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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Görev ve Yetkiler 

Kuruluş : 
MADDE 1. —- İstanbul Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, 

bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden 
isletmek üzere tstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Genel Müdürlüğün hizmeti, tstanbul Belediyesinin görev alanıyla sınırlıdır. An
cak İçişleri, İmar ve İskân bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sis
tem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu genel mü
dürlüğe verebilir. 

tstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Belediyesi ile koordineli olarak 
hizmetlerini yürüten müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz bir kurulu* olup, 
personel statüsü bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 ncu 
maddesi hükümlerine, diğer işlemlerinde ise özel hukuk hükümlerine tabidir. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü bu Kanunda İSKİ ola
rak anılır. 

Görev ve Yetkiler : 
MADDE 2. — İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır : 
a) içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü 

kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abo
nelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu 
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projelere güre tesisler! kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve 
bunların bakım ve onarımım yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, 

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzak
laştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan ye
niden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bıra
kılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; 
gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları dev
ralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımmı yapmak, yaptırmak ve gerekli yenile
melere girişmek, 

c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı 
sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda 
suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde 
bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, İdari ve hukuki tedbiri almak, 

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere 
verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, 

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri 
kalmamış araç ve gereçleri satmak, ISKl'nln hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan 
doğruya yahut diğer kamu veya Özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, 
bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, 

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü ta
şınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yönetim 

Organlar : 
MADDE 3, — ISKl'nln yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır : 
Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu, 
Denetçiler, 
Genel Müdürlük. 
Genel Kurul: 
MADDE 4. — Genel Kurul, aşağıda gösterilen temsilcilerden oluşur : 
a) İstanbul Valisi, özürü halinde görevlendireceği vali yardımcısı, 
b) İstanbul Belediye Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı, 
c) İstanbul Belediye Başkanınca müdürler arasından seçilen ilgili sekiz üye, 
d) Milli Savunma, İçişleri, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Orman, 

Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, İmar ve İskân, 
Bayındırlık, Köyişleri ve Kooperatifler bakanlıklarınca mahallinden, olmadığı takdirde 
merkezden görevlendirilecek üst yönetim düzeyinde birer üye, 

e) Çevre Müsteşarlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü ve İstanbul Sanayi Odasınca görevlendirilecek birer üye, 

f) Bu Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca İSKİ'nin hizmet ala
nına alınan belediye ve köylerin belediye başkam ve muhtarları tarafından kendi ara
larından seçecekleri en çok beş üye. 

Genel Kurulum Toplanma ve Çalışma Esasları : 
MADDE 5. — Genel Kurul, her yıl Mayıs ve Ekim aylarında İstanbul Valisi 

tarafından toplantıya çağrılır. 
Genel Kurul salt çoğunlukla görüşmelere başlar. 
Genel Kurula İstanbul Valisi, özürü halinde görevlendireceği Vali Yardımcısı 

Başkanlık eder. Genel Kurul, kendi üyeleri arasından iki.de başkanlık divanı üyesi 
seçer. 
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Genel Kurulda kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların 

eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. 
Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetçilerce gerekli görülürse olağanüstü 

toplantıya çağırılabilir. 
Genel Kurulun Görevleri : 
MADDE 6. — Genel Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun bir önceki yıl çalışmalarına 

ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu belirleyeceği usullerle 
inceleyip karara bağlamak, 

b) Ekim ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun yeni yıla ilişkin bütçe ve per
sonel kadro taslağını inceleyip karara bağlamak ve personel kadrolarını İçişleri Ba
kanlığının onayına sunmak, 

c) Yapılan çalışmaların bu Kanuna ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun 
olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek, 

d) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, 
e) Yönetim Kurulunun, Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği işleri görüşüp 

karara bağlamak, 
f) Yönetim Kurulunca ön incelemesi yapılan yönetmelikleri inceleyip karara 

bağlamak. 
Yönetim Kurulu: 
MADDE 7. — Yönetim Kurulu bir başkanla altı üyeden oluşur. 
Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Genel Müdürün özürlü olması 

halinde Yönetim Kurulu üyesi olan yardımcısı Yönetim Kuruluna da başkanlık eder. 
Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde 

yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. 
Yönetim Kurulu üyelerinden birisi İstanbul Valisinin, diğeri İstanbul Belediye 

Başkanının önerisi üzerine İçişleri Bakanının; biri Maliye, biri Enerji ve Tabii Kay
naklar, biri de İmar ve İskân Bakanının teklifi üzerine müşterek kararname ile ata
nırlar. 

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar ye
niden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine ata
nanlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. 

Yönetim Kuruluna atanacakların İSKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yö
neticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun 
yükseköğrenim görmüş, aynı konuda en az 10 yıl hizmet vermiş ve 65 yaşını doldur
mamış olmaları gerekir. 

Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel 
ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli ida
relerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenler asıl 
görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleriyle buna ait her 
türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde 
fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi, bunlardan izinli oldukları sırada terfi hak
kını kazananlar, başkaca hiç bir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen 
ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir. 

Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Esasları : 
MADDE 8. — Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde top

lanır. 
Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün 
sayılır. 

Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. 
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Yönetim Kurulunun Görevleri: 
MADDE 9. — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Kuruluş amacına uygun olarak İSKi'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit 

etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, 
b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve personel kad

ro taslaklarının ön incelemesini yapmak ve yılda dört maaşı geçmemek üzere verile
cek ikramiyelerin miktarım belirlemek, 

c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak, 
d) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yatırım projelerini İnceleyip karara bağ

lamak, 
e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemleri ile bun

ların icra şekil ve suretlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe 
yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedelleri üst sınırım belirleyip genel müdüre 
yetki vermek, 

f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak, 
g) Genel Müdürlükçe önerilecek yurt içi, yurt dışı borçlanmaları karara bağ-

lamak, 
h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında genel müdürlükçe yapılacak 

önerileri inceleyip karara bağlamak, 
i) İSKİ'nin leh ve aleyhindeki davaların ve dava safhalarına İntikal etmemiş 

ihtilafların sulh ve tahkim yolu İle halli, davayı kabul, davadan feragat ve feragati 
kabul, davayı takip ve temyiz etmekten vazgeçme konularında karar vermek. 

İ) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına 
ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak, 

k) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli 
önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurul 
ve mercilere iletmek, 

1) Genel Müdürün önerisi üzerine dördüncü ve daha yukarı derecelerdeki kad
rolara atanacak personel ile bu derecelerdeki personelin (Bakanlıklarca atananlar ha
riç) atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli 
personelin işe alınmalarım onaylamak, 

m) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak, 
n) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak. 

Denetçiler : 
MADDE 10. — İSKİ'nin İşlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak iş gö

recek olan 2 denetçi tarafından denetlenir. 
Denetçi seçilebilmek İçin mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından 

en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 
10 yıl görev yapmış olmak gerekir. 

Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçil
meleri mümkündür. 

Denetçiler Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında yönetim kurulunun bir yıl
lık işlem ve icraatı hakkında rapor verirler. 

Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve genel müdürlükçe 
verilmesi zorunludur. 

ISKl'nin iş ve işlemleri, gerektiğinde ilgili bakanlıkların müfettişlerinden de ya
rarlanılmak üzere İçişleri Bakanlığınca teftişe tabi tutulur. 

Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kade
mesi aylık tutarını aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır. 

Genel Müdür ve Yardımcıları: 
MADDE 11. — İSKİ'nin Genel Müdürü, İçişleri Bakanının önerisi üzerine müş

terek kararnameyle atanır. 
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Yönetim Kurulu Üyelerinde aranan şartlar genel müdürlüğe atanacaklarda da 
aranır. 

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde genel müdüre yardımcılık etmek 
ve sayıları üçü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. 

Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulunun seçimi ve İçişleri Bakanının 
önerisi üzerine müşterek kararnameyle atanır. 

Yardımcıların hizmet alam ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 
10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış obuaları gerekir. 

Genel Müdürün Görevleri Şunlardır : 
a) İSKİ'nln bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve 

yönetilmesini sağlamak, 
b) İdare ve yargı organlarında ve üçüncü kişilere karşı İSKİ'yi temsil etmek, 
c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, iş ve yatırım programım, bilanço ve perso

nel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, 
d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, 
e) Bu Kanunun 23 ncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun ola

rak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi 
hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, 

f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararlarıyla kuruluşta yeni düzenlemeler 
yapmak, 

g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği 
yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında 
kalanları Yönetim Kuruluna sunmak, 

h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
i) Yönetim Kurulunca atananların dışında kalan memurları atamak ve işçi 

almak, 
k) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna 

veya Genel Kurula sunmak, 
Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerim yardımcılarına devredebilir. 

Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkiü bulundukları hizmet konularından 
doğrudan sorumludurlar. Ancak, bu durum genel müdürün sorumluluğunu kaldır
maz. 

Genel müdürün hastalık, izin, yurt dışında geçici görevde bulunma gibi ne
denlerle görevden ayrılması veya boşalma hallerinde genel müdüre, yardımcılarından 
bu hizmette en eski olan, hizmette eşitlik halinde ise yaşlı bulunan vekâlet eder. 

Teşkilat ve Personel: 
MADDE 12. — Genel müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire, müdür

lük ve bunlara bağlı alt kademe birimleriyle memur ve işçilerden oluşur. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Kaynaklar ve Bütçe 
Gelirler: 
MADDE 13. — İSKİ'nin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır : 
a) Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık, tarifesine 

göre abonelerden alınacak ücretler, 
b) Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden ya

rarlananlardan ilgili belediye adına alınacak katılma payları, 
c) Hizmet alanındaki belediyelerin, İller Bankasınca 2380 sayılı «Belediyelere 

ve il özel idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Ka
nun» gereğince nüfus esasına göre dağıtılan paylardan bu bankaca tutularak İSKİ'ye 
gönderilecek % 10'lar, 

d) Büyük ve temel yatırım programları karşılığında Devletçe yapılacak yar-
dımlar, 
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e) İSKİ'ye devredilecek tesis ve işletmelerden sağlanan gelirler, 
f) Şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetlerden alınacak üc

retlerle ortaklıklardan ve üretilen malların satışlarından ekle edilecek gelirler, 
g) Her türlü yardım ve bağışlar ile diğer gelirler. 
Kredi ve Borçlanmalar . 
MADDE 14. — İSKİ yurt içi kuruluşlardan, iller Bankasından, Maliye Ba

kanlığının izniyle yurt dışı kuruluşlardan kredi ve borç alabilir. 
İSKİ, İller Bankasından alacağı kredilerde İller Bankası Kanununun birinci 

maddesinde yazılı idare ve kurumlara verilen krediler hakkındaki hükümlere tabi
dir. 

Bütçe : 
MADDE 15. — İSKİ'nin bütçesi, yıllık olarak ve takvim yılı esasına göre 

hazırlanır. Yıllık bütçeler. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde uygulanan bütçe formülüne 
göre düzenlenir. 

Hesap özetleri ve Bilanço : 
MADDE 16. — ISKI'nin hesap işlemleri, maliyetleri, mali durumu ve işletme 

sonuçlarım ayıklıkla gösterecek ve gerekli bilgileri düzgün aralıklarla verecek bi
çimde tutulur. Bu amaçla üç aylık dönemleri kapsayan ve tahmine dayalı gelir -
giderlerle aynı dönemde gerçekleşen gelir - gideri gösteren hesap özetleri hazırlana
rak yönetim kurulunun bilgi ve incelemesine sunulur. 

Ayrıca her bütçe döneminin bitimini izleyen 3 ay içinde geçen yılla ilgili bi
lanço ve faaliyet raporu hazırlanarak - denetçilerin yıllık raporu ile birlikte - Mayıs 
ayı toplantısında Genel Kurula sunulur. 

Bilanço ve faaliyet raporunun Genel Kurulca onaylanmasıyla, Yönetim Kurulu 
ve denetçiler ibra edilmiş olurlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hak ve Muafiyetler 

Kanalizasyon Şebekesine Bağlanma Zorunluluğu : 
MADDE 17. — Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her 

taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorunludur. Bu bağlantılar, bedeli taşınmazın 
sahibinden alınmak suretiyle İSKİ tarafından yapılır veya projesine uygun olarak 
yaptırılır. 

Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi : 
MADDE 18. — Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 

daha önce ISKl'den su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. 
İSKİ o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum bel
gesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı 
olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hüküm
leri uygulanır. 

İmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesisleriyle uyum yönünden İS
Kİnin de görüşünü almak şarttır. 

Zararlı Suların Tasfiyesi ; 
MADDE 19. — İSKİ, fabrika, hastane ve diğer özellik gösteren su tüketim 

yerlerinden gelen kullanılmış suların kanalizasyon şebekesine verilmeden önce gere
kiyorsa özel olarak tasfiyesini isteme hakkına sahiptir. 

Bu kuruluş ve kurumlar İSKİ'ce tespit edilecek süre için özel tasfiyeyi yap
madıkları takdirde, diğer kanunlardaki müeyyideler saklı kalmak üzere İSKİ gerekli 
tesis ve işleri yapar ve giderlerini % 50 fazlasıyla ilgililerden tahsil eder. 

Kanalizasyon Şebekesine Verilemeyecek Maddeler: 
MADDE 20. — Kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler Genel 

Müdürlükçe tespit edilerek ilgililere duyurulur. 
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Bu duyuru esaslarına aykırı davranışta bulunanların yarattıkları zarar sebep 
olanlara ödettirilir ve ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun Devlet malına karşı 
suç işleyenlere ilişkin hükümlerince kovuşturma yapılır. 

Muafiyetler : 
MADDE 21. — a) ISKI'nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, te

sisleri, işlemleri ve faaliyetleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
b) Yabancı ülkelerden getirtilecek veya bağış yoluyla sağlanacak araç ve ge

reç için belediyelere kanunlarla tanınan muafiyetler İSKİ için de geçerlidir. 
Uygulanmayacak Kanunlar : 
MADDE 22. — ISKI'nin işlemleri 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve ihale, 

1050 sayılı Muhasebe! Umumiye kanunları ile bunların ek ve tadillerine tabi değildir. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Bükümler 
Tarife Tespit Esasları: 
MADDE 23. — Su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış 

suların uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tarifeler 
yapılır. Bu tarifelerin tespitinde; yönetim ve işletme giderleriyle, amortismanları, 
doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve % 
10 (on) nispetini aşmayacak bir kâr oranı esas alınır. 

