ edüernediğin-
den adı gecen davalıların duruşma günü olan 19/10/1981 günü saat 9J00 da Elazığ 3. 
Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları aksi takdirde aynı yoldan gıyap ka
ran tebliğ edileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

Ankara 10. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/891-892 
Davacılar vekili tarafından davalı Bülten Sok. No. 5/2 Kavaklıdere/Ankara 

adresinde olduğu bildirilmiş yapılan tetkikata rağmen adresi tesbit edilmeyen davalı 
Y. Bülent Özkan'a ilânen meşruhatlı tebligat İcrasma karar verilmiştir. 

Davalı hakkında dava mahkememizin 1980/891-892 sayılı dosyalan üzerinden 
görülmekte olup, duruşması 23/9/1981 günü saat 9.25'e bırakılmıştır. 

Mezkûr gün ve saatte duruşmaya debilerinizle birlikle gelmeniz, gelmediğiniz 
takdirde H.U.M.K. nun 509 • 510. maddeleri gereğince davaya gıyabınızda devam olu
nacaktır. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 14331 

Çaykara Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/136 
Çaykara İlçesinin Köknar Köyünden Hayriye Şimşek tarafından aynı köyden 

Hamit oğlu Ali Şimşek aleyhine ikame ettiği aylık 20,000 lira nafaka tezyit davasın
da : Davalının adresi meçhul olduğundan ilânen tebligata karar verildiğinden duruş
manın bırakıldığı 28/10/1981 günü duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde gıyaben 
duruşmanız devam edeceği duyrulur. 14147 

mm 
•*> 
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Seydişehir Asliye Ceza HâMmUğinden: 

E. No: 1978/1 
K. No: 1979/1 
171 sayılı Kanununa muhalefet sucundan sanık Akşehir İlçesi Tekke Köyünden 

H. Hüseyin oğlu 1957 doğumlu Şenyü Ceylan hakkında 171 sayılı yasanın 25. 18/1, 1932 
sayılı Kanunun 9. maddeleri ve TCK. nunun 40. maddesi gereğince tecziye edilmek 
üzere CMÜY. sının 7. maddesi gereğince görevsizliğine ve görevli Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemesine dosyanın şevkine karar verildiği, sanık hakkında verilen S/1/1979 tarih 
ve aynı sayılı kararın bunca aramalara rağmen bulunamadığından, hakkındaki tebli
gatın Resmî Gazetede ilân yaptırılmasına karar (verilmiş bulunduğundan tebligat kanu
nun 35 ve müteakip maddeleri gereğince sanığın yokluğunda verilen hükmün Resmi 
Gazetede ilânen tebliğine, ilânın Resmî Gazetede yayınlanmasından tsonra yayınlanan 
tarihden sonra 15 gün içinde kesinleşeceğinin bildirilmesi üânen tebliğ olunur. 

W132 

E. No: 1979/155 
K. No: 1981/6» 
1630 sayılı demekler kanununa muhalefet suçundan Isanık Maraş itli Elbistan 

îlçesi Ceyhan Matı. de nüfusa kayıtlı Şakir oğlu 1941 doğumlu Metin Ergüden hakkında 
1630 sayılı dernekler kanunun 39/3. (maddesi delaleti ile aynı kanunun 70. maddesi 
gereğince bir ay hapis ve 647 say ıh kanunun 4/1. maddesi gereğince 600 lira ağır para 
cezasına çevrilmesine ve aynı kanunun 6. maddesi gereğince verilen cezanın teciline 
karar verildiği, sanık hakkında verilen 27/4/1981 tarih vç 1981/63 karar esas 1979/155 
sayılı kararın bunca aramalara rağmen bulunamadığından hakkındaki tebligatın Resmi 
Gazetede ilân yaptırılmasına karar verilmiş bulunduğundan tebligat kanunun 36 ve 
mütekip maddeleri gereğince sanığın yokluğunda verilen (hükmü Resmi Gazetede üâ
nen tebliğine, ilânın Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra yayınlama tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde kesinleşeceğinin bildirilmesi ilânen tebliğ olunur. 

14131 • 
Köyceğiz îcra Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 19*0/40 
K. No: 1981/25 
Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Ramazan oğlu 1961 de Dursun'dan 

olma Hüseyin Kaplan hakkında mahkememizin 28/5/1981 gün 1980/40 esas 1981/25 
karar sayılı ilamıyla İfFK. 337. maddesi uyarınca sanığın 500 lira hafif para cezası ile 
cezalandırılmasına, keza 3 ayı geçmemek üzere hapsen tazyikine dair verilen karar 
sanığın adresi tesbit edilemediğinden ve meskeni meçhule kaldığından 'hükmün Resmî 
Gazete ile ilânen itebliğine, neşir tarihinden itibaren 15 gün hitamında işbu ilânun 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 14114 

Tapulama Mahkemesinden: 
Kadınhanı 

1979/139 
Davalı Ali Sunay'ın belirlenen ladresinde tebligat yapılmamış zabıtaca araştır

ması sonucu nerede bulunduğu, tesbit edilememiş olunmakla; Aleyhine açılan tesbitin 
iptali ve tescil davasının 16/11/1981 günlü durışmasında hazır bulunmanız, delilleri
nizi ve iddialarınızı mahkememize sunmanız aksi takdirde yokluğunuzdan yargılama
nızın sürdürüleceği ve sonuçlandırılacağı keyfiyeti usulen ve ilânen tebliğ olunur. 

14148 
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Çanakkale Sulh Ceza HâklnıUğinden: 

E. No: 1979/694 
K. No: 1979/1231 
Hırsızlık sucundan sanık Kemal oğlu, Seniha'dan olma, 1937 doğumlu Ceylan 

Aktoy hakkında mahkememizin 24/12/1979 tarih ve 1979/594 esas, 1979/1231 karar 
sayılı ilamı ile TCK. 491/ilk, 62, 628, 525 (maddesi gereğince (1 ay 10 gün hapis ve 1 
ay 10 gün müddetle emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma cezası İle mah
kumiyetine) cezası ile mahkumiyetine, cezası 647 sayılı kanun 6. maddesi gereğince 
tecil edilmiş sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın tebligat yasasının 28. 
maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilemediği ve (meskeni 
meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince hükmün Resmi Ga-
zete'de ilânen tebliğine. 