Tariflerin tespiti ve tahsilatla ilgili usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir. 
Şebeke Olmayan Yerlerde Yapılacak Tesisler : 
MADDE 24. — Şehir kanalizasyon şebekesinin henüz tesis edilmediği ve uy

gun bir boşaltma sağlanamayan alanlarda kullanılmış sular, sağlık ve fenni şartlara 
uygun septik çukurlara verilebilir. Bunların ISKI'nin belirteceği esaslara uygun ola
rak yapılması gereklidir. 

Kuruluş yeri bakımından şehir şebekesinden ayrı ve özel boşaltma tesisi yap
ması zorunlu bulunan, durumları özellik taşıyan müesseseler bu tesisleri ISKI'nin 
izin ve denetimi altında yaparlar. 

Yağmur Sularının Uzaklaştırılması : 
MADDE 25. — Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapıl

ması veya bu tip tesislerin işletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce karşı
lanmak şartıyla İSKİ tarafından yerine getirilir. Bu tesislerin yapılması veya İşletil
mesine ilişkin harcamalar tarifelere dahil edilmez. 

Devir İşleri : 
MADDE 26. — Bu Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Bakan

lar Kurulu Kararı ile su ve kanalizasyon işleri ISKI'ye verilecek belediye ve köyler 
ile yakın çevresindeki belediye ve köylerin istanbul Belediyesine bağlanmaları ha
linde bu belediye ve köylerin mevcut su, kanalizasyon tesisleri ve bunlarla ilgili ta
şınır ve taşınmaz malları, hak ve borçları ve personeli tüm özlük hakları ile birlikte 
bir protokolle ISKl'ye devredilir. 

Ceza Hükümleri : 
MADDE 27. — ISKt'ye ait taşınır ve taşmmaz mallar Devlet malı sayılır. 
ISKl'ye ait mallar ile para ve para hükmündeki kâğıt ve senetler aleyhine 

veya bilanço, rapor ve diğer her türlü kâğıt, defter ve belgeler üzerinde suç işleyen
ler, bu suçlarından dolayı, Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kâğıt ve belge
ler üzerinde suç işleyen memurlar gibi cezalandırılırlar. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler: 
MADDE 28. — 27.5,1933 gün ve 2226 sayılı İstanbul Belediyesine bağlı is

tanbul Sular İdaresi Teşkili Hakkındaki Kanunla 11.4.1938 gün ve 3359 sayılı Üskü
dar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi İmtiyazı ile Tesisatının Satın Alınmasına 
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Dair Mukavelenin Tasdiki Hakkında Kanun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı 
olan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — a) 28 Nisan 1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkında 
Kanun ve değişiklikleri ile belediyelere devredilip bir bölümünün işletmesi 27.5.1933 
tarih ve 2226 sayılı İstanbul Belediyesine Bağlı İstanbul Sular İdaresi Teşkili Hak
kındaki Kanunla bu idareye intikal etmiş olan vakıf sular ile bunlara ait her türlü 
hak ve yükümlülükler ve tesisler, 

b) 27.5.1933 tarih ve 2226 sayılı Kanun ve değişiklikleri ile teşekkül etmiş 
bulunan İstanbul Sular İdaresine ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar, tesisler, para 
ve para hükmündeki kıymet ve alacaklar, bütün hak ve menfaatler, her türlü taah
hüt ve borçlar, 

c) 11.4.1938 tarih ve 3359 sayılı Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şir
keti İmtiyazı ile Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki Hakkında 
Kanunla İstanbul Sular İdaresine verilmiş hak, yetki ve yükümlülükler, 

d) istanbul Belediyesine bağlı Mecralar Müdürlüğüne ait kanalizasyon tesis
leri ile ilgili tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıkları araç ve gereçler ile belediyenin 
diğer müdürlüklerinde olup da kanalizasyon hizmetlerinde kullanılan taşınır ve taşın
maz mallar, araç ve gereçler, 

e) 3 Temmuz 1968 tarih ve 1053 sayılı Ankara, İstanbul ve nüfusu yüzbin-
den yukarı olan şehirlerde içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanun 
uyarınca istanbul şehrine ve istanbul Belediyesine sağlanan imkânlar, haklar, borç
lar ve mükellefiyetler, 

Her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak îSKi'ye devredilir. 
GEÇİCİ MADDE 2. — İSKİ'nin görev alanına giren belediyelerin iller Ban

kası Yatırım Programında yer alan su ve kanalizasyon işlerine belediyeler adına de
vam edilir, bu tesisler yapımı tamamlanınca ÎSKi'ye devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — istanbul Sular idaresi ve Belediye Mecralar Müdürlü
ğünde çalışanlar yeni bir atama işlemine gerek kalmadan maaş, ücret, emeklilik, 
sigortalılık gibi tüm özlük hakları ile birlikte ÎSKi'ye devrolunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1981 yılı İstanbul Belediye bütçesinden su ve kanali
zasyon hizmet yatırımlarına ayrılmış bulunan ödenek ÎSKi'ye devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Genel Kurul üyelerini seçecek veya atayacak makam
lar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde bu seçim veya atama işlem
lerini tamamlarlar. 

Genel Kurul kanun yürürlüğe girince toplanarak geçici bütçeyi onaylar. 
Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların bu Kanunun yürürlüğe girmesin

den itibaren 3 ay içinde belirlenmesi zorunludur. 
Yeni Yönetim Kurulu teşekkül edilinceye kadar, İstanbul Sular İdaresi Müdür

ler Kurulu geçici Yönetim Kurulu olarak ISKI'nin işlerini yürütür. 
istanbul Sular idaresi Genel Müdürü geçici olarak genel müdür, genel müdür 

yardımcıları ile istanbul Belediyesi Mecralar Müdürü geçici olarak genel müdür 
yardımcıları statüsü içinde görev yaparlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunda öngörülen düzenleyici hükümler çıkarılıp 
yürürlüğe konuluncaya kadar, su ve kanalizasyon konularındaki mevzuat ile istanbul 
Belediye Meclisi ve Sular İdaresi Müdürler Kurulunca alınmış kararlar uygulanır. 

Yürürlük : 
MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
21/11/1981 
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YÜRÜTME V E ÎDARE BÖLÜMÜ 

Atama Kararları 
Ticaret Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 26722 
1 — Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kad

rolu ve +300 ek göstergeli Balıkçılık Müessesesi Müdürlüğüne, Ankara Et Kombi
nası Müdür Yardımcısı M. Cevdet ÖZ'ün 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gere
ğince tayini uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Ticaret Bakam yürütür. 
16/11/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU K. CANTÜRK 
Başbakan Ticaret Bakanı 

Karar Sayısı; 2672$ 
1 — Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kad

rolu ve +400 ek göstergeli 1. Hukuk Müşavirliğine, aynı yer Personel ve İdari İşler 
Daire Başkam Bekir TOKUŞ'un 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tayini 
uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Ticaret Bakanı yürütür. 
16/11/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

K. C A N T Ü R K 
Ticaret Bakam 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 26628 
1 — Açık bulunan linçi derece kadrolu + 300'ek göstergeli Amasya Sağlık ve 

Sosyal Yardım Müdürlüğüne Bursa Gemlik Hükümet Tabibi Dr. Mustafa Nevzat 
KARBAY'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (A) 
bendi ile 71 ve 76 nci maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanı yürütür. 
16/11/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

B. ULUSU 
Başbakan 

Prof. Dr. N. AY AN OĞLU 
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

Karar Sayısı: 26629 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 300 ek göstergeli Mardin Sağlık ve 

Sosyal Yardım Müdürlüğüne, İstanbul Silivri Çatalca Sağlık Grup Başkanı Dr. Celâl 
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ARAS'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (A) 
bendi İle 71 ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam yürütür. 
16/11/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

S. ULUSU Prof. Dr. N. AYANOĞLU 
Başbakan Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

Karar Sayısı: 26632 
1 — 5305 sayılı Kanunla değiştirilen Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 12 nci 

maddesi gereğince görev süresi 13/10/1981 tarihinde sona erecek olan Yüksek Sağlık 
Şûrası üyesi, Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastanesi Başhekimi Dr. Mücahit 
ATMANOĞLU'nun yeniden Yüksek Sağlık Şûrası Üyeliğine atanması uygun görül
müştür. 

2 — Bu kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. 
16/11/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU Prof. Dr. N. AYANOĞLU 
Başbakan Sağ. ve. Sos. Yardım Bakanı 

Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 26553 
1 — Bakanlığımız Müşaviri Mustafa öZEN'in başka bir göreve atanmak 

üzere, bu görevinden alınması uygun görülmüştür. 
2 — Bu kararı Sosyal Güvenlik Bakam yürütür. 

18/11/1981 
Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU S. SİDE 
Başbakan Sosyal Güvenlik Bakanı 

Karar Sayısı :26720 
1 — Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün açık bulunan 2 nci de

rece kadrolu, +150 ek göstergeli Kayseri Bölge Müdürlüğüne, aynı Bölge Müdür 
Yardımcısı Mustafa TOPUZOĞLUnun, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi 
ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince, terfian atanması uygun görülmüş
tür. 

2 — Bu kararı Sosyal Güvenlik Bakam yürütür. 
16/11/1981 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU S. SİDE 
Başbakan Sosyal Güvenlik Bakam 
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Yönetmelik 
Çerkeş Belediyesinden: 

Çankırı İline Bağlı Çerkeş Belediyesi İmar Yönetmeliği 
BİRİNCİ BÖLÜM 

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

nan bu Yönetmelik Çerkeş Belediyesi şuurları içinde ve bu Belediyenin mü
cavir sahalarında uygulanır. 

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

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

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

Ancak, imar planlarında, parselasyon durumlan ve bina kitleleri, bilhassa bu 
maksatla etüd edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sadece ayrık veya bitişik 
bina yapılacağım, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını, binaların 
tertip şeklini ve yüz alacaklan cepheyi tesbit maksadıyla şematik olarak gösterildi
ğinden, bunlara ait ifadeler imar planlarının kayıtlarından sayılmazlar. 

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

Şu kadar ki, tereddüt veya ihtilaf doğurması yüzünden İmar ve iskân Ba-
kanlığına 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 zorundadır. 

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

Madde 1.07 — İmar ve İskan Bakanlığınca uygun görülen yerlerde, halk ko
nutları standartlarının bütün hükümlerine uyulmak suretiyle yapılacak binalarda, 
bu yönetmeliğin adı geçen standartlara aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Halk konutlarının yerlerinin uygunluğunun takdiri ve projelerinin onaylan
ması yetkileri, İmar ve İskan Bakanlığına aittir. Bu yetkilerden tamamı veya bir 
kısmı Belediyeye bırakıldığı sürece, bunlar Belediye tarafından kullanılır. 

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

Ayrıca, umumi binalardan yalnız ayrık nizamda olanları ile sanayi bölgele
rindeki tesisler, bu yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıt
larına ve yönetmelikte bu gibi binalar için yer verilenler dışında kalan iş ölçülere 
tabi değildir. 

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

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

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

Madde 1.10 — Bu yönetmelikte belediyeye bırakılmış olan takdir yetkileri 
belediyenin imar işlerini yürütmekle görevli dairesince kullandır. 

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

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

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

d) inşaat 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
ları 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 yansından fazlasına iştirak olunan teşekküllere ait olup, bir 
kamu hizmeti için kullanılan binadır. 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ARSA VE YAPILARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 

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

larda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçülere; arazi meyiü, yol durumu, mevcut 
yapılar vesaire gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan 
yapılatın ölçü ve ihtiyaçları da gözönünde tutularak tesbît 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) Aynk nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (6) metreden, 
B) 5, 6 katlı inşaata müsait yerlerde: 
a) Bitişik nizamda : (—) metreden, 
b) Blok başlannda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (—) metreden, 
c) Aynk nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (—) metreden, 
C) 7, 8, 9, 10 katlı inşaata müsait yerlerde: 
a) Bitişik nizamda : (—) metreden 
b) Bitişik nizamda : (—) metreden, 
c) Aynk nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (—) metreden. 
D) Yüksek inşaat bölgelerinde : (—) metreden. 
II — Yalnız tek katlı dükkan yapılacak ticaret bölgelerinde: (4) metreden. 
III — Küçük san'atlar bölgelerinde: 
a) Bitişik nizamda : (4) metreden, 
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (4) metreden, 
c) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (4) metreden, 
IV — Sanayi bölgelerinde: (30) metreden az olamaz. 
Bu ölçülerin 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 dükkan 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 — İkâmet ve ticaret bölgelerinde: Yüksek inşaat bölgesi olarak tesbit 

edilen yerlerde (2000) m2den, 
II — Sanayi bölgelerinde: (2000) m2 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 şuurlarından 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 

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

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

maksadıyla yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden, bu hizmet ve tesisler 
için lüzumlu parçaların ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifrazlar, bu yönet
melikteki ifraz şartlarına tabi değildir. 

b) Yeni parsel ihdas etmemek kayıt ve şartıyla, mevcut parsellerde daha mü
sait şartlar vücuda getirmek ve tatbikatı kolaylaştıracak durumlar hâsıl etmek mak
sadıyla yapılacak hudut tashihi mahiyetindeki ifraz ve tevhid muamelelerinde de 
bu yönetmelikteki sözü geçen asgari ifraz şartları aranmayabilir. 

c) Birden fazla sokağa yüzü bulunup ta, diğer bütün şartlar tahakkuk ettiği 
halde, sadece sokak yüzleri bu yönetmelikteki asgari cephe genişliği şartlarına uy
madığından parçalara bölünemeyen parsellerden köşe başına tesadüf emmeyenlerin, 
belediyece ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanılarak başka bir hal tarzı bulun
madığı takdirde, bina yapılması mümkün olan parçaların ayrılmasını sağlamak 
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 — İmar plânlarında, iskân hudutları içinde bulunup da, umumi 

hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı ay
rıldıktan sonra, geriye kalan parçaları imar planını ve bu yönetmelik esaslarına 
göre müsait ise parsellere ayrılabilir. Keza, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre 
müsait olduğu takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir. Tamamı umumi hiz
metlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plân ve yönetmelik hükümle
rine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar kamulaştırılıncaya kadar sahip
leri tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam olunur. 

Bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil bulunmayanlarda; yükseklikleri tabii 
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 imkân nisbetinde mevcut ve müstakbel 
yol güzergâhlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle, İmar Kanununun 11 nci madde
sindeki şekil ve esaslar dairesinde muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. Bu ya
pının, imar planına göre bulunduğu bölgenin özelliklerine ve belediyenin imar 
işlerim yürütmekle görevli dairesinin teklifi de gözönüne alınarak, hangi maksat 
için yapılıp kullanılabileceği belediye encümenince tayin ve tesbit olunur. Mal sa
hibi bu maksadın 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 kamulaş-
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tırılmadığı veya imar planında gerekli değişiklik yapılarak başka bir imkân sağ
lanamadığı takdirde, yine bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki bu hallerde 
verilecek 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 edile
mezler. Bu gibi yerler, İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanmadığı ve yapı 
yapılmasına müsait bir durum elde edilmediği takdirde, bu hülcümler uygulanıncaya 
veya kamulaştırıuncaya kadar sahiplerince oduğu gibi kullanılmaya devam olunur. 

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

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

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

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

ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde, arsa sathının (% S) inden fazla yer işgal 
etmemek, inşaat sahaları toplamı (250) metrekareyi ve saçak seviyelerinin tabi ze
minden yüksekliği (3.50) metreyi aşmamak, yola ve arsa sınırlarına (1) metreden fazla 
yaklaşmamak şartıyla, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri veya 
ziraat, eğlence veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müştemilât binaları ya
pılmasına izin verilebilir. 

Ancak, bu izin keyfiyeti, arsa sahibine iskân hudutlan içerisindeki arsa sa
hiplerinin diğer haklarını veya başka bir hak bahşetmeyeceği gibi, belediyeyi de 
herhangi 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 uyma

yan arsalarda, yeni inşaat ve ilâveler yapılmasına veya mevcut yapıların esaslı tâ
diline izin verilmez. 

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

Ancak, iki tarafında imar plân ve mevzuatına ay kın olmamak şartıyla yapıl
mış bina veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafından plana göre tesbit 
edilmiş bir yol bulunan arsalarda, plân ve yönetmeliğin diğer şartlarına aykırı ol
mamak kaydıyla, bu yönetmelikteki parsel büyüklükleriyle ilgili hükümlere uyut 
maksızın yapı yapılmasına izin verilebüir. 
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Ayrıca, durumu yukarıdaki fıkra hükmüne uymadığı halde, ölçüleri bu yönet
melikte belirtilen miktarlardan az olmakla beraber, üzerinde civarın karakterine 
ve bölgenin şartlarına göre yapılacak binanın gerektirdiği ölçüler sağlanabilen ar
salarda, parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere bağlı kalmaksızın yapı yapılmasına 
da izin verilebilir. 

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

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

Madde 3.11 — Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde, yönetmelik hükümle
rine dayanılarak tayin edilen azami bina sahasını aşmamak ve asgari bahçe mesa
felerini muhafaza etmek şartıyla yapı yerini belediye tesbite yetkilidir. 

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

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

bahçe sınırına (3) metreden fazla yaklaşmamak şartıyla: 

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

2 
(Burada : 1 = bina derinliğini, 

L = parsel derinliğini, 
k — ön bahçe mesafesini, 
H = bina yüksekliğini gösterir.) 

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

lerde arka bahçe sınırına (1) metreden fazla yaklaşmamak şartıyla 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 

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

b) Köşe başına rastlayan parsellerde bina derinliğinin tesbiti, parselin üze
rinde bulunduğu yolların imar nizamı gözönüne alınarak yapılır. 
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c) Köşe başından başka iki yola cephesi bulunan ve varsa ön bahçe mesafeleri 
çıktıktan sonraki ortalama derinliği (30) metreden az olan parsellerde, bu derinliğe 
kadar yapı yapılabilir. 

d) İmar plânında, ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki yapı adalarında 
yapılacak binaların, gece gündüz ikamete ayrılmayıp sadece işyeri olarak kullanılan 
zemin katları ile aym maksatla kullanılan birinci katları müşterek mütalâa edilerek, 
bunların yüksekliği (3.50) metreyi aşmayan kısımları varsa bodrumları ile birlikte 
arsa derinliğince yapılabilir. 

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

BİNA YÜKSEKLİKLERİ: 
Madde 3.14 - - a) İmar plânı ve raporlarında kat adetleri veya bina yük

seklikleri belirtilmemiş veya bölge kat nizamı tayin edilmemiş yerlerde, bina yük
seklikleri 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 yüksekliği (650) m.'den, kat adedi 

bodrum hariç (2) den fazla, 
(6.00) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (650) m.'den, kat adedi 

bodrum hariç (2) den fazla, 
(950) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (6.50) m.'den kat adedi 

bodrum hariç (2) den fazla, 
(12.00) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (6.50) m.'den, kat adedi 

bodrum hariç (4) den fazla, 
(14.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (6.50) m.'den fazla, 
(19.50) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (6.50) m.'den fazla olamaz. 
(İmaı plânlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbir

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

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

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

Ancak, temel ve statik hesaplan ile, bahçe mesafeleri, merdiven, ışıklık vesaire 
gibi kat adedi ve bina yüksekliği ile ilgili elemanlan, plân veya yönetmelikte gös
terilen azami yüksekliğe göre hesaplanmak, lüzumu halinde asansör yeri bırakılmak 
ve proje mes'uliyeti ile fenni mes'uliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak şar
tıyla, noksan katlı inşaat yapılabilir. Belediyece uygun görülen hallerde 3 ve daha 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 nci maddesinin 
uygulanması bahis konusu olmayan parsellerde sahibinin isteği ve belediye encümeni 
kararıyla, uygun görülecek muvakkat bir zaman için, yüksekliği (3.50) metreyi geç
meyen bina veya tesislere de izin verilebilir. 

d) Bu maddenin uygulanmasında, yollardaki arızî genişleme ve daralmalarda, 
ön bahçe, yeşil saha, röfuj,meydan, demiryolu, su kenarı gibi unsurlar yol genişliğine 
dahil edilmez. 
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e) Bu yönetmelikte gösterilen yükseklikler, herhangi bir âbideyi veya muha
fazası gereken tarihi ve mimari bir eserin görünüşünü bozması halinde, belediyece 
lüzumu kadar azaltılabilir. 

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

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

göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hizasındaki tretuvar üst seviye
sinden kot verilir. 

Henüz tretuvarı ikmâl 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. 
Köşebaşına rastlayan parsellerde yapılacak binalar, daha fazla yükseklik 

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

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

Cephe genişliği (12) metreyi geçmeyen bir parselde yapılacak bina yüksekliği
nin, 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 ortalamasını 
tecavüz edemez. 

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

Arazi meylinde faydalanmak maksadıyla veya mimarî icaplar sebebiyle, bir bi
nalar blokunun, bir binanın veya müstakil bir dairenin, tesbit edilen bina yüksek
liğini aşmamak, belirli piyesler için tayin 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 katların binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan piyesleri 
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. 
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Hımış, ahşap, yarım ahşap, yarım kârgir binalarda: Bir bodrum ve iki normal 
kat, yani (6.50) metreyi aşamaz. 

Kerpiç yapılann üzerine ayrıca çatı katı yapılamaz. 
b) Ahşap ve yarım ahşap binalar bitişik olarak yapılamazlar. Hımış ve ya

rım kagir binaların, komşu hudutlarında zeminden itibaren çatının her yerinden 
(050) metre yüksekliğe kadar ve en az bir tuğla kalınlığında yangın duvarı yapıl
ması şartıyla bitişik olarak inşa edilmeleri mümkündür. 

c) Umumi binalar çelik, betonarme, kagir veya benzeri olabilir. 
Ancak, mimari karakteri veya kullanma şart ve şekilleri itibariyle özellik ar-

zeden yapılar bu hükme tabi değildir. 
d) Her türlü binaların temel ve bodrum kat duvarları kagir olacaktır. 

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 madde 

hükümlerine uyulacaktır. 

ÇIKMALAR: 
Madde 320 — Binalarda, azami bina sahası dışında: 
Kendi bahçe hudutları dışına taşmamak. 
Genişliği (120) metreyi aşmamak. 
Yol cephelerinde kot aldığı nokta hizasından, diğer cephelerde tabii zeminden 

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

den fazla yaklaşmamak şartıyla çıkma yapılabilir. 
Ayrık nizama tabi veya yan bahçeli bin aların bitişik olmayan cephelerinde 

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

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

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

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

meydan, yeşil alan gibi kamu kullanımına ayrılmış yerler üzerinde, parsel sınırı dışında 
eski yönetmelik maddeleri uyarınca imar durumuna ve ruhsatı alınmış onanlı pro
jesine uygun olarak çıkmalı bina yapılmış ise, yeni yapılacak binalarda aynı ko
şullarla çıkma yapılabilir. Ancak, yapılacak çıkmaların kapalı kısmı cephe boyunca 
yapılabilecek çıkmalann 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. 
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Çıkma izni verilmesine esas olacak teşekkül etmiş bölge koşulu her yapı adan 
için aranır. Bir yapı adasının bir kenarında bu maddede belirtilen şekilde çıkmalı 
bina varsa, adanın sadece o kenarı çıkmalı teşekkül etmiş sayılır. 

Birden çok yol, meydan, yeşil alan ve benzerine cephesi olan parsellerde 
çıkma izni, her cephe için adanın çıkmalı teşekkül etmiş olması koşuluna bağlı 
olarak verilir. 

İmar planı kararı yada İmar Yönetmeliği değişikliği nedeni ile kat eklen
mesi, çatı katlarının tam kata tamamlanması halinde bu maddedeki çıkmalı teşek
kül etmiş bölge koşuluna uyularak eklenecek kat ve bölümlerde de çıkma izni 
verilir. 

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

Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa ya
pılsın (020) metreyi geçmeyen motifler ile bahçe içerisinde yapılacak üstü açık teras 
ve zemin kat giriş merdivenleri, bina cephesinden itibaren genişliği (150) metreyi 
geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar üst seviyesinden 
en az (2.20) metre yükseklikte bulunmak şartıyla, yol durumuna, civarın ve binanın 
karakterine 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, 
yıkanma yeri ve W.C. lerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmaları da müm
kündür. 

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

Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacaktan ışık
lıklar, yükseklikleri (650) metreyi geçmeyenlerde dar kenarı (1.50) metreden ve 
sahası (4.50) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenarı (2.00) metreden sahası (6.00) 
metrekareden az olamaz. 

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

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

Ancak, yukarıda belirtilen şekillerde ışık ve hava alması gerekmeyen veya 
lüzumlu ışık ve havayı bu Yönetmelikte tarif edilen şekilde esasen alması mümkün 
olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava bacasına pencere açılması, bu 
ışıklık veya hava bacası ölçülerinin a r t t ı r ı l m a s ı n ı gerektirmez. 

Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde bulu
nacaktır. Komşu bina veya parsellerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmak 
suretiyle, bu elemanların yapılmaması veya ölçülerinin azaltılması caiz değildir. 

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

ması halinde, civarın inşaat nizamına aykırı bir görünüş meydana getirmemek 
üzere, sokak cephesinde bina yüksekliğince en az bir piyese yer verilmesi ve bele
diyece mahzur görülmeyen hallerde bu kısmın aynı şekilde duvarla kapatılması 
mecburidir. 
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EVLERDE BULUNMASIGEREKEN PİYESLER VE ÖLÇÜLERİ: 
Madde 3.22 — a) Her müstakil evde veya dairede; en as: 
1 oda, 
1 yatak odası veya nişi, 
1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 
1 banyo veya yıkanma yeri, 
1 WC. bulunacaktır. 
3 veya daha az odalı ev veya dairelerde yıkanma yeri ile W.C. 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 (130x2.00) m. 
Banyo veya yıkanma yerleri (120x2.00) m. 
W. C. (1.00x120) m. 
Antre, ofis, koridor, yatak holü vs. iç geçitler (1.00x120) m. 
Birden fazla olan daire ile ilgili genel geçitler (1.10x120) m. 

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

çülerde bir dikdörtgen sığdırılabilecek mesahayı haiz bulunmaları lâzımdır. 
İÇ 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 binalarında bu yükseklik (220) metreden aşağı 
düşmemek üzere indirilebilir. 

Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük gibi özellik arzeden yerlerin yük
seklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği şekilde tesbit ve tayin 
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 (350) metreden az olamaz. 

PENCERELER: 
Madde 324 — Binalarda, pencere boşlukları toplamı, faydalanılacak piyes 

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

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

ise; bu Yönetmelikte sözü geçen umumi binaların, otel, pansiyon, işhanı, çarşı ve 
benzerleriyle, daire adedi 4'ten fazla olan apartmanların ana giriş kapılarının (1.40) 
metreden, mutfak, kiler, yıkanma yeri, W.C. ve benzeri yerlerin kapılanda (0.70) 
metreden az olamaz. 

Asansör, garaj, odunluk, kömürlük, depo ve benzeri özellik arzeden yerlerin 
kapılarında bu madde hükümleri aranmaz. 
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Madde 326 — Binaların bitişik komşu tarafına, ilgili komşu parsel sahibinin 
muvafakati alınıp tapuya tescil ettirilmedikçe ve ait olduğu piyes kapı veya pencere 
açılmasa dahi esasen gerekli direkt ışık ve havayı alacak elemanlara sahip bulun-
madıkça, pencere ve kapı açılamaz. 

MERDİVENLER : 
Madde 3.27 — Bu Yönetmelikte sözü geçen umumi binalarla, otel, işhanı, büro, 

pasaj, çarşı ve benzerlerinin, birden fazla dairesi olan ev apartmanların merdiven
leri ahşap olamaz. 

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

fazla dairesi bulunan apartmanlarda, (120) metreden, diğer binalarda (1.00) metre
den az olamaz. 

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 ila 63 formülüne göre 

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

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

İmar planı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazası 
mümkün olan binalara kat ilavesi halinde, mevcut yapılacak işlemi tayine, belediye 
yetkilidir. 