İlânın yapüdığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir sü
ratinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

t İanen tebliğ olunur. 14115 
• 

Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1981/89 
Altındağ Abüer Man. si Göveren Sok. (No. 6/1 Ankara da Sezgin Kuduban'a, 

Güneş Sigortası tarafından aleyhinize açılan tazminat davası nedeniyle 11/6/1981 
tarihli kararla: 38:544,90 liranın 30/11/1979 tarihinden itibaren "•'<> 5 (Caizi 3254,50 lira 
vekâlet ücreti, 476,30 lira bakiye ilâm harcının ayrıca 5.1125 lira mahkeme masrafının 
da sizden tahsiline [karar verilmiştir. Keyfiyet mahkeme kararının tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 14146 

Burdur Asliye İkinci Hukuk IHakimliğinden: 

1961/61 
İçişleri Hakanl ığ ım temsilen Burdur Hazine vekili Avukat Besime Ozdemır tara

fından Turgut Acıkara, Nazmi Acıkara, Alaaddln Acıkara, Taşar Coşkun aleyhlerine 
açılan tapu iptali ve muaraanın meni davasında : 

Davalılardan Alaaddln Acıkara'nın adresinin bütün aramalara rağmen tesbit 
olunamaması karşısında, dava dilekçesi ve gün bildirir davetiye tebliğ edilememekle; 
7001 sayılı tebligat kanununun 20. |maddesi ve müteakip maddelerine göre davalı 
Alaaddln Acıkaranın duruşmanın bırakıldığı 5/11/1981 günü saat 9J20'de mahkemede 
hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde fhakkında gıyap 
kararının üânen tebliğ olunacağı, 20/2/1981 tarihli tapu iptali ve muarazamn men'i 
dava dilekçesi İle gün bildirir davetiyenin tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

14144 • 
Artırma, Eksiltme ve İhale RâraiaiH 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı bulunan 42 kalem muhtelif cins evrak 
ve defter bastırılacaktır. 

2 — İşin tahmini bedeU 900.000 lira olup geçici teminatı 27.000 liradır. Geçici 
teminat Genel Müdürlüğümüz veznesine yatırılacaktır. 

3 — Bastırılacak evraklara ait numuneler ve şartname Levazım Müdürlüğü
müzde çalışma saatleri içerisinde görülebilir. 
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4 — Bu ihale iğin son teklif verme tarihi 5 Ekim 1981 Pazartesi günü saat 
lO.OCa kadardır. 

5 — İhale 5 Ekim 1981 Pazartesi günü saat 10.30 da Genel Müdürlüğümüzde 
yapüacaktır. 

6 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerden aranılacak belgeler. 
a) Ticaret ve Sanayi Odasından ahnnuş belge (Belgede iştigal sahasının bu

lunması şarttır.) 
7 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna bağh olmayıp ihaleyi yapıp yap

mamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
14388/1-1 

m 
Malatya Valiliğinden : 

(Yapı işleri Genel Müdürlüğünden ; 
1 — Malatya i l i Doğanşehir İlçesi K2 Tipi Cezaevi inşaatı 2490/527 sayüi Ka

nun hükümlerine göre 1982 yılına sari kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli (31.000.000,—) TL. dır. 
3 — Eksiltme Bayındırlık Müdürlüğü ihale Komisyonunda 14/10/1981 Çarşam

ba günü saat 11.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girmek için isteklilerin; 
A) 930.000,— TL. geçici teminatım, 
B) 1981 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredilerini 
belirten mali durum bUdirisi, banka referans mektubu, teknik personel büdirisini, 
taahhüt bildirisini ve bunlara bağlı noter sözleşmelerini, Bayındırlık Bakanlığından al
mış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gös
terir müteahhitlik karnesinin aslını ibraz suretiyle, Bayındırlık Müdürlüğünden ala
cakları eksiltmeye, girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâ
zımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 14/10/1981 Çarşamba günü saat 10.00'a 
kadar makbuz karşıügı İthale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 7/10/1981 'Çar
şamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 14311 / 1-1 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz ihtiyacı olan 2.806.000 metre perforeü magnetlk ses bandı, 
kapalı zarfla ve teklif alma suretiyle yurt dışından satın alınacaktır. 

2 — Şartnameler 1.000,— TL. Mukabilinde, mümessillik belgesinin ibrazı şartı 
ile Genel Müdürlük, Alım İkmal Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No. 181 Kat 3 
Kavaklıdere/Ankara adresinden temin edilebilir. 

3 — Teklifler engeç 30/11/1981 günü saat 14.00'e kadar «TRT Kurumu Genel 
Evrak Müdürlüğü, Paris Caddesi No. 15 Kavaklıdere/Ankara» adresine makbuz muka
bilinde teslim edilmeleri veya iadeli taahhütlü olarak posta Ue gönderilmeleri ge
reklidir. 

4 — Postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
5 — Kurumumuz Devlet - Artırma - Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olma

dığından, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
13798 / 3-2 
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Köy İsleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü YSE. 12. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda yazılı köprü inşaatları işi; 2490 sayılı Yasanıı*-31. maddesine göre 
ileriki yıllara sari olmak üzere 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi uygulan
mak kaydıyla ihaleye çıkarılmıştır. 

Kesif Bed. Geç. Tem. Son İhale 
2 — İşin Cinsi TL. TL. Mür. Tarihi İhale Tarihi Saati 

a) Siirt - Şirvan - Orman-
bağı köprüsü insatı 7.800.000 234.000 7/10/1981 12/10/1981 10.00 

b) Siirt-Beşiri-Bilek 
köprüsü inşaatı 6.000.000 180,000 7/10/1981 12/10/1981 15.00 

c) Siirt - Kozluk - Ahçlı 
köprüsü inşaatı 7.800.000 234.000 7/10/1981 12/10/1981 18.30 

d) Yapraklı - Pervari -
Yapraktepe köp. inş. 6.500.000 195.000 7/10/1981 13/10/1981 10.00 

e) Sürt • Baykan - Gttn-
doğdu köp. inş. 6.000.000 180.000 7A0/1981 13/10/1981 15.00 

f) Sürt - Kozluk - Uzun-
çayır köp inş. 8.000.000 240.000 7/10/1981 13/10/1981 16.30 

3 — Eksiltme hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Diyarbakır Seyrantepe Şilbe 
Köyü bitişiğindeki YSE 12. Bölge Müdürlüğü Sosyal Hizmet binasındaki Köprüler Şef
liğinde toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — Bu işlere ait ihale dosyaları Ankara YSE Genel Müdürlüğü Köprüler Daire
si Başkanlığında, YSE. 12. Bölge Müdürlüğü Köprüler Şefliğinde ve Siirt H YSE Mü
dürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebüir. 

İhaleye gireceklerin: 
5 — I9gı mali yılı vizeli ve ihale tarihinden önce alınmış Ticaret Odası belgesi, 
6 — (B) grubundan enaz bu işlerin 1. keşif bedeli miktarından Bayındırlık Ba

kanlığından alınmış müteahhitlik karnesinin aslı veya adı geçen işlerin 1. kesif bedelle
rinin % 80'i kadar benzeri bir işi bir defada yaptığını ve geçici kabulünün yapıldığım 
gösterir iş bitirme belgesinin aslı, 

7 — 1981 yıh için noter tasdikli yapı araçları büdirisi, 
8 — Mali durum bildirisi ve banka referans mektubu, taaJhhüdündeki işler bil

dirisi, 
9 — İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirküleri, Şirket olması ha

linde şirketin sirkülerini ibraz etmesi. 
10 — İş yerlerini görüp incelediklerine dair Siirt 11 YSE Müdürlüğünden yer 

görme belgesi. 
11 — Yeterlik belgesi alabilmek için yukarıda belirtilen belgelerin bir dilekçeye 

her iş için ayrı ayrı ekliyerek son müracaat gününün mesai saatinin bitimine kadar 
müracaat etmeleri gereklidir. Müracaatta Bölge Müdürlüğümüzün kayıt tarihi esastır. 

12 — Yeterlik belgesi alanlar; teklif mektuplarına nakit teminatlar için Diyarba-
k?r U Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu veya limit için 
süresiz banka geçici teminat mektubu, yeterlik belgesi ve ticaret belgesini ekleyip, 
yukarıda belirtilen ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

13 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. 
14 — Keyfiyet ilân olunur. 14259/1-1/ 



Yenice Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 
ÇANAKKALE 

Yolun Parti M i k t a r ı M. Bedeli % 7,5 Tem. 
Deposu Vasfı Cins ve Nev'i adedi Adet M3. Dmî. Ura Kr. Lira Kr. 

Kalkım, Dallık Asfalt Yol 2. S. N . B. Çk. Tomruk 5 318 245.972 10.700,— 197.500,— 
Kal., DaL, Yen. » 3. S. N . B. Çk Tomruk 75 9240 3615.313 7.500,— 2.053.000,— 
Yenice » 3. S. B. Çz. Tomruk 2 472 89.801 6.000,— 40.000,— 
Yenice > 3. S. K. B. Çz. Tomruk 7 2045 230.288 4.500,— 78.000,— 
Yen., Kal., Dal. 3. S. K. B. Çk. Tomruk 12 1425 308.264 5.500,— 128.000,— 
Dallık 3. S. N . B. Köknar Tomruk 6 1263 390.011 7.500,— 221.500,— 
Dalak 3. S. K. B. Köknar Tom. 4 256 38.221 5.500,— 16.000,— 
Yen., Kal., DaL » 3. 8. N . B. Akmeşe Tom. 7 896 221.038 6.350,— 105.500,— 
Yen., Kal , DaL » 3. S. K. B. Akmeşe Tom. 3 298 S5.362 4.700,— 19.500,— 
Kalkım, Dallık 3. S. N. B. Sackmeşe Tom. 4 334 60.913 3.850,— 17.500,— 
Dalhk, > 3. S. K. B. Sackmeşe Tom. 1 35 4.260 3.150,— 1.000,— 
Kalkım, Dallık » 3. S. N . B. Kestane Tom. 10 1187 243.486 6.350,— 116.500,— 
Kalkım > 3. S. K. B. Kestane Tom. 2 157 19.287 4.700,— 7.000,— 
Kalkım, Dallık » 3. S. N . B. Kay. Tom. 6 476 142.108 6.700.— 71.500,— 
Kalkım, Dallık » 3. S. K. B. Kay. Tom. 3 171 31.823 4.600,— 11.000,— 
Kalkım, Dallık » 3. S. N . B. Çınar Tom. 2 103 42.861 4.750,— 16.500,— 
Kalkım » 3. S. N . B. Kavak Tom. 1 44 18.468 3.850,— 5.500,— 
Kalkım 3. S. N . B. Kızılağaç Tom. 1 61 17.631 4.750,— 6.500,— 
Dalhk 2. S. Köknar Mad. Direk 2 249 18.283 4.400,— 6.000,— 
Kalkım 2. S. Meşe Mad. Direk 4 869 53.652 4.400,— 18.500,— 
Kalkım, Dallık > 2. S. Kay. Maden Direk 3 169 11.109 3.700,— 3.000,— 
y a l k ' m > 2. S. Kestane Maden Direk 1 284 19.532 4.400,— 6.500,— 
Dalhk > 2. S. Saçhmeşe Maden Direk 1 58 2.727 2.800,— 1.000,— 
Kalkım, Yenice » Sanayi Odunu Çz. 4 2991 127.058 3.600,— 33.500,— 
Yenice > Çk. Sanayi Odunu 6 4273 213.177 3.500,— 55.500,— 
Kalkım » Meşe «Janayi Odunu 1 1088 23.431 3.600,— 6.500,— 

m 28762 «2440)76 8.24Z500,— 



Yukarıda gösterilen, emvaller hizalarında belirtilen (fiyatlar özerinden İbrelilerde % 60 si ile kanuni vergileri peşin 6 ay vadeli, 
yapraklılarda % 25'i üe kanuni vergileri peşin 9 ay vadeli limitli müddetsiz banka mektubu karşılığında satış yapılacaktır. 