ASANSÖRLER: 

Madde 328 — Yüksekliği (1530) metreyi geçen veya beşten fazla katı bulunan 
binalarda, zemin kattan itibaren (çatı katı hariç) son kata kadar, dar kenarı (1) 
metreden ve sahası (1.50) metrekarelere göre asansör tesisi mecburidir. Bu bina
lardan 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 
mümkün olan binalara kat ilavesi halinde, ilave 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 bi
nalara bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

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

KORKULUKLAR: 

Madde 329 — Her türlü binada: 
Balkon ve teras etrafında, 5 den 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 herbir 

dairesinde, mutfak ve banyo dışında kalan en az (1) piyeste, otel, işhanı ve ben
zeri binaların ise her katında en az (1) baca yapılması mecburidir. 
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Normal bacaların iç genişlikleri en az (0.14x0.14) metre olmak üzere, her 
katın bacası müstakil olacak, iki ve daha fazla baca birbirine baglanmayacaktır. 

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 (350) 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 (350) 

metreden, 
Genişliği (30) metreden kısa pasajlarda (3), daha uzunlarında (4) metreden 

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

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

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

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

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

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

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

BODRUMLARLA İLGİLİ BAZI HUSUSLAR: 
Madde 334 — Bu Yönetmelikte sözü geçen umumi binaların bodrum kısım-

lan, esas bloka tabi değildir. 
Tabii 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 meyilli 

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

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

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

A — Kapıcı dairesi aynlacak binalar: 
1 — Konut, işyeri ve büro olarak kullanılacak binalardır, (resmi daireler 

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

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

nalarının 4000 m3 (brüt) den, fazla olanlarında kama dairesi ayrılması zorunludur. 
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2 — Konut binalarının daire sayısı 20 den, işyeri ve büro binalarının 6000 m3 
(brüt) den fazla olanlarında, kapıcı dairesine ilaveten esas giriş kapısı yanında 4 met
rekareden küçük olmayan kapalı bir kapıcı bölmesi ayrılacaktır. 

3 — Konut binalarının daire sayısı 50 den, işyeri ve büro binalarının 15000 
m3 (brüt) den fazla olanlarında kapıcı dairesinden başka, aynı ölçü ve nitelikte 
birde kaloriferci dairesi ayrılacaktır. 

B — Kapıcı dairelerinin ölçü ve nitelikleri: 
1 — Kapıcı dairelerinin taban döşemesi üst seviyesinin hiçbir yeri tabii 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 şartıyla bir odası veya altışar metreka
reden az olmayan iki odası bulunacak ve bunlardan ayrı olarak bir yemek pişirme 
yeri ile helâ ve duş yeri (ikisi aynı hacimde olabilir) ihtiva edecektir. 

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

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

rumunda, aksi halde bahçede ayrıca yapılacak müştemilât binalarında tertiple
nebilir. 

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

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

Müştemilât binalarının: 
a) Dar kenan (4) metreden, en yüksek noktasının tabii zeminden yüksekliği 

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

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

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

benzeri hizmetler için kullanılmaması gerekir. 
PARATONERLER: 
Madde 3.38 — İçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle sivri ve yüksek 

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

hatlarının önünde (1) metreyi, gerisinde ise (1.50) metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine 
yüksekliği (1) metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir. 

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

benzerleri gibi özellik arzeden bina ve tesislerin bahçe duvarları Ue sanayi bölgele
rinde yapılacak bahçe veya çevre duvarları bu madde hükmüne tabi değildir. 

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

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

müştemilât binası şartlarına tamamen uyması halinde, yıktırılması gerekmez, lü
zumlu 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 te

sislerin inşasına 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 

nizamına tabi yerlerde, fenni ve sıhhi mahzur bulunmadığı takdirde bu mesafeleri 
azaltmağa veya birkaç komşuya ait fosseptikleri bir arada veya birleştirerek yap
tırmaya, belediye yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
YAPI RUHSATI İŞLERİ 

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

a) Mimari proje: 
1 — 1/500 Ölçekli umumi vaziyet planı, 
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, dunun ve ihtiyaca göre, gerekirse çatı hesabı, diğer statik 

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

standartlarına uygun olması, 
b) Ehliyetli elemanlara tanzim ettirilmiş olması, 
c) Projenin başında: 
Arsanın: 
— Yeri, 
— Tapu kaydı, 
— Pafta, ada, parsel numaralan, 
— Miktarı, 
— ihtiva ettiği yapılar, 
Yapılacak yapının: 
— Cinsi, 
— Kat adedi, 
— Bina ve inşaat sahalan, 
— Hangi maksatla kullanılacağı, 
— Tahmini metrekare bedeli, 
— Tahmini bedeli. 
Yapı sahibi ile, 
Projeleri tanzim eden. 
Yapının fenni mes'uliyetini alacak olan 
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Sürveyans hizmetini görecek olan, 
elemanlar hakkında lüzumlu bilgileri açıkça belirten bir bilgi tablosunu ihtiva 
etmesi, 

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

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

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

bütün sorumluluğu kendileri yüklendiklerine Bakanlıklarca düzenlenen veya onay
lanan binaların, statik ve tesise dair resmi yazısı ibraz edildiği takdirde, projeleri adı 
geçen başat plan, proje, resim ve hesaplarının ve 4.02 nci maddede belirtilen bilgi 
tablosunun belediyeye ibrazına lüzum yoktur. 

Madde 4.04 — Belediyece, 4.03 ncü maddede sözü geçenler dışında kalan yapı
lardan, büyüklüğü ve bazı özellikleri dolayısıyla uygun görülenlerinin mimari proje
leri de 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje olarak istenebilir. 

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

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

Bu değişiklik, y a p ı n ı n statik hesaplarında da değişiklik yapılmasını gerektir
diği takdirde, 4.01 nci maddenin (b) fıkrasıyla, 4.03 ncü maddenin (b) fıkrası gere
ğince istenen belgelerin gerekenlerinin de değiştirilmesi lâzımdır. 

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

Gerekirse, yukarıdaki (a) fıkrasında belirtildiği şekilde statik hesaplarının 
değişik şeklide 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 tadi
lât 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 plan, proje, resim 

ve hesap istenmez. 
Madde 4.07 — 6785 s a y ı l ı Kanunun 3 üncü maddesinde sözü geçenler dışında: 
Bu Yönetmelikteki hükümlere aykırı olmamak ve taşıyıcı unsurları değiş

tirmemek şartıyla: 
Pencerelerin tabanlarının indirilmesi veya kapıya tahvili, pencere ve kapı yer

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

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

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

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

Y A R G I T A Y K A R A R I 
Yargıtay 5. Hukuk Dairesinden : 

E. No : 1981/2294 
K. No : 1981/5658 
Mahkemesi: Uzunköprü Asliye Hukuk Hâkimliği. 
Tarihi: 16/4/1981 
No. su : 1978/897 - 1979/193 
Davacı: Köyişleri Bakanlığı, vekili Av. Ali Efe 
Davalı: Şaban Uçar. 
Davacı Köyişleri Bakanlığı ile davalı Şaban Uçar arasındaki Tapu İptali ve tes

pit davası sonunda : Uzunköprü Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 16/4/1980 gün 
ve 879/193 sayılı kesinleşmiş hükmün kanuna aykırı bulunduğundan, Hukuk Muha
kemeleri Usulü Kanununun 427. maddesinin 3. fıkrası hükmü uyarınca kanun yara
rına bozulması Adalet Bakanlığının 28/11/1980 gün ve 23960 sayılı yazısıyla gösteri
len lüzum üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının 9/2/1981 gün ve Hukuk/39 sayılı teb-
liğnamesiyle istenilmiş olmakla, dosyadaki kâğıtlar incelenerek gereği düşünüldü : 

4753 sayılı Yasaya göre kendisine dağıtılan taşınmazı başkasına kiraya verdi
ğinden, mahkemece davalının tapusunun iptaline hükmolunmuştur. 

4753 sayılı Yasa 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile yürürlükten 
kaldırılmış ve bu son kanun dahi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve iptal kara
rıyla verilen süre 10 Mayıs 1978 günü sona ermiş ve bu süre içerisinde başkaca bir 
yasa çıkartmamıştır. Bu durumda 4753 sayılı Yasa hükümlerinin kendiliğinden yürür
lüğe gireceği kabul edilemez. Böyle olunca da karar tarihinde yürürlükte olmayan bir 
yasadaki hükümler uygulanarak karar verilemez. Ancak : tapuya konulmuş olan sınır
lamaya ilişkin şerhler konulduğu tarihte geçerli ve bağlayıcı olduğundan ve kendi
liğinden yürürlükten kalkmıyacağından, mal sahibi takyit süresince hu malın mülki
yetini başkasına geçiremez. Ayrıca yürürlükte olan 1617 sayılı Toprak ve Tarım Re
formu ön Tedbirler Kanununun 8. maddesi de (4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununa dayanılarak dağıtılan Tarım arazisi Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 
yürürlüğe gireceği güne kadar devir ve temlik edilemez.) hükmü İle devir ve temlik 
yasağı koymuştur. Bu nedenlerle devir ve temlik yapılmadıkça iptal kararı verilemez. 

Bu nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hük
mün yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün H. U. M. K. nun 427. maddesinin 4. fıkrası 
gereğince hukukî sonuçlan kalkmamak koşulu ile kanun yararına bozulmasına 
15/5/1981 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

S A Y I Ş T A Y K A R A R L A R I 
SAYİŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 

Esas No : 1981/9 
Karar No : 4135/1 
K O N U 
Kaçağı men, takip ve tahkik ile mükellef olanlara, çalışma mıntıkalarında ya

kaladıktan kaçak eşyanın muhbiri olmaması halinde, muhbire alt ikramiye hissesinin 

Yargı Bölümü Sayfa : 1 



Sayfa : 28 RESMİ GAZETE 23 Kasım 1981 — Sayı: 17523 

de verilip verilemeyeceği konusunda Temyiz Kurulunun 27/6/1980 tarih ve 17152 sa
yılı tutanağa göre düzenlenen 1245 sayılı ilâmı ile 4/11/1980 tarih ve 17250 saydı tu
tanağa göre düzenlenen 1339 sayılı İlâmı birbirine aykırı bulunduğundan 832 sayılı 
Sayıştay Kanununun 80 inci maddesi hükmü gereğince içtihadın birleştirilmesi. 

USUL YÖNÜNDEN İNCELEME 
Temyiz Kurulunca, 1245 sayılı ilâmı ile «1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka

nunla değişik 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında, muhbiri bulunmayan kaçakçılık 
hadiselerinde, muhbirlere isabet eden ikramiye hissesinin de müsadirlere verileceği 
yolunda mevcut kayıt mutlak olup, .kaçakçılığın men takip ve tahkik ile vazifeli 
olanların müsadir durumunda bulunmaları halinde, bu hükümden istifade edemiyecek-
lerine dair bir hüküm mevcut değildir. 

Aynı maddenin sekizinci fıkrasında, kaçakçılığı men, takip ve tahkik ile vazi
feli olanlara muhbir ikramiyesi verilmiyeceği yolunda mevcut kayıt, bunların müsadir 
durumuna geçmeksizin sadece kaçakçılığı ihbar ile yetinmeleri halinde muhbirlere ait 
ikramiyeyi alamıyacakları hususunun belirtilmesi maksadına matuf olup, fıkra met
ninde (muhbir hissesi) değil de (muhbir ikramiyesi) deyiminin kullanılması da bu 
fikri teyit etmekte ve maddenin T.B.M. Meclisi tutanaklarında mevcut gerekçesi de 
bunu ifade eder mahiyette bulunmaktadır. 

Bu itibarla, muhbiri bulunmayan kaçakçılık hadiselerinde, müsadirlerin, kaçak
çılığı men, takip ve tahkik ile vazifeli kişiler olup olmadıklarına bakılmaksızın, muh
bir ve müsadir hisseleri toplamımn müsadirlere verilmesi kanuna uygun bulunmakla, 
2604 sayılı ilâmın 4 üncü maddesiyle konulan 24.672,— liranın tazminine dair hük
mün kaldırılmasına» karar verilmişken, 1339 sayılı ilâmla «Temyiz dilekçesinde, 483 
sayılı ilâmın 2 nci maddesinde adları yazılı şahıslara yapılan ödemenin 1918 sayılı 
Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasındaki «Kaçak eşyanın muhbiri yoksa buna 
ait hisse dahi bilfiil yakalayanlara verilir.» şeklindeki hükme uygun bulunduğu be
lirtilerek tazmin hükmünün kaldırılması istenilmekte ise de, aynı maddenin kaçağı 
men, takip ve tahkik ile mükellef olanlara çalışma mıntıkalarındaki kaçakçılıklardan 
dolayı muhbir ikramiyesi verilemiyeceği hakkındaki sekizinci fıkrası hükmü mutlak 
olup, bu hüküm yedinci fıkradaki hükme istisna teşkil ettiği, bu itibarla kaçak eşya
nın muhbiri olmasa dahi buna ait hissenin bilfiil yakalayanlara verilmesine imkân 
görülmediği cihetle, yerinde görülmeyen dilekçi iddialarının reddine, 483 
sayılı ilâmın kanuna uygun bulunan 2 nci maddesi hükmünün tasdikine» karar veril
miştir. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 80 inci maddesinin 1 inci bendinde, «İşin gereği 
ve ibraz edilen belgelerin mahiyetleri bir olduğu halde aynı konu hakkında dairelerce 
veya Temyiz Kurulunca verilen ilâmlar birbirine aykırı ise, Birinci Başkan bu ilâmları 
içtihadın birleştirilmesi için Genel Kurula verir.» denilmiş ve anılan ilâmlara konu 
olan İşlemlerde işin gereği ve ibraz edilen belgelerin mahiyetleri bir olduğu halde, 
aynı konu hakkında Temyiz Kurulunun sözü edilen ilâmları birbirine aykırı bulun
muş olduğundan içtihadın birleştirilmesi gerektiğine oybirliğiyle karar verildi. 

KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun; 
3 üncü maddesi: 
Her mahallin en büyük mülkiye memuru, bilumum gümrük memurları, doğru

dan doğruya Devlet tarafından idare edilen bilcümle İnhisar memurları, polis, müdürü, 
merkez memuru, komiser, muavin ve memuru, Jandarma kumandan, subay ve eratı, 
hudut ve sahillerde gümrük muhafaza kıt'alan subay ve eratı ve memurları kaçak
çılığı men ve takip ve tahkik ile mükelleftirler. 
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Değişik 60 ıncı maddesinin; 
Birinci bendi: Kaçak olarak yakalanan eşyadan: 
a) Sigara kâğıdından başka inhisara tabi eşyanın inhisar idarelerince tesbit 

olunacak kıymetlerinin, 
b) 23 üncü maddenin 4 sayılı bendiyle 24 üncü madde gereğince verilecek, 

satılacak veya imha edilecek olan eşyanın sif, ihraç eşyasının gümrük idarelerince 
tesbit edilecek fob kıymetinin yüzde ellisi ikramiye olarak kaçağı haber verenlere ve 
tutanlara alâkalı idareler bütçelerinin buna ait tertiplerinden yarı yarıya ödenir. 

Yedinci bendi: Kaçak eşyanın muhbiri yoksa, buna ait hisse dahi bufiil yaka-
lıyanlara verilir. 

Sekizinci bendi: Kaçağı men, takip, tahkik ile mükellef olanlara çalışma mın-
tıkalanndaki kaçakçılıklardan dolayı muhbir ikramiyesi verilemez. 

ESAS YÖNÜNDEN İNCELEME 
Konu ile ilgili mevzuat incelenerek gereği görüşüldü : 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun değişik 60 ıncı mad

desinin ilk bendinin (a) ve (b) fıkralarında, kaçağı haber verenlerle tutanlara, si
gara kâğıdından başka inhisara tabi eşyanın tekel idarelerince saptanacak değeri ile 
bu Kanunun 23 üncü maddesinin 4 sayılı bendi ve 24 üncü maddesi uyarınca verile
cek, satılacak veya imha edilecek olan eşyanın sif, ihraç eşyasının gümrük idarele
rince tespit edilecek fob kıymetinin yüzde ellisinin yan yarıya ikramiye olarak ve
rileceği hükme bağlanmış; aynı maddenin yedinci bendinde, kaçak eşyanın muhbiri 
yoksa, buna ait hissenin de bilfiil yakalayanlara verilmesi öngörüldükten sonra seki
zinci bendinde, kaçağı men, takip ve tahkik ile mükellef olanlara çalışma mıntıka-
larmdaki kaçakçılıklardan dolayı muhbir ikramiyesi verilemeyeceği belirtilmiş; ka
çağı, men, takip ve tahkikle yükümlü olanlar da, aynı Yasarım 3 üncü maddesinde 
sayılmıştır. 

1918 sayılı Yasanın değişik 60 ıncı maddesinin ilk bendinde, muhbir ve müsa-
dirlere ikramiye verilmesi öngörülürken kaçakçılığın önlenmesi amaçlanmış; yaka
lanan eşyanın sif veya fob kıymetinin yüzde ellisi olarak belirlenen İkramiyenin, 
muhbir ve müsadirlere yarı yarıya verilmesi esası kabul edilmiştir. Yakalanan eşyanın 
sif veya fob değerinin yüzde ellisinin ikramiye olarak verilmesi benimsendiğinden, ka
çak eşyanın muhbirinin bulunmaması halinde, ikramiye tutarının indirilmesi yoluna 
gidilmeyerek yedinci bentle muhbire ait ikramiye hissesinin de yakalayanlara verilmesi 
öngörülmüştür. Böylelikle, yakalama, daha cazip hale getirilerek, kaçakçılığın önlen
mesi için, etkin bir denetimin sağlanması amaçlanmıştır. 

Bu hükümlerle, yakalanan eşyanın sif veya fob kıymetinin yüzde ellisinin, ka
çağı haber verenlere ve tutanlara yarı yanya, muhbirin olmaması halinde ise, ik
ramiyenin tümünün kaçağı tutanlara verilmesi ilkesi benimsenmiştir. 

Söz konusu 60 ıncı maddenin kaçağı men, takip ve tahkik ile mükellef olan
lara çalışma mıntıkalarındaki kaçakçılıklardan dolayı muhbir ikramiyesi verileme
yeceği şeklindeki sekizinci bendinin, bu ilkeye ters düşen bir yanı bulunmamaktadır. 
Zira, bu bent hükmü, görevleri gereği, kaçakçılık olayları hakkında bilgi sahibi olup 
kaçağı men, takip ve tahkikle görevli bulunanlara, çalışma bölgelerindeki kaçakçı
lıklardan dolayı sadece muhbir ikramiyesi verilmesinin önlenmesi amacıyla getiril
miştir. Gerçekten, 1918 sayılı Yasada bulunmayan bu hüküm, kaçağı men, takip ve 
tahkikle mükellef kimselerin, kendi çalışma mıntıkalarında duydukları kaçağı ihbar 
etmeleri mukabilinde ikramiye hissesi- almalarının mahzurlara yol açtığından bahisle 
bunlardan bazılarının sadece ihbarla yetinmeleri, yapılan ihbarları gizleyerek kendi
lerinin ihbar yoluna gitmek suretiyle bazı hakların İhlal edilmesi gibi sakıncaların 
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giderilmesi ve bu kistlerin müsadereye yönetilmesi gerekçesiyle 3777 sayılı Tasayla 
getirilmiş ve aynı hüküm 6846 sayılı Yasada da korunmuştur. Bu suretle, kaçağı men, 
takip ve tahkikle yükümlü kimselerin, muhbir sıfatıyla muhbir ikramiyesi almaları 
önlenmek istenmiştir. 

Kaçak eşyanın muhbiri yoksa, buna ait hissenin bilfiil yakalayanlara verilme
sini öngören ve bu haliyle son derece sınırlı olan yedinci bent hükmü ile görevleri 
icabı kaçakçılıklardan bilgi sahibi olup kaçağı men, takip ve tahkikle yükümlü bu
lunanların çalışma bölgelerindeki kaçakçılıklardan dolayı muhbir sıfatıyla muhbir ik
ramiyesi almalarım yasaklayan sekizinci bent hükmünün birbiriyle bağdaşmayan bir 
yanı bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, kaçağı men, takip ve tahkikle mükellef olanlara, çalışma mıntı-
kalarındaki kaçakçılıklardan dolayı sadece muhbir olarak kalmaları halinde, ikramiye 
verilmemesi; ancak, bunların, ihbar olmaksızın kaçak eşya yakalamaları halinde, muh
bire ait hissenin de kendilerine ödenmesi gerekmektedir. 

SONUÇ 
Kaçağı men, takip ve tahkikle mükellef olanlara, çalışma mıntıkalarında yaka

ladıkları kaçak eşyanın muhbiri olmaması halinde, muhbire ait ikramiye hissesinin de 
verilmesi gerektiğine ve içtihadın Temyiz Kurulunun 1245 saydı İlamı doğrultusunda 
birleştirilmesine 19/10/1981 tarihinde çoğunlukla karar verildi. 

AZINLIK DÜŞÜNCESİ 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun değişik 60 inci mad

desinin ilk bendinde, kaçak olarak yakalanan eşyanın sif ve fob kıymetinin yüzde 
ellisinin, kaçağı haber verenlere ve tutanlara yarı yarıya ikramiye olarak verilmesi 
öngörülmüş; aynı maddenin yedinci bendinde de, kaçak eşyanın muhbirinin olmaması 
halinde, muhbire ait hissenin de yakalayanlara verileceği hüküm altına alınmış bu
lunmaktadır. 

İkramiye müessesesiyle, kaçakçılığın önlenmesi amaçlandığına göre, 60 ıncı 
maddenin, muhbirin olmaması halinde, buna ait hissenin de yakalayana verilmesini 
öngören yedinci bendi, güdülen amaç doğrultusunda getirilmiş, yerinde bir hüküm
dür. Ne var ki, bu hükmü, aynı maddenin, kaçağı men, takip ve tahkikle mükellef 
olanlara çalışma mmtıkalarmdaki kaçakçılıklardan dolayı muhbir ikramiyesi verilme
sini yasaklayan sekizinci bendinden soyutlamak mümkün değildir. Zira sekizinci bentle, 
kaçağı men, takip ve tahkikle yükümlü olanların durumu özel biçimde düzenlendiğin
den, bunu yedinci bendin bir istisnası olarak kabul etmek gerekmektedir. 

Bu itibarla, kaçağı, men, takip ve tahkikle yükümlü olanlara çalışma mıntıka-
larındaki kaçakçılıklardan dolayı muhbir ikramiyesi verilemeyeceği gibi, bunlara ihbar 
olmaksızın yakaladıkları eşya nedeniyle de muhbire ait ikramiye hissesinin ödenmesi 
mümkün değildir. 

Yedinci bentte sözü edilen «yakahyanlar», çoğunluk tarafından, mutlaka, 8 
inci bentteki «kaçağı men, takip, tahkik ile mükellef» kişilermiş gibi mütalaa edil
miştir. Oysa, yedinci bentte sözü geçen «yakalayanlar» tabirinden, tamamen üçüncü 
kişi durumunda olanlarla kaçağı men, takip ve tahkik ile mükellef bulunanlardan ça
lışma mıntıkaları haricinde kaçak eşya yakalayanların anlaşılması gerekmektedir. 
Men, takip ve tahkikle görevli olanlara, çalışma mıntıkalarındaki kaçakçılıklardan 
dolayı ne şekilde ikramiye verileceği hususu, sekizinci bentte düzenlenmiştir. Bundan 
başka 60 ıncı maddede yapılan değişiklik de, varılan sonucu doğrulamaktadır. Ger
çekten yedinci bent, bazı farklılıklarla baştan beri 60 ıncı maddede yer aldığı halde, 
sekizinci bent, « Kaçağı men, takip ve tahkik ilmükellef kimselerin, kendi 
çalışma mıntıkalarında duydukları kaçağı ihbar etmeleri mukabilinde ikramiye his-
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Beleri almaları, bazı mahzurlara yol açtı. Bu gibilerden bazıları, kaçağı bilfiil tutmakla 
mükellef İken ihbara yeltenerek daha tehlikesiz bir yol ile aynı nispette ve hatta daha 
çok ikramiye hissesi almayı tercih ediyorlar ve bu suretle takip ve yakalama işi hiç 
değilse gecikiyor. 

Bundan başka, kendilerine yapılan ihbarları gizliyerek yerine kendilerini İka
me etmek suretiyle bazı hakları ihlal ediyorlar...» şeklindeki gerekçeyle 3777 sayılı 
Tasayla getirilmiştir. Yasa koyucunun iradesi, böylesine açık olarak beniyken, kaçağı 
men, takip ve tahkikle görevli olanlara, çalışma mıntıkalarında muhbir olmaksızın 
yakaladıkları kaçak eşya için muhbire ait ikramiye hissesinin ödenmesi mümkün 
değildir. 

Bu nedenle, içtihadın, Temyiz Kurulunun 1339 sayılı ilamı doğrultusunda bir
leştirilmesi gerekmektedir. 

SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 
Esas No : 1981/8 
Karar No : 4133/2 

K O N U 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumlan ile esenlendlrme 

(Rehabilitasyon) tesisleri döner sermaye saymanlıktan hesaplarındaki mevzuata aylan 
ödemelerden sorumlu olacakların saptanması konusunda, 1 inci Dairenin 6/8/1976 
gün ve 1019 sayılı tutanağa göre düzenlenen 1328 sayılı ilâmında yer alan hüküm 
ile 2 nci Dairenin 4/5/1979 gün ve 26721 sayılı tutanağa göre düzenlenen 1576 sayılı 
ilâmında yer alan hüküm arasında aykırılık bulunduğundan 832 sayılı Sayıştay Ka
nununun 80 inci maddesi gereğince içtihadın birleştirilmesi. 

USUL YÖNÜNDEN İNCELEME 
Doğubeyazıt Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı 1974 mail yılı hesa

bının 1 inci Dairece yargılanması sonucunda düzenlenen 1328 sayılı ilâmın 1 inci mad
desinde, fazla ödenen iş güçlüğü zammının ita amiri İle saymana ortaklaşa ve zin
cirleme ödettirilmesi hükme bağlanmış iken, Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi Döner Ser
maye Saymanlığı 1976 mali yılı hesabının 2 nci Dairece yargılanması sonucunda dü
zenlenen 1576 sayüı ilâmın 1 inci maddesinde, fazla Ödenen iş güçlüğü zammı ve mali 
sorumluluk tazminatının tahakkuk memuru ile saymana ortaklaşa ve zincirleme' ödet
tirilmesine karar verilmiştir. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 80 inci maddesinin 1 inci bendinde, «işin gereği 
ve ibraz edilen belgelerin mahiyetleri bir olduğu halde aynı konu hakkında dairelerce 
veya Temyiz Kurulunca verilen İlâmlar birbirine aykırı, ise, Birinci Başkan bu Ham
lan içtihadın birleştirilmesi için Genel Kurula verir.» denilmiş ve anılan ilâmlara konu 
olan işlemlerde işin gereği ve İbraz edilen belgelerin mahiyetleri bir olduğu halde, 
aynı konu hakkında 1 ve 2 nci dairelerin sözü edilen İlâmları birbirine aykırı buun-
muş olduğundan içtihadın birleştirilmesi gerektiğine oybirliğiyle karar verildi. 

KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 inci maddesinin 1 inci bendi: 
Sorumlularca; gelir, gider, mal ve kıymetlerden mevzuata uygun olarak ta

hakkuk ettirilmediği alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya İdare 
edilmediği Sayıştayca kesin hükme bağlananlan, sorumlular keyfiyetin idarece ken
dilerine bildirilmesinden başlıyarak üç ay içinde Hazineye ödemekle zorunludurlar. 
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4/1/1961 gün ve 209 sayılı Saflık ve Sosyal yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık 

Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 
Hakkında Kanunun; 

7 nci maddesinin 1 inci bendi : 
Döner sermaye muameleleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile, 2490 

sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 
13 üncü maddesi : 
Döner sermayenin işletilmesine müteallik her türlü malî ve idarî muamelelerin 

yürütülme şekline ve muhasebe usullerine ait esaslar Maliye ye Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıklarınca müştereken tanzim olunacak bir yönetmelik ile tesbit olunur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 sayılı Kanun 
Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin; 

16/8/1968 gün ve 12978 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle deği
şik 9 uncu maddesi: 

Kurumun müdür veya baştabibi kurumunu mevzuat dairesinde ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı emir ve talimatına uygun olarak ve işletme menfaatlerini 
koruyacak şekilde idare eder. 