Yenice, KaUum ve Dalak son depolarında mevcut mallar 29/9/1981 Sah günü saat 14.00 de İşletmemiz hudutları dahilinde 
kalan Kalkım Nahiyesi Bölge sataş salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Taliplilerin belirli gün ve saatte Komisyona müracaatları Han olunur. 14194 / 2-2 

Mustafakemalpaşa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M 1 K T A B I Muh. Bedeli % 7,5 Teminatı 
Deposu Emvalin Cinsi ve Nevi Adedi Adet MP. DM 3. Lira Kr. Lira Kr. 

Muhtelif 1. S. N. B. Çam Tom. OK. 3 142 61,747 13.500,— 62.500,— 

> 1. S. K. B. Çam Tom. ÇK. 1 9 7,524 12.500,— 7.100,— 
» 2. S. Uz. B. Çam Tom. ÇK. 1 6 2,324 13.500,— 2.400,— 
» 2. S. N . B. Çam Tom. ÇK. 10 951 292tZtH 11.000,— 244.200,— 
» 3. S. N. B. Çam Tom. ÇZ. 1 42 15,889 6.000,— 7.200,— 
> 3. S. Uz. B. Çam Tom. ÇK. 2 46 18,968 10.000,— 14.200,— 
> 3. S. N. B. Çam Tom. ÇK, 46 7425 1519,483 7.500,— 854.800,— 
» 3. S. N. B. Çam Tom, ÇZ. 18 2525 577,701 6.000,— 260.000,— 
> 3. S. K. B. Çam Tom. ÇZ. S 935 124,015 4.500,— 41.900,— 
> 3. S. K. B. Çam Tom. ÇK. 6 794 119,964 5.500,— 49.500,— 
> 2. S. Çam Maden Dlr. ÇZ. 4 2101 106,692 4,200,— 33.600,— 
> K L . Çap Çam San. Odunu 2 832 44,049 3.400,— 11.300,— 

SATIŞIN GENEL YEKÜNÜ 98 15808 2890,620 1.581.600,— 

Yukarıda müfredatı yazılı İşletmemiz Bölgelerinin Orman dışı istif yerlerinde mevcut (KERESTELİK) Orman emvalleri 
2/10/1981 Cuma günü saat 14.00'te 15/C model şartnameler esasları dahilinde İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak Komisyon 
huzurunda açık artırma suretiyle ihaleleri yapılacaktır. 

Han olunur. 14253/2-3 
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Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 
DEVREK/ZONGULDAK 

Parti Muh. Bedeli 
Emvalin cins ve nev'i Adedi Miktarı M3 Lira 

III. Sn. Nb. Çam Kereste 4 157.574 21.500 
m . Sn. Ksb. Çam Kereste 12 61.001 17.000 
IV. Sn. Ksb. Çam Kereste 2 57.290 12.000 
IH. Sn. Ksb. Göknar Kereste 1 7.298 17.000 
IV. Sn. Ksb. Göknar Kereste 1 7.736 12.000 
I. Sn. Y. Alınmamış Nb. Fr. Kayın Kereste 2 52.138 28.250 
I. Sn. Y. Alınmamış Ksb. Fr. Kayın Kereste 1 24.758 21.600 
II. Sn. Y. Alınmamış Nb. Fr. Kayın Kereste 6 177.097 23.750 
H. Sn. Y. Alınmamış Ksb. Fr. Kayın Kereste 1 20.250 18.250 
m . Sn. Y. Alınmamış Nb. Fr. Kayın Kereste 20 531.401 17.000 
IIL Sn. Y. Alınmamşı Ksb. Fr. Kayın Kereste 1 28.316 14.500 
IV. Sn. Y. Alınmamış Nb. Fr. Kayın Kereste 14 388.094 12.600 
IV. Sn. Y. Alınmamış Ksb. Fr. Kayın Kereste 2 59962 10.000 
Standart dışı çok kısa boy Fr. h K. 8 278.709 5.000 

TOPLAM i YEKÛN 65 185İJ824 

1 — Fabrikamız ambarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 65 parti 
keresteler % 25 i peşin% 75 i 6 ay vadeli müddetsiz ve limitli banka mektup kar* 
şılığında 2/10/1981 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 de Müdürlüğümüz sa
tış salonunda Komisyon huzurunda açık |artırmah satışa çıkarılacaktır. 

2 — Satışa ait şartname ve müfredatlı liste ORÜS Genel Müdürlüğümüzde, 
civar İşletme ve Fabrika Müdürlükleri ile Fabrikamız Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Taliplilerin belirtilen gün ve saatte almak istedikleri partilere alt % 7.5 
geçici teminatlarım saat ızao a kadar Fabrikamız Veznesine yatırarak teminat mak
buzları 11e birlikte Komslyonumuza müracaatları ilân olunur. 14099 /1-1 

Van Valiliğinden : 

(Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün) 
1 — Van - Gürpınar Kapalı Cezaevi inşaatı 1982 mali yılına sari mukaveleli ola

rak 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur. 
2 —- İşin keşif bedeli (23.000.000,—) Ura olup 1981 mali yılı ödeneği (20.000.000,—) 

liradır. 
3 — Eksiltme Van Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda 16A0/1981 

Cuma günü saat 115.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Bayındırlık 

Müdürlüğü Kaleminde görülebülr. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
A) (690.000,—) liralık geçici teminatlarım, 
B) 1981 yılı vizeli Odo Sicil Belgelerini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirti

len ve usulüne göre hazırlanmış olan, 
a) Teknik personel beyannamesi ve kanltlayıcı belgeleri, 
b) Tek kalemde (YIrmimllyon) liralık İnşaat işi yaptığına dair İş bitirme bel

gelerini, 
c) Taahhüt beyannamesi ve kanıtlayıcı belgeleri, 
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d) Makina ve teçhizat beyannamesi ve karutlayıcı belgeleri, 
e) Sermaye ve kredi imkanlarım bildiren mali durum bildirisi ile banka refe

ransı, 
f) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan kesif bedeli ka

dar isin eksütmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerinin aslı ibraz 
suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — İstekliler teklif mektuplarını 16/10/1981 Cuma günü saat 14.00'e kadar 

makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaktır. 
7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 13/10/1981 Sah günü mesai sonuna ka

dardır. 
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 14374 /1-1 

— — — 

(Ankara PTT Onarım ve Donatım Falbrika Müdürlüğünden: 

1 — İsletmemiz ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı yazılı 56 kalem takım ava
danlığı, idari ve teknik şartname ahkamına göre satın alınacaktır. 

2 — Bu İhaleye ait idari ve teknik şartname Müdürlüğümüz veznesinden 500 
TL. mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır. 
4 — İhale tarihi 15/10/1981 Perşembe günü olup, bu ihaleye iştirak edecek 

firmaların bu tarihe kadar tekliflerini Satınalma Komisyonumuzda bulunacak şekil
de Müdürlüğümüz, Personel Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
14375/2-1 

Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 

Kapalı teklif almak suretiyle 20 ton Mineral Yağı (Derminol A sn veya mua
dilleri) 20 ton Corial Grund On veya muadilleri satın alınacaktır. 

1 — Bu İşe ait şartname Müessesemizden veya Sirkeci'deki 5'nci IVakıf Han 
altındaki İrtibat Büromuzdan temin edilecektir. 

2 — Teklifler 28/9/1981 günü saat 16.00 ya kadar Müessesemizin Beykoz'daki 
Muhaberat Şefliğine verilecektir. 

3 — Teklifler arasında şartnameye ve ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih 
edilecektir. 

4 — Müessesemiz dilediği miktarda almakta veya alıp almamakta serbesttir. 

14373 /1-1 

KAPALI TEKLİF ALMAK SURETİYLE 20.000 PLAKA BOMBE 
MUŞAMBASI SATIN SALINACAKTIR 

1 — Bu işe ait şartname Müessesemizden veya Sirkeci'deki 5 nci Vakıf Han 
altındaki İrtibat Büromuzdan temin edilecektir. 

2 — Teklifler 25/9/1981 günü jsaat 16.00 ya kadar Müessesemizin Beykoz'daki 
Muhaberat Şefliğine verilecektir. 

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

4 — Müessesemiz dilediği miktarda almakta veya alıp almamakta serbesttir. 
14100/1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Bbğazköprü, Niğde, Bor, Ulukışla yolu (Araplı Varyantı) yolu 62-250-664)00 
Km. arası 11. kısım İnşaatı yol yapımı işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre 
teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

3 — îşin "birinci keşif bedeli 31.994X)65,— TL. olup, muvakkat teminatı 
959:822,— liradır. 

3 — Bu işe ait dosya Bölge Yapım Şefliğinde görülebilir. 
4 — Bu iş için Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve suresi dolmamış (C) gru

bundan ve en az bu için ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini veya keşif be
delinin yarısı kadar benzeri bir tek iş yaptığına dair resmi dairelerden aimmış tastik-
l i iş bitirme belgesi 1981 yılı Ticaret Odası vesikası, yapı araçları bildirisi >(Omek 2) 
bu büdiride ana İnşaat makinalan (a-en az 1,5 vrd. 3*rük yükleyici 105 HDP gücünde 
Dozer, Vibrasyonlu silindir, AraZöz)nin listesi ile bunların 1981 yılma ait noterden 
tastikli demirbaş ve amortisman kayıtları 1981 yılı için ana inşaat makhıalarına sa
hip olduklarım belirten faturaların asılları veya noterden tastikli suretleri (proforma 
fatura kabul edilmez) Hariçten kiralanan ana inşaat rnakinaları için noterden tas
dikli kira mukavelesi. 

5 — Ayrıca mali durum bildirisi, banka referans mektubu, taahhüt bildirisi 
ve teknik personel büdirisini bir dilekçeye ekleyerek belge almak üzere 2/10/1981 ta
rihi saat 1750 kadar idaremize müracaat edilmesi. 

6 — Taşeronlar almış oldukları yeterlilik belgesini geçici teminat karşılığı 
Bölge Müdürlüğü 'Sorumlu Saymanlığından alınmış vezne alındısı makbuzu ve örne
ği idareden alınacak teklif ve taahhüt mektubunu 6/10/1981 tarih Sah günü 1İJ00 saat'e 
kadar Emanet Komisyon Başkanlığına verilmesi Han olunur. 

14391 /1-1 

Bursa Belediye Başkanlığından: 

Otobüs İşletmesi Müdürlüğü tesisleri 2 nci kısım inşaatı işi 2490 sayılı Yasa 
hükümlerine göre kapalı zarf eksiltme usulü üe ihaleye-konulmuştur. 

İşin 1 nci keşif bedeU 49.000.000,— lira, geçici teminatı 1.470.000,— Uradır. 
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 2/10/1981 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
Keşif, şartname ve ekleri Hesap İşleri Müdürlüğü İhale Memurluğunda görülebilir. 