Müdür ve baştabip kurumun birinci derecede imza selâhiyetini haiz en büyük 
ita amiridir. Müdür veya baştabip idarî işlerden re'sen ve muhasebe muamelelerinin 
düzenle yürütülmesinden, alacakların takipsiz bırakılmasından, tahsisat tecavüzlerin
den, verilen kadro ve müktesep aylığı fevkinde ücret ödemelerinden ve malî muame
lelerin mevzuata aykırı ifasından mesul muhasiple müştereken sorumludur. Ayniyat 
ve ambar işlerinde hu sorumluluk ayniyat muhasibi ile müşterektir. Ayniyat muhasibi 
bulunmayan kurumlarda müdür veya baştabip görevlendireceği memurla birlikte 
müştereken sorumludur. 

Kurum baştabip tarafından temsil olunur. Müdür veya baştabibin yokluğunda 
İta amirliğini muavini veya müdür veya baştabibin tevkil edeceği bir vekil yapar. 
Baştabibe vekâlet edenin bu selâhiyetini kullanmasından doğacak mesuliyet doğrudan 
doğruya vekiline aittir. Amiri italik, muhasiplik ve tahakkuk memurluğunun ayrı 
kimseler tarafından deruhte ve ifa olunması şarttır. 

11 inci maddesi : 
Döner sermayenin hesap işleri kurum mesul muhasibi tarafından yürütülür. 

Muhasebe muamelelerinin düzenle yürütülmesinden, alacakların takipsiz bırakılma
masından, tahsisat tecavüzlerinden, tespit edilen kadro ve ücret fevkinde İstihdamdan, 
tahakkuk evrakına müteallik noksanlardan veya hatalı ödemelerden malt muamelele
rin mevzuata aykırı ifasından aylık cetvelleri ve yıllık bilanço, kâr ve zarar amor
tisman hesaplarının vaktinde tanzim ve Bakanlığa tevdi edilmesinden ve vezne işle
rindeki aksaklık ve yolsuzluklardan, varidat ve masraflara ait bilûmum evrakı müs-
bite ve makbuzların muhafazasından re'sen ve diğer malî muamelelerde, kurum mü
dürü veya baştabip ile ilgisine göre kurum müdürü ve başhekimi tarafından görev
lendirilen tahakkuk memuru ile müştereken mesuldür. 

Mesul muhasibin kanun ve nizama muvafakat, tertibe mutabakat hakkında 
vâki olacak itirazı üzerine kurum müdür veya baştabibi tarafından yazılı olarak me
suliyet deruhte edildiği takdirde mesul muhasip tediyeye mecburdur. Bu takdirde 
mesuliyeti deruhte evrakı, tediye evrakına bağlanır. 
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Ancak İtirazı tahakkuk evrakının noksan olmasına istihkak sahibinin hüvi
yetine, kadro fevkinde istihdama, tahsisat harici sarfiyata mütedair ise müdür veya 
baştabip bu selâhiyeti kullanamaz. Mesul muhasibin hastalığı veya mezuniyeti ha
linde bu vazife mesul muhasibin teklif ve kurum müdür veya baştabibinin tasvibiyle 
muhasip yardımcısına veya diğer bir memura muvakkaten tevdi olunur. Bu memur 
vazifeyi ifa ettiği müddetçe mesul muhasip hakkındaki hükümlere tabidir. 

Muhasip, vezne tadat ve kontrol ve muhasip mutemetleri hesaplarını tetkik 
bakımından Devlet Muhasebesi Muamelât Talimatnamesinin buna mütedair hüküm
lerine göre hareket etmek mecburiyetindedir. 

ESAS YÖNÜNDEN İNCELEME 
Konu ile ilgili mevzuat incelenerek gereği görüşüldü : 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 inci maddesinin 1 inci bendinde, sorumluluk 

halleri öngörülmüş, sorumluluların kimler olduğu açıklanmamıştır. Bu hüküm gere
ğince sorumluların genel hükümlerde veya kendi özel mevzuatında aranması gerek
mektedir. 

209 sayılı Yasanın 7 nci maddesinde, hizmetin özelliği nedeniyle bu Yasaya 
ilişkin döner sermaye işlemlerinin, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümle
rine tabi olmayacağı hükme bağlandığına göre, bu işlemlerden sorumlu olacakların 
genel hükümlerde değil, kendi özel mevzuatında aranması zorunlu olmaktadır. 

Anılan Yasanın 13 üncü maddesinde, döner sermayenin işletilmesi ile ilgili 
her türlü mali ve idari işlemlerin yürütülme şekline ve muhasebe usullerine ait esas
ların Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca ortaklaşa düzenlenecek bir 
yönetmelikle saptanacağı belirtilmiştir. Bu hükme göre, yürütülecek mali işlemlerden 
ayrılamıyacak olan sorumluluk müessesesinin de düzenlenecek yönetmelikte yer al
ması doğal bulunmaktadır. Nitekim söz konusu madde uyarınca yürürlüğe konulan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme 
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 sayılı Kanun 
Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte sorumlular belir
lenmiştir. 

Anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin değişik 2 nci bendinde, müdür veya 
baştabibin kurumun birinci derecede imza yetkisini haiz en büyük ita amiri olduğu, 
müdür veya baştabibin idari işlerden re'sen ve muhasebe işlemlerinin düzenle yürü
tülmesinden, alacakların takipsiz bırakılmasından, tahsisat tecavüzlerinden, verilen 
kadro ve müktesep aylık üstünde ücret ödemelerinden, mali işlemlerin mevzuata ay-
kın ifasından mesul muhasiple birlikte sorumlu bulunduğu, ayniyat ve ambar işlerinde 
bu sorumluluğun mal saymanı ile müşterek olacağı, mal saymanı bulunmayan ku
rumlarda sorumluluğun görevlendirilecek memurla paylaşılacağı öngörülmek suretiyle 
müdür veya baştabip idari işlerden re'sen, bentte sayılan mali nitelikteki diğer işler
den, özellikle mali işlemlerin mevzuata aykırı ifasından saymanla birlikte sorumlu 
tutulmuştur. 

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin I inci bendinde de, döner sermayenin 
hesap işlerinin kurumun sorumlu saymanınca yürütüleceği; sorumlu saymanın muha
sebe işlemlerinin düzenle yürütülmesinden, alacakların takipsiz bırakılmasından, tah
sisat tecavüzlerinden, tespit edilen kadro ve ücret üstünde istihdamdan, tahakkuk ev
rakına ilişkin noksanlardan veya hatalı ödemelerden, mali işlemlerin mevzuata aykırı 
ifasından, aylık cetveller, yıllık bilanço, kâr ve zarar, amortisman hesaplarının za
manında düzenlenmesi ve Bakanlığa verilmesinden ve vezne işlerindeki aksaklık ve 
yolsuzluklardan, gelir ve giderlere ilişkin tüm evrakı müsblte ve makbuzların mu
hafazasından re'sen ve diğer mali işlemlerden kurum müdürü veya baştabibi ile ilgi-
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sine göre kurum müdür veya başhekimi tarafından görevlendirilen tahakkuk memuru 
ile ortaklaşa sorumlu olacağı öngörülmüştür. 

Maddelerin yukarıya alınan hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, 9 uncu mad
dede, ita amiri durumundaki kurum müdürü veya başhekimi muhasebe işlemlerinin 
düzenle yürütülmesinden, alacakların takipsiz bırakılmasından, tahsisat tecavüzlerin
den, verilen kadro ve müktesep aylık fevkinde ücret ödemelerinden ve mali işlemlerin 
mevzuata aykırı ifasından saymanla birlikte sorumlu tutulmuş iken, 11 inci madde
de aynı işlemlerden saymanın tek başına sorumlu olduğu belirtilmiştir. Böylece iki 
hüküm arasında bir çelişki görülmekte ise de, hizmetin özelliği gözönünde tutularak 
9 uncu maddenin gerek eski gerek yeni şeklinden, ita amiri durumundaki kurum mü
dür veya başhekiminin, belirtilen hususlarda, saymanla birlikte sorumlu tutulmak is
tenildiği anlaşılmaktadır. 

öte yandan 9 uncu maddenin 2 nci bendinde, müdür veya baştabibin idari iş
lerde re'sen ve mali muamelelerde mesul muhasip ve tahakkuk memurlariyle müşte
reken sorumlu oldukları belirtilmiş iken, yapılan değişiklikle müdür veya baştabibin, 
saymanla ortaklaşa sorumluluğu saklı tutulmuş, tahakkuk memurunun sorumluluğu 
ile ilgili hüküm maddeden çıkarılmıştır. Ancak, bu değişiklik, tahakkuk memurunun 
tamamen sorumluluk kapsamından çıkarıldığı anlamına gelmez. Zira, halen yürür
lükte olan 11 inci maddenin 1 inci bendinin sonundaki hükümde, saymanın diğer mali 
işlemlerden kurum müdürü veya baştabibi ve ilgisine göre kurum müdürü veya baş
tabibi tarafından görevlendirilen tahakkuk memuru ile ortaklaşa sorumlu olacağı be
lirtilmiştir. Yönetmelikte yer alan bu hükmün uygulanması zorunlu bulunmaktadır. 

Ayrıca, anılan hükümdeki «ilgisine göre» ifadesiyle kurulmak istenen ilgi, Yö
netmelikte, tahakkuk memurluğu, sorumlu saymanlık veya ita amirliği gibi bağımsız 
olarak düzenlenen bir görev olmadığı için kurum müdürü veya başhekimi tarafından 
yapılacak görevlendirmeye yöneliktir. 

Bu nedenlerle tahakkuk memurunun, mali işlemin tahakkuka ilişkin olan ve 
kendisi tarafından oluşturulan belgelerin mevzuata uygunluğundan sorumlu tutulması 
gerekmektedir. 

S O N U Ç 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme 

(Rehabilitasyon) tesisleri döner sermaye saymanlıkları hesaplarındaki mevzuata aykırı 
ödemelerden, saymanla birlikte imzası bulunan ita amiri ve görevli tahakkuk memu
runun sorumlu tutulması gerekeceğine ve içtihadın bu yolda birleştirilmesine 28/9/1981 
tarihinde çoğunlukla karar verildi. 

A Z I N L I K DÜŞÜNCESI 

209 sayılı Yasanın 13 üncü maddesinde, döner sermayenin işletilmesine ilişkin 
her türlü mali ve idari işlemlerin yürütülme şekline ve muhasebe usullerine ait esas
ların düzenlenecek bir yönetmelik ile saptanacağı belirtilmiştir. Bu hükümde sorum
luluk konusunun da yönetmelikte düzenleneceğine dair bir açıklık bulunmamakta
dır. Buna rağmen yürürlükte olan söz konusu Yönetmelikte sorumluluk konusu yer 
almış, sorumlular ile ortaklaşa ve tek başına sorumluluk halleri 9 ve 11 inci mad
delerde düzenlenmiştir. Ancak 9 uncu maddenin sonradan değiştirilmesi ile aynı iş
lemler, bir yandan 9 uncu maddede kurum müdürü veya baştabibi ile saymanın bir
likte sorumlu olacağı işlemler olarak sayılmışken, öte yandan 11 İnci maddede say
manın tek başına sorumluluğunu gerektiren işlemler olarak yer almıştır. Hükümler 
arasında böylesine bir çelişki varken içtihadın birleştirilmesi İstemi ile getirilen ko
nunun çözümünü bu Yönetmelikte değil, sorumluluk konusunda genel hüküm ve U-
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keler içeren 1050 sayılı Yasada aramak daha uygun olacaktır. Esasen anılan Yönet
meliğin 1050 sayılı Yasadaki ita amiri, sayman, tahakkuk memuru zincirini benim
semiş olması, çözümün bu Yasadaki ilkelerde aranması düşüncesine uygun düşmek
tedir. Kaldı ki, Yönetmelikte, ita amiri, sayman ve tahakkuk memuru tanımı yapıl
madığı ve sorumluluk net olarak belirtilmediği için sorunun bu Yönetmelik hüküm
lerine göre çözülemiyeceği ortadadır. 

Ayrıca kurum amiri durumunda olan kurum müdürü veya başhekimine Yönet
melikle getirilen sorumluluk, kurumun ve işlemlerin düzenli yürütülmesini izlemekten 
öteye gitmeyen idari nitelikte bir sorumluluktur. Sayıştaya karşı sorumluluk değildir. 
Nitekim yönetmelikte bu gibilerin Sayıştaya karşı sorumlu oldukları belirtilmemiştir. 
9 uncu madde hükmünden giderek mali nitelikte bir sorumluluğun söz konusu olduğu 
ileri sürülebilirse de, bu sorumluluk Sayıştaya karşı değil, bir dava münasebetiyle 
adli yargı mercilerine karşı doğabilecek mali sorumluluktur. Aslında Sayıştaya karşı 
sorumluluk, belgelerin tekemmül etmesinde evrelerden biri olan imzanın atılmasıyla 
mümkün olmaktadır. Halbuki 9 uncu maddeyle kurum müdürü veya baştabibine yük
lenen sorumluluk imza ile ilgili olmayıp, doğrudan görevin gereğini yerine getirme 
bakımından her türlü işlemleri izlemekle ilgilidir. Bu da, maddede yer alan sorumlu
luğun Sayıştaya karşı sorumluluk değil, idari nitelikte bir sorumluluk olduğunu 
göstermektedir. 

Bu nedenlerle söz konusu hesaplardaki mevzuata aykırı işlemlerden sadece say
man ile tahakkuk memurunun sorumlu tutulabileceğini, ita amiri durumundaki ku
rum müdürü veya baştabibinin ancak sorumluluğu üstlendiğine dair belge vermesi 
halinde sorumluluğunun söz konusu olacağını ve içtihadın 2 nci Daire kararı doğrul
tusunda birleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

A Z I N L I K DÜŞÜNCESI 

209 sayılı Yasanın 13 üncü maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesinin 2 nci bendinin değiştirilmeden önceki metninde, müdür veya baştabibin 
idari işlerde tek başına, mali işlemlerde ise diğer hükümlere göre sayman ve tahak
kuk memuru ile birlikte sorumlu olacağı belirtilmek suretiyle, tahakkuk memuru 
esas itibariyle mali işlemlerden sorumlu tutulmuş, 11 inci maddenin 1 inci bendinde 
ise bu sorumluluğun sınırı çizilerek tahakkuk memurunun, bu maddede sayılan işlem
lerin dışında kalan diğer mali işlemlerden ortaklaşa sorumlu olması öngörülmüştür. 

Ne var ki, yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 2 nci bendinde 1/9/1965 tarihinden 
geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle tahakkuk memuru metinden çıkarılmış, mad
dede sayılan mali işlemlerden sadece kurum müdürü veya baştabibi ile sayman bir
likte sorumlu tutulmuştur. Böylece yönetmeliği düzenleyen organ, tahakkuk memu
runu sorumluluk kapsamından çıkarmak amacında olduğunu açıkça ortaya koymuş
tur. Ancak bu değişiklik Yönetmeliğinin 11 inci maddesine yansıtılmamış, 9 uncu 
maddenin 2 nci bendinin değişmeden önceki metni ile uyum içinde olan bu maddenin 
1 inci bendinin tahakkuk memurunun sorumluluğuna ilişkin son kısmı, uygulama 
olacağı kalmıyan bir hüküm olarak bırakılmıştır. 

Esasen 11 inci maddede saymanın sorumlu olduğu hususların incelenmesinden 
de anlaşılacağı üzere, özellikle bunlar arasında «mali muamelelerin mevzuata aykırı 
ifasından» ifadesi varken, tahakkuk memurunu sorumluluğa katan «diğer mali mua
meleler» ifadesinin kapsayacağı başka bir işlem kalmadığı ortadadır. 

Her ne kadar, Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesinin 3 üncü bendinde amiri 
italik, saymanlık ve tahakkuk memurluğunun ayrı kişilerce üstlenilip yürütüleceği 
öngörülmekte ise de, bu tahakkuk memurunun mali sorumluluğunu gerektiren bir 
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hüküm olmayıp, döner sermaye İşlemlerinin oto kontrolünü sağlama amacına yönelik 
bir hükümdür. 

Bu nedenlerle, tahakkuk memurlarının sorumluluk kapsamından tamamen çı
karıldığını ve söz konusu hesaplardaki mevzuata aykırı işlemlerden ita amiri duru
mundaki kurum müdürü veya baştabibi ile saymanın sorumlu tutulması ve içtihadın 1 
inci Daire kararı doğrultusunda birleştirilmesi gerektiğim düşünüyoruz. 

AZINLIK DÜŞÜNCESİ 
Birinci azınlık görüşünde de belirtildiği üzere kurum müdürü veya baştabibinin 

söz konusu Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle getirilen sorumluluğu, tamamen idari 
nitelikte bir sorumluluktur. Sayıştaya karşı bir sorumluluk değildir. Böyle olunca bu 
maddenin dikkate alınmadan, mali işlemlerle ilgili sorumluluğun, 11 inci maddedeki 
hüküm ışığında çözümlenmesi gerekmektedir. 

Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci bendinde saymanın tek başına sorumlu 
olacağı hal ve işlemler tek tek sayılmış, sonra da diğer mali işlemlerden saymanın, 
kurum müdürü veya baştabibi ile veya ilgisine göre kurum müdürü veya başhekimi 
tarafından görevlendirilen tahakkuk memuru ile birlikte sorumlu olacağı belirtilmiştir. 

Bu hüküm uyarınca bentte sayılan hal ve işlemlerden dolayı saymanın tek ba
şına; sayılanlar dışında kalan diğer mali işlemlerden ise ilgisine göre ya sayman ile 
ita amiri durumundaki kurum müdürü veya baştabibinin ya da yine sayman ile ku
rum müdürü veya baştabibi tarafından görevlendirilen tahakkuk memurunun birlikte 
sorumlu tutulmaları ve içtihadın bu yolda birleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
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İLAN BÖLÜMÜ 

Yargı Hânları 
Ankara 5. Sulh Hukuk Hâkimliğimden : 

Dosya No: 981/389 
Davacı : Milli Eğitim Bakanlığı 
Vekili: Av. İnci Akyüz, Ankara Barosu Avukatlarından. 
Davalı Gttrser Uludağ (Oraklıbel) Yenimahalle 7. Durak No. 16/A Ankara. 
Davacı Milli Eğitim Bakanlığı vekili Av. İnci Akkuş tarafından davalılar Gttr

ser Uludağ (Oraklıbel) aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında : 
Davacı tarafından gösterilen adresinize gönderilen davetiye ve dava arzuhali 

mezkûr adreste bulunmadığı ve C. Savcılığına yazılan teskerede de o adreste de ol
madığınız bahisle tebligatın bila tebliği iade edilmiş olduğundan başkaca tebligata şa
lin adresinizde bulunmadığından dava arzuhali ile davetiye tebliğine mahkemece ka
rar verilmiş olup, duruşma 7/12/1981 günü saat 9.50'ye bırakılmıştır. 

İşbu ilânın yayınlandığı tarihten itibaren duruşma gününe kadar ibraz etmek 
istediğiniz vesikaları ibraz etmeniz ve delillerinizi göstermeniz, duruşmaya kelmedi-
ğiniz takdirde ve birde vekil göndermediğiniz takdirde H. U. M. K. nunun 509, 510 ncu 
maddelerne göre gıyabınızda karar verileceği tebliği makamına kaim olmak üzere 
ilân olunur. 17426 

İslahiye Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1980/94 
Karar No : 1980/358 
9/4A980 tarihinde dikkatsizlik ve tedbirsizlikle 4 kişinin ölümüne ve yarala

maya sebebiyet vermek suçundan sanıklar Ahmet oğlu, Sadıka'dan olma, 1946 doğum
lu Adıyaman 111 Kapcamı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Yusuf Kara ve Mehmet oğlu, 
Fatma'dan olma, 1960 doğumlu, Suruç İlçesi Eski Suruç Mahallesi nüfusuna kayıtlı 
Bedri Fırtına'nın haklarında mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: 

1 — Sanıklardan Bedri Fırtına'nın atılı suçtan beraatına, 
2 — Sanık Yusuf Karan'mn ise 39.000 lira ağır para cezası ile cezalandırıl

masına karar verilmiş olup, işbu karar tüm aranmalara rağmen sanıklara tebliği 
mümkün olmamıştır. Bu nedenle : 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30, 31 sayılı maddeleri uyarınca ilânen 
tebliğlerine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliği yapılmış sayılacağının Ha
nen tebliğ olunur, i73*w 

23 Kasım 1981 PAZARTESİ Sayı: 17523 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 23 Kasını 1981 — Sayı : 17523 

Karaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/977 
Maliye Hazinesi tarafından davalılar Fadime Yalçın ve diğerleri aleyhine açı

lan alacak davasının yapılan açık duruşması sonunda : Davanın kabulü ile 42.920 TL,, 
asıl, 4.443 TL. dava tarihine kadar gerçekleşen yasal faiz olmak üzere 47.363 TL. sının 
dava tarihinden itibaren % 5 yasal faizi ile birlikte ve keza harç ve masrafların dahi 
davalılardan tahsiline karar verilmiş olmakla davalılar Bayram, Sefer ve Şerife Yal-
çın'ın (Bozkır Kazasının Kayağzı Köyünden) üân tarihinden itibaren 15 gün içinde 
kararı temyiz edebileceklerine, karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

17228 
1980/1228 
Davacı İlçemiz Haçıcelal Mahallesinden Ramazan Arikan tarafından Davalılar 

Ömer Sağkaya ve 'arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali, tescü davasında, Davalılar 
Mükremin oğlu Mehmet Saikaya, Fatma Kocabıyık, Makbule Çakar, Mehmet oğlu 
Mehmet Sağkaya ve Yaşar Genç adlarına tebligat yapılamamış, adresleride tesbit 
edUememiş, adlarına ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla adları ge
çen bu davalıların duruşma günü olan 4/12/1981 gününde Mahkememiz koridorunda 
hazır olmaları, veya kendilerini vekUle temsil ettirmeleri, aksi halde adlarına ilânen 
gıyap kararı çıkartılacağına dair davetiye ve duruşma günü yerine ilânen tebliğ olu
nur. 17227 

• -
İznik Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/674 
Davacı Orman Genel Müdürlüğü adına izafeten Davacı Vekili Avukat Asım 

Doğru tarafından davalılar Sadettin Filiz, Ayşe Filiz, Rabia Filiz, Metin Filiz ve Me
sut Filiz al€ryhine açılan 20.650 lira tazminat davasının yapılan yargılaması sırasında 
•bütün aramalara rağmen davalıların adreslerinin tesbiti yapılamamış ve kendilerine 
dava dilekçeleri tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Dava tazminat davasıdır. Davanın duruşması 24/12/1981 günü saat 9.00'a mual
laktır. Davalıların anılan gün ve saatte duruşmaya gelmeleri vey kendilerini bir ve-
küle temsil ettirmeleri ve bütün delilleriyle birlikte mahkemede hazır bulunmaları 
veya delillerini mahkemeye ibraz etmesi, gelmedikleri ve vekille temsil ettirmedik
leri takdirde yokluklarında duruşmaya devam olunacağı, karar verileceği, dava dilek
çesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

Davalılar : 1 — Sadettin Füiz, 2 — Ayşe Füiz, 3 — Metin Füiz, 4 — Rabia 
Filiz. Bandırma Günaydın Mahallesi İstiklal Caddesi No: 60/2, o — Mesul Filiz, Bursa 
Ender Kıraathanesi Bilardo Salonu. 17223 

Suluova Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

979/272 
Davacı Sadık Koçgürsoy vek. Av. Kemal öztürk tarafından davalı Suluova 

Cumhuriyet Mahallesinden Olalettin Korkmaz ve arkadaşları aleyhlerine ikame 
olunan meni müdahale ve mal davasında mahkememizden verilen 1979/272 Esas, 
1981/77 Karar ve 6/2/1981 tarihli kararla 1115 M*, lik kısımdan 385 M? lik kısmın 
davalı Senem Korkmaz ve davalı Ceınalettin Korkmaz'in mühalelerinin men'ine 17.600 
TL. ücreti vekaletin ve ayrıca toplanı 10512 TL. mahkeme masraflarının davalılar
dan müştereken tahsiline karar verilmiş olup, davalı Celalettin Korkmaz'ın adresi 
tesbit oiunamadığından işbu hüküm özeti adı geçen davalıya ilânen tebliğ olunur. 

17291 
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Osmaniye Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1981/143 
Davacı Yılmaz Ümitli vekili Avukat K. Ali Foyraseoğlu ile davalı Mehmet Er

doğan arasında mahkememizde yapılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık 
duruşması sonunda; 

Davalıya dava dilekçesi daha evvel Resmi Gazete üe ilân edilmiş olup Davalı 
duruşmaya gelmemiştir. Bu kerre duruşmanın atılı bulunduğu 22/12/1981 günü saat 
9.00'da naahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi 
için gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

17220 • 
Tüîanbeyli Asliye Hukuk Hâkimliğinden ; 

1981/62 
Bozmadan sonra davacılar Hazret! Erkan, ve 3 arkadaşı vekili dava takipçisi 

Oktay Demirci tarafından davalılar Durmuş Mut, Mehmet ve Mustafa Mut aleyhine 
açtığı Meni Müdahale davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı 
gereğince; 

Davalılar Durmuş, Mustafa ve Mehmet Muta dava dilekçesi ve duruşma günü 
tebüği edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günü davalılara ilânen tebliği 
edildiğinden ve duruşmaya ilâna rağmen gelmediklerinden davalılara gıyap karan
ımı ilânen tebliğine karar verilmiş olup davalılar Tulanbeyli İlçesi Akpınar Köyün
den Durmuş Mut, Mustafa Mut ve Mehmet Mut'un duruşma günü olan 16/12/1981 
günü saat 11.40 da mahkememizde hazır olmaları duruşmada oulunmadıklarında da
vanın gıyaplarına düşüp gıyaplarında devam edeceği gıyap kararı yerine ilânen teb
liği olunur. 17219 

Siverek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/9 
Davacı Şeyhmus Dağbakan tarafından Davalılar Mustafa Dağbakan ve Hüseyin 

Dağbakan aleyhine açmış olduğu lüû.000,— TL. alacak davasından dolayı Davalılar
dan adresi saptanamayan Mustafa Dağbakan'a dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden 
15/12/1981 günü saat 9.00'da duruşmada hazır bulunması vey kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

17218 
— • 

Gaziantep İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1981,34 
Davacı S. S. Kurumu tarafından davalılar Münıre Yiğit ve Emine Yiğit aley

hine açılan 8.403,18 TL. nıcu'an tazminat davasının japılan duruşmasında; 
Davalıların Alaybey Mah. Reyhan Sok. Enli Çıkmazı No: 1 Gaziantep adresle

rine dava dilekçesi tebliğe gönderilmiş ancak gösterilen adreste bu kimselerin bu
lunmadığından davetiye tebliğ edilememiş ve davalıların adresleri zabıtaca soruştu
rulmasına rağmen elde edilemediğinden dava dilekçesinin ilân yolu ile yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Davalı Münüre Yiğit ile Emine Yiğk'in 25 12 1981 duruşma günlü ve 1981/84 
sayılı davanın duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya Kendilerini bir vekil ma
rifeti ile temsil ettirmeleri davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1721T 
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İskenderun 1. Aslîye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1979/349 
K. N O : 1970/467 
Sanık : Musa Bali, Mustafa oğlu 1965 doğumlu Afşin İlçesi Kötüre Köyünden 

olup İskenderun Esentepe Maîı. 534 Sok. No. 8 de ikamet eder. 
İskenderun Asliye Ceza Mahkemesinin 16/10/1979 tarih ve 1979/349 esas 

1979/467 sayılı karan üe 506 sayılı Kanuna muhalefet suçundan dolayı 506 sayılı 
Kanunun 140/B maddesine istinaden iMyüz lira ağır para cezasına ve ayrıca ikiyüz 
lira ücreti vekâletin sanıktan tahsili ile müdahil kuruma verilmesine dair mahke
memizce mahkûmiyetinize karar verilmiş olup adresinizde bulunamadığınızdan V3 
yeni adresinizde tesbit edilemediğinden işbu kararın Resmi Gazete'de ilânen tebliğine 
karar verilmiş olmakla tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1724S 

E. No : 1976/785 
K. No : 1977/268 
Sanık : Zeliha Yeşiltaş (ULUDAĞ) 
Binali kızı 1945 doğumlu Fatsa İlçesi Hisarbey Köyü nüfusuna kayıtlı oiup 

İskenderun Sahil Köşk Otelinde mukim. 
Sahte nüfus cüzdanı kullanmak suçundan dolayı İskenderun Asliye Ceza Mah

kemesinin 25/4/1977 tarih ve 1976/785 esas 1977/266 karar sayılı ilamı ile TCK. nun 
357. maddesi delaletiyle 356. maddesine istinaden yedi gün hapis cezası ile tecziye
sine karar verilmiş olup sanık adresinde bulunamamış ve yeni adreside tesbit edile
mediğinden kararın Resmî Gazete yolu ile ilânına karar verilmiş olup tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 17244 

E. No : 1977/369 
K. No : 1977/633 
Sanık : Bubo Çelik, Ali oğlu 1953 doğumlu Çınar İlçesi Ağaçsever Köyü nü

fusuna kayıtlı olup İskenderun Yıldıniritepe Man. Son Durakta bilâ noda ikamet 
eder. 