Eksiltmeye iştirak edebilmek İçin isteklilerin; a) Geçici teminatları, b) 1981 
yılı tasdikli Ticaret jOdası vesikası (istekli şirket olduğu takdirde bağlı bulunduğu 
Ticaret Odasından eksiltmenin İlk İlanı tarihinden sonra aimmış, halen faaliyette ol
duğuna dair belge ve şirket imza sirküleri), c) Eksiltmeye iştirak belgesi alabilmek 
İçin Belediye Başkanlığına müracâat dilekçelerine : 1 — Bayındırlık Bakanlığından 
aldıkları en az işin keşif bedeli kadar eksiltmeye girebileceklerim gösterir -B - grubu 
müteahhitlik karnesi (aslı ve örneği), 2 — Yapı araçları bildirisi (örnek No : 1) ve 
ekinde beyandaki Jaraçlarm kendisine ait olduğunu kanıtlayan belgeler, beyandaki 
araçları kiralayarak sağlayacağım kanıtlayan belgeler, kiralama İşine kiralayana ait 
mülkiyet tevsik belgeleri, 3 — Bu İşte kullanacakları sermaye ve kredi olanaklarım 
açıklayan malî durum bildirisi (örnek N : 2/A ve 2/B), 4 — Teknik personel bildi
risi (örnek No ; 3) ve ekinde bağlantı durumunu kanıtlayan Noterden tasdikli, taah
hütname, 5 — Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde 
bağlanmış veya bağlanacak İşleri {açıklayan taahhüt bildirisi (örnek No : 4) ve ekin
de beyanın doğruluğunu kanıtlayan belgeler, 6 — İş yeri görme belgeleri ve 1 adet 
fotoğraf ekleyerek, bu bUdirimlere istinaden Fen İşleri Müdürlüğündeki Yeterlik 
Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgeleri İle tekliflerini havi kaplı zarfla-
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mu ihale günü saat 14.00 e kadar Komisyonumuza makbuz karşılığı vermeleri ge
rekmektedir. 

Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 28 Eylül 1981 Pazartesi günü mesai 
saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez, 
ilan olunur. 14258/1-1 

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden : (Küçükyah/ÎSTANBUL) 

ANADOLU OTOYOLU GEBZE—İZMİT KESİMİ AY DINLATMA—HABERLEŞME 
İŞİNİN YAPIMINA TEKLİF VERECEK FİRMALARIN ÖN SEÇİMİ 

T. C. Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, 
Anadolu Otoyolu Gebze-lzmit arasında 9 adet >( Kavşak ve ücret toplama istasyonu) 
Aydınlatması üe Otoyol acil haberleşme sistemi-üniteler arası haberleşme ve işletme 
binaları dahili haberleşme işini 7054 sayılı Kanun hükümlerine göre teklif fcüma su
retiyle yaptıracaktır. 

YAPILACAK İŞLER : 
1 — Aydınlatma : 
1.1.) Kavşaklar : Gebze (Ekspresyol Doğu Kavşağı, Gebze Otoyol Kavşağı, Dil 

iskelesi, Batı Hereke, Doğu Hereke, Yarımca ve Batı İzmit kavşakları ile Bakım İş
letme Alam. 

1.2) ücret alma istasyonları, (Gebze girişi, Dil İskelesi, Batı Hereke, Doğu 
Hereke, Yarımca, Topallar) 

2 — Aydınlatma ve Haberleşme için gerekli elektrik tesisatı ile ücret Alma 
İstasyonlarında genel enerji keslmtisi halinde devreye girecek Dizel elf>trojen grup
larının tesisi. 

3 — Haberleşme : 
3.1) İki kilometrede bir Otoyol boyunca kolonlu acil haberleşme sistemi ile 

genel haberleşmeyi sağlayacak santral merkezlerinin aynı kablodan irtibatının temini. 
3.2) İşletme ünitelerinde : (10 adet binada) dahili haberleşme santral ve teç

hizatının tesisi. 
İSTENEN BELGELER : 
Bu işi yapmaya istekli firmaların (aşağıdaki belgeleri hazırlayarak ön seçim 

İçin yapacakları müracaata eklemeleri gerekmektedir. 
1 — Firmanın Teknik, malî, idari ve ekipman bakımından durumunu belirten 

belgeler. 
2 — Firmanın bu işe tahsis edebileceği makine ve teçhizat listesi. 
3 — Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Küçükyalı - İstanbul adresinden temin 

edilecek, iormlar üzerinde: Firmalarda çalışan teknik personel ile firmaların halen 
taahhüdünde olup devam eden bütün işler ve 1975 -1980 yılları arasında yapılıp, bi
tirilmiş bu önemde benzeri işler gösterilerek hazırlanacak belgeler. 

Teklif vermek isteyen firmalar 20/10/1981 günü mahallî saatle 17.00 den geç 
olmamak üzere (Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Küçükyalı-istanbul) adresine mü
racaat etmelidirler. Yalnız tecrübeleri, kapasiteleri ve malî imkânian bakımından ye
terli bulunan (firmalardan teklif istenecektir. 

Dış kaynaklı malzemelerin gerektirdiği kredi İdarece sağlanmıştır. 
Bu işin gerektirdiği dış kaynaklı malzemeler, sözleşmesinde yazılı birim fiyat

ların Dış para karşılıklarının tamamının - (Tekliflere eklenecek broforma faturalar 
üzerinden)- T.C. Merkez Bankasına İdarece yatırılarak akreditif açtırılması sonucu, 
idare adına müteaahhit firma tarafından ithal edilecektir. 

Gebze-lzmit (Otoyolu Aydınlatma ve Haberleşme işlerine ait sözleşme evrakı, 
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa - İzmit Oto ve Ekspresyol Yapım Baş
mühendisliği (Gebze) adresine başvurularak incelenebilir. 13941/1-1 
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Denizcilik Bankası T. A. O. dan : 

Bankamız ihtiyacı aşağıda muhteviyatı yazdı malzemeler satın alınacaktır. 
Konu, malzemelere ait dosya No. lan ve son teklif verme tarihleri hizalarında göste
rilmiş olup, teklifler 27 Mayıs Han Kat 3 Bahçekapı/fstanbul adresindeki İkmal Mer
kezi Müdürlüğü teklif atma kutusuna atılacaktır. Satın alınacak malzemelerle ilgili 
teklif isteme mektupları aynı adresteki Acele ve Parekende Alım Servisinden temin 
edilebilir. 

Son Teklif 
Dosya No. Malzemenin Cinsi Verme Tarihi 

81/2131 Oksijen Aseyiler. hortumu ve kaynak malzemesi 28/9/1981 
81/2132 Muhtelif Fittings malzemeleri 28/9/1981 
81/2133 Zımpara bezi, kağıdı, macunu 29/9/1981 
81/2134 DKP siyah sac 29/9/1981 
81/2135 Muhtelif rulman 29/9/1981 
81/2136 Muhtelif döşemelik malzeme 30/9/1981 
81/2137 Muhtelif elektrik malzemesi 30/9/1981 
81/2138 Yangın söndürme eczası, tuz ruhu, 1/10/1981 
«1/2139 Klingirit levha, 1/10/1981 
81/2140 Grafinli - telli klingrit levha 1/10/1981 
81/2143 Telli klingrit levha 1/10/1981 
81/2144 Lastik levha - salmastra - şerit lastik kalafat Üstüpüsü 2/10/1981 
81/2145 Atelye ve takım aletleri 2/10/1981 
81/2146 Muhtelif kilit - menteşe - sürgü 5/10/1981 
81/2147 Grafit tozu 5/10/1981 
81/2148 Boya ve boya hammaddeleri 6/10/1981 
81/2150 Muhtelif musluk 6/10/1981 
81/2151 Muhtelif valf 7/10/1981 
81/2153 Plastik tutkal merley yapıştırıcısı çekomastik 7/10/1981 

14372/1-1 

Eskişehir Devlet Orman İşletmesi Çatacık Müdürlüğünden : 

Parü M i k t a r ı Muh Bedeli 
Adedi Emvalin cins ve nev'i Adet M>. Dm1. Ura 

62 Çam Tomruk 3. S. N. Boy 10608 3202.261 7.800 
3 Çam Tomruk 2. S. N. Boy 178 90.024 11.000 
2 Çam Tomruk 1. S. N. Boy 79 43.033 13.300 

1 — İşletmemiz Çatacık Bölgesinin Yahnkıran Deposundan yukanda cins ve 
miktarı yazılı orman emvali hizalarında gösterilen fiyatlar üzerinden mal bedelinin 
% 50 miktarı peşin % 50 miktarı ise müddetsiz banka mektubu karşılığında 6 ay 
vade ile açık artırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. 

2 — Açık artırma 2/10/1981 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00 de Mi
halıççık İlçesi Belediye satış salonunda yapılacaktır. 

3 — Satışla ilgili şartnameler Eskişehir Orman Bölge Başmüdürlüğü, Eskişe
hir, Bursa, İnegöl, Afyon, Kütahya Orman İşletme Müdürlükleri, Bozüyük Orman 
Bölge Şefliği ve İşletmemiz Muhasebe Servisinde görülebilir. 

4 — Isteklüerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komis
yona müracat etmeleri hususu İlan olunur. 13677 /1-1 
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PTT Genel (Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz İhtiyacı için 3 kalem telefon kablosu kapalı yazılı teklif 
almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Su alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü (Malzeme Dairesi 
Başkanlığından, İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 3.600,— 
TL. mukabilinde temin edilebilir. 

3 — ihaleye iştirak edecek firmaların 12/10/1981 günü saat 17.30 a kadar 
idari şartnamenin 7 nci maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Teknik İşler 
Dairesi Başkanlığına müracaatları ile uygun görüldüğü 'takdirde ihaleye iştirak ede
bilmeleri için verilecek yeterlik belgesini 16/10/1981 günü saat 17.30 a kadar Mal
zeme Dairesi Başkanlığından almaları gereklidir. 

4 — Teklifler en geç 20/10/1981 günü saat lOJOÖ'a kadar Genel Müdürlüğü
müz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

5 — Teşekkülümüz 2490 sayıh Kanuna tabi değildir. 14197 / 2-1 

•Ç. Çocuk Esirgeme Kurumundan : 

Kavacık Suyu Fabrikamızda Dranaj Suyu Tahliyesi için kapalı teklif almak su
reti üe kanal yaptırılacaktır. 

İhalesi 28/9/1981 günü saat: 15.00'de yapılacaktır. 
Dosya Kurumumuzun Anafartalar'daki Levazım Şubesinde görülebilir. 
Keşif Bedeli: 138.318,66 T L , Teminatı: 5.535,— TL. dır. 
Kurumumuz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 14202 / 2-1 • 

Çeşitli ilânlar 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

i l i : Edirne, ilçesi: Uzunköprü, Köyü veya mevkii: Kırcasalih Meşeli. Made
nin Cinsi: Maden Kömürü, Ruhsatnamenin Tarihi: 19/4/1967, Numarası: IR 261 
Tecditti, 

Hudutları: 
Kuzeyi: İhsan ve sütağıl develeri telakisinden Karaağaç çeşmesine düz hat. 
Doğusu: Karaağaç çeşmesinden, Meşeli köyü camiine düz hat. 
Güneyi: Meşeli Köyü camiinden, Güzel tepeye oradan Ece ve sütağıl dereleri 

telakisine kırık hat. 
Batısı: Ece ve sütağıl dereleri telakisinden, hudut başlangıcı İhsan ve sütağıl 

dereleri telakisine düz hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Maden Kömürü madeni 

için Ahmet Hiçdurmaz uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir. 
itirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 

gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazlann kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden 
Kanununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur. 14080 / 2-2 

— — — — — — 
Adalet Bakanlığından : 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 1980 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan birinci sınıf no

terlikler münhaldır. 
1512 Sayıh Noterlik Kanununun 22. ve müteakip maddeleri gereğince (birinci 

sınıf noterlerden ve ikinci sınıf noterlerden, bu noterliklere atanmaya istekli olanla-
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rın İlân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza ve bulundukları yer Cumhu
riyet Savcılıklarım başvurmaları lâzımdır. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma IsU-
resi ilcinde Bakanlığa .gelmediği takdirde atama isteminde nazara alınmaz. 

İlân olunur. 
1980 yılı gayrisafi geliri 

Sıra ıNo, Münhal noterliğin adı Lira Kr. 

1 Aydın İkinci Noterliği 7.521.897,00 
3 Corum İkinci Noterliği 5J001.406J25 

14360 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 1980 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan ikinci sınıf no

terlikler münhaldir. 
1612 Sayılı Noterlik Kanununun 22. ve müteakip maddeleri gereğince ikinci sı

nıf noterlerden veya üçüncü sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanla
rın ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cum
huriyet Savcılıklarına başvurmaları lâzımdır. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş okun dilekçeler başvurma 
suresi İçinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 
1980 yılı gayrisafi geliri 

Sıra No. Münhal noterliğin adı Uca Kr. 

^•aymana. Noterliği 2.710527,— 
Serik Noterliği B.453.673,26 

14351 

MÜNHAL NOTERIitK 
1980 yılı ıgayrisaifi geliri 699J6T77 lira 66 kuruş olan üçüncü sınıf Akçadağ Noter

liği münhaldir. 
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince üçüncü 

sınıf noterlerden veya noterlik belgesi sahiplerinden, bu noterliğe atanmaya istekli 
olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer 
Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmaları lâzımdır. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler, başvurma 
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 14352 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

Sivas İli, Divriği İlçesine bağlı Tuğut Köyü civarında ve Yusuf Okyar uhdesin
de bulunan sicil 975 - İR. 396 sayılı krom madeni işletme ruhsatnamesinin on yıllık 
yürürlük süresi 26/1/1981 tarihinde sona ermiş olup, mezkur ruhsatname hukuku, 
hükmünden düştüğü için, adı geçen şahıs ile hiç bir ilgisi kalmamıştır. 

Keyfiyet Maden Kanununun 101. maddesi gereğince ilân olunur. 

14353 /1-1 



diclşlerd BaJcaniığından: 

B Ü K Ö M E T B & I £ ) 4 H İ S Î 

Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış güvenliği aleyhinde faaliyette bulunup da yurt dışında oldukları anlaşılan ve ilişik listede 
kimlikleri belirtilen kişiler hakkında, Genelkurmay Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koonhnasyon Başkanlığının 4 ve 10 numaralı bildi
rilerinde, Sıkıyönetim Komutaıuıklarmda kovuşturma açıldığı ve verilen bir aylfk süre Sctnde yurda dönmedikleri takdirde haklarında 
Türk vatandaşlığım kaybettirme işlemlerinin başlayacağı duyurulmuş idi. 

Verilen süre İçinde yurda dönerek yetkili makamlara (başvurmadıkları tesbit edilen bu kişiler hakkında 403 (Sayılı Vatandaşlık 
{Kanununun 25 nd maddesinde değişiklik yapan 13 Şubat 1931 tarihli ve 2333 Sayılı Kanun gereğince başlatılmış bulunan Türk vatan
daşlığını kaybettirme işlemleri sürdürülmektedir. 

Bu kişiler, sözü edilen maddenin («) bendi uyarınca ilân (tarihinden itibaren bir ay İçerisinde mülki idare anneliklerine veya 
savcılıklara şahsen başvurmadıkları takdirde, haklarında Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi için Bakanlar Kurulu kararı alınacağı 
ve ayni maddeye eklenen son Çıkra yoluyla 35 nci maddenin 1 nci fıkrasına jdayanılar&k mallarının İbazinece tasfiye edileceği duyurulur. 

Adı ve soyadı 

Hasan Basri Aydan 
Pakize Eroğlu 
Günsel Cemal Kaya 
Musa Serdar Celebi 
Enver lAltaylı 
Ali Batman 

Baba 
Doğum yeri ve tarihi Adı 

BÖHÜtkaya -10/10/1932! Musa 
Hacıbektaş -9/2/1940 Veli 
Hacıbektaş-15/6/1960 Enver 
Dörtyol 1952 Mehmet 
Ceyhan 1/11/1994 Şalrir 
Develi 6/6/1954 Mehmet 

Ana 
Adı Nüfusta Kayıtlı olduğu Yer 

Fatma Malatya, Merkez, Fuat Mahallesi 454 Sayılı evi. 
Leyla (Nevşehir, Hacıbektaş, Zir Man. 003/0140 kütüğün 29 saydı evi. 
Şükriye Nevşehir. Hacıbektaş, Bala Mab. 00İJ03/71 kütüğün 135 sayılı evi. 
Hayriye Hatay İli, Dörtyol İlçesi nüfusuna kayıttı. 
Melek Adana, Ceyhan, IKarasoku Mah. 024/028-96 kütüğün 631 sayılı evi. 

'Kayseri, Develi, Yukarı Genese Man. 4̂ 2/105 kütüğün 333 sayılı evi. 
14552/1-1 
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Resmî Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü: 

Sayfa 

Kanunlar 

2525 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun 

2526 Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerden Doğan Çocuk
ların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik 
Olarak Tescillerine İlişkin Kanun 

1 

2 

Yürütme ve İdare Bölümü 

Bakanlar Kurulu Kararı 

8/3598 Sosyal Sigortalar Kurumu İlâç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Mü
essesesinin Nominal Sermayesinin 250.000.000,— Liraya Çıka-
rümasına Dair Karar 5 

Yönetmelikler 

8/3596 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Göı evli Devlet Memurları Disiplin 
Kurulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Yönetmelik 5 

— Malatya Belediyesi Yeşilyurt Şube Müdürlüğü Kuruluş Görev ve 
Çalışma Esasları Yönetmeliği 

— Siirt özel İdare Müdürlüğü Memur Sınav Yönetmeliğinin 8. Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 

— Balıkesir İli Kepsut Belediyesi İmar Yönetmeliği 
— Burdur İli Gölhtsar Belediyesi İmar Yönetmeliği 

7 

10 
11 
27 

Yargı Bölümü: 

Anayasa Mahkemesi Kararı 

— Anayasa Mahkemesi Kararı 43 

— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 48 

— İlanlar 49 

BAŞBAKANLıK BASıMEVI 