İskenderun Asliye Ceza Mahkemesinin 25/10/1977 tarih ve 1977/3169 Esas, 
1977/633 karar sayılı ilâmı ile hırsızlık suçundan dolayı TCK. nun 492/1, 522, ve 525. 
maddelerine istinaden bir sene hapis ve bir sene emniyeti umumiye nezareti altında 
bulundurulmasına karar verilmiş olup adresinizde bulunamadığımzdan ve yeni ad
resinizde tesbit edilemediğinden karar tebliğ edilememiş olup işbu kararın Resmî 
Gazete ile ilânına karar verilmiş olmakla tebliğ yerine kaim olmak .üzere ilân olunur. 

17243 

E. No : 1975/751 
K. No : 1976/361 
Sanık : Cabbar Baloğlu, Seyit oğlu oğlu 1960 doğumlu Ceyhan İlçesi Civanta-

yak Mahallesi Nüfusuna kayıtlı olup İskenderun Yıldınrritepe Mah. 367 Sok. No. 78 
de mukim. 

İskenderun Asliye Ceza Hâkimliğinin 31/5/1976 tarih ve 1975/761 Esas ve 
1976/351 Karar sayılı üâmı ile tedbirsizlikle yaralamak suçundan dolayı TCK. nun 
459/2 ve son ve TCK. nun 55/3 ve 647 sayılı Kanunun 4. ve TCK. nun 72. maddeleri 
gereğince neticeten 363 lira 30 kuruş Ağır para cezasıyla mahkûmiyetinize karar ve
rilmiş olup adresinizde bulunamadığınızdan ve yeni adresinizde tesbit edilemediğin
den işbu kararın Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla tebliğ ye
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 17242 
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Çat Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacılar Ali Kemal Laloğlu ve Emin Laloğlu vekilleri Avukat Necmettin Evci
men tarafından açılmış bulunan tapu iptali suretiyle Müdahalenin Men'ine dair da
vanın yapılan açık duruşması sonunda; 

Davalılar Erzurum 8ii Çat İlçesi Karabey Köyünden Yusuf Adabelli - Hasan 
Ali Sağlık ve Seriinaz »Acar'ın adreslerinin tesbiti için kolluk kuvvetlerince gerekil 
tahkikat yaptırılmış adresleri tesbit edilememiştir. Bu sebeple kararın ilân yolu ile 
tebliğine karar veri!mis olduğundan, Çat Asliye Hukuk Mahkemesinin 8/4/1981 tarih 
ve 1977/17 Esas 1981/10 karar sayılı ilâmı aşağıya çıkarılmıştır. 

HÜKÜM ÖZETİ: 
Davalılardan Hasan AH Sağlık adına tescilli 133 parsel numaralı Yusuf Adabelli 

adına tescilli 134 parsel numaralı, Ali Sait Laloğlu adına tescilli 136-1/2 ve 235 par
sel numaralı, Yusuf Antaç adına tescilli 386 parsel numaralı Tapuların iptaline, bu 
davalıların dava konusu taşınmazlara elatmalarmın önlenmesine, dava konusu taşın
maz üzerine konulan ihtiyati tedbirin kaldırılmasına, dava konusu tüm harç ve mas
rafların davalılardan alınmasına, hükmün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilâmn 
yapıldığı tarihden itibaren 30 «ün zarfında davalılar marıkememizdeki dosyaya mü
racaat etmedikleri takdirde hükmün "bu şekilde kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

17222 
a— . 

Bulanık Tapulama Mahkemesinden : 

E. No : 1979/839 
K. No : 1980/317 
Davacı : Selatıattin Polat 
Davalılar : İsa, İsrafil, Yunus, Müyese, Kazım, İsmail, Niyazi, Zeki, Turgut ve 

Münüre Koca ile Asiye Sayın ve Çiçek Koca. 
Dava : Tapulama Komisyon kararına itiraz. 
Parsel No: 264 
Taraflar arasında yapılan yargılama sonunda Davacının davasının kısmen ka

bul kısmen reddine karar verilmiş Güllüova Köyü 264 nolu parselin Teknik Bilirkişi 
Bedrettin Yüksekövanın rapor ve kirokisinde A harfiyle işaretli 6000 M 2 lik yerin 
ifraz edilerek Davacının Tapusuna karşılık Davacı Selahattin Polata verilmiş B har
fiyle işaretli 16800 M 2 lik kısmın ise tesbit tutanağında belirtilen yukarıdaki davalı 
müştereklere hisseleri oranında adlarına tapuya tesciline verilen karar Davalı Çiçek 
Kocaya bütün aramalara rağmen adresi tesbit edilemediğinden tebliğ edilememiş 
bulunduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince bu 
kararın ilânından bir ay içersinde kanun yoluna baş vurmadığı takdirde hükmün 
kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 17216 

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1979/1114 
K. No : 1980/659 
•298 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan mahkememizin 5/6/1980 tarihli ilamı 

ile 298 SK. nun 140/2. TCK. 54/3 647/6. maddeleri gereğince 1>250 Ura Ağır Para 
cezası ile hükümlü Durali oğlu 1965 doğumlu Zeki Albayrak baklandaki gıyabi hü
küm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Yasasının 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen 
tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ 
edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

17253 
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Diyarbakır 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1980/137 
K. No : 1981/14 
Karar tarihi : 13/2/1981 
Davacı : K. H . 
Sanık : Fatma Kızıler, Ali kızı Meryemden olma, 1332 doğumlu, Diyarbakırın 

Tanoğlu Köyü nüfusunda kayıtlı. 
Suç : 6136 S. K. Muhalefet 
Suç tarihi : 29/2/1980 
Sanığın sucu sübute erdiğinden 6136 S.K. 13/3, CK; 59, 36, 647. S.K. 6. mad

deleri gereğince on ay hapis ve 416 lira ağır para cezasile nıahkûmiyetine, tabanca, 
jarjör ve mermilerin müsaderesine ve cezasının Teciline, dair verilen {karar sanığın 
adresinde bulunamaması sebebiyle, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince işbu kararın 
Resmi Gazetede nanen tebliğinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı 
taktirde hükmün kesinleşeceği mahkeme giderleri ile ilân ücretinin sanıktan alına
cağı nanen tebliğ olunur. 17233 

E. No : 1977/1154 
K. No : 1980/589 
Karar tarihi : 11/112/1980 
Davacı : K . H . 
Mağdureler : l — Fatma Tuncaş, Musa kızı 5 yaşlarında Eğil Bucağının Sel-

man Köyünden, 2 — Emine Tuncay, Sahri kızı 35 yaşlarında Eğil Bucağı Behnan 
Köyünde mukim. 

Sanık : Ali Memduh Sofioğlu, Hasan oğlu Refika'dan olma 1955 doğumlu, 
Adana İli Mıdık Mahallesi nüfusunda kayıtlı. 

Suç : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek. 
'Suç tarihi : 12/10/1977 
Sanığa müsnet suçu sübuta erdiğinden TCK: 459/B-Son, 40, 6085. S.K. 60/E, 

647. SK. 6. maddeleri gereğince bir ay on beş gün hapis ve iki yüz elli lira ağır para 
cezasile tecziyesine ve öhliyetnameslnin 15 gün süre ile geri alınmasına ve cezaları
nın ertelenmesine, dair mahkememizden verilen karar sanığın adresinin meçhul bu
lunması sebebiyle tebliğ edilemediğinden; 

7201 sayılı Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince işbu kararın Resmî 
Gazetede ilânen tebliğinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı taktirde 
hükmün kesinleşeceği, mahkeme masrafı ile ilân ücretinin sanıktan alınacağı ilânen 
tebliğ olunur. 17232 • 

Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. No : 1979/196 
K. No : 1980/300 
38/10/1977 tarihinde Cezaevinde bulunduğu şurada uyuşturucu madde kullan

maktan sanık Yenimahalle Nüfusuna kayıtlı Kurban oğlu 1957 doğumlu Nihat Öz-
demir'in bu suçundan yapılan yargılaması sonunda 29/1İ2/1980 gün ve 1930/300 sayüı 
kararımızla TCK. nun 404/2 ve 59. maddesi gereğince neticeten 2 yıl 6 ay hapis 83 
lira ağır para cezasiyle tecziyesine karar verilmiştir. 

Aramalara rağmen bulunamıyan sanık Nihat Özdemir'in bu kararın ilân tari
hinden itibaren temyiz yoluna başvurmadığı takdirde hükmün gazetede ilânın mü
teakip 15 gün sonra kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur, 17247 
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Elzığ 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

öğrenim hürriyetini tahdit suçundan sanıklar, 
1 — Ağın İlçesi Aracık Köyünden Selahattin ve Fahriye oğ. 1959 doğ. Halûk 

Keleştimur. 
2 — Adana İli Kozan İlçesi İmamoğlu Nah. den. Hasan ve Raziye oğ. 1960 doğ. 

Osman Erganiş, 
3 — Mazgirt İlçesi Canik K. den, Mehmet ve Raziye oğ. 1955 doğ. Yılmaz Öz-

türk, 
4 — Elazığ İli Aksaray Mah. den, Hasan ve Kudret'ten olma, 1952 doğ. Rem

zi Koç, 
5 — Savur İlçesi Yenilmez Mah. den, Mehmet ve Fatma oğ. 1950 doğ. Ahmet 

Cilasun, 
6 — Palu İlçesinden Mustafa ve Pakize oğ. 1953 doğ. Nüsret Doğan, 
7 — Karakocan İlçesi, Künbet Köyünden Hüseyin ve Hanım oğ. 1950 doğ. Fev

ri Akbulut, 
8 — Samandağ İlçesinden İbrahim ve Zekiye oğ. 1959 doğ. Cemalettin Serin, 
9 — Elazığ Nailbey Mah. den Nevzat ve Neriman doğ. 1954 doğ. Ragıt Tutuş, 
10 — Şuut İlçesi Atlıhisar K. den Ramazan ve Kanber oğ. 1957 doğ. İbrahim 

Tekin, hakkında mahkememizin 27/3/1979 tarih 1978/311 esas 1979/99 sayılı kararı 
ile görevsizlik kanarı verilmiş sanıkların adresinde bulunmaları mümkün olmadığın
dan gıyabi kararın tebliği yerine gayim olmak üzere CMTJK nun 33. tebligat kanunun 
28. mad. göre ilânen tebliğ olunur. 17314 

Nevşehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/432 
Davacı Ömer Faruk Erdem tarafından davalılar Mustafa Kaya ve arkadaşları 

hakkında açılan izaleyi şüyuu davasında : 
Davalılar Ahmet Kır, Nasuh Kır ve Mustafa Kaya'ya bugüne kadar tebligat 

yapılamadığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, bu davanın dava
lılarından olan Ahmet Kır, Nasuh Kır ve Mustafa Kaya'nın duruşma günü olan 
24/12/1981 günü saat 9.00 da ibraz etmek istedikleri delillerle birlikte duruşma günü 
hazır bulunmaları veya göndermeleri aksi halde HUMK. nun 509 - 510. maddeleri ge
reğince duruşmanın gıyaplarında yapılacağı ve gıyap karan tebliğ edilmeyeceği ilâ
nen tebliğ olunur. 17313 • 

Bingöl Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/96 
K. No : 1979/108 
17/3/1978 tarihinde 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Bingöl Mer

kez Dik Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Bingöl Yeşilyurt Mahallesinde oturur Arif oğlu 
Fatma'dan olma 1956 doğumlu Sıddık Gündü hakkında mahkememizde açılan kamu 
davasının yapılan açık duruşması sonunda : 

6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı kanunla değişik 13. maddesi 1 sene hapis 500 
lira ağır para cezası tecziyesine, 647 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince verilen ceza
nın ertelenmesine, TCK. nun 40 ve 36. maddeleri gereğince sanığın tecili mahkumi
yetine mütedair verilen gıyabı hükmün sanığa tebliği için yapılan tüm aramalara rağ
men sanık bulunup kendisine tebliğ edilmemiştir. 

7201 S. tebligat kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince mahiyeti belir
tilen kararın Resmî Gazete İle ilânen tebliğine, ilânın neşri tarihinden itibaren 15 gün 
sonra kararın muhtaba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân bedelinin kendisinden alınacağı 
ilan olunur. 17315 
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İzmir 8. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No : 1980/55 
Karar No : 1981/598 
Davacı Mehmet Sarımehmetoğlu vekili tarafından davalılar Ayşe Yazıcı, Meh

met Hilmi Yazıcı, Makbule Yazıcı (Tak), Hüseyin Yazıcı, Gülhanım Doğan aleyhlerine 
açılan kayıt terkini davasının yapılan açık yargılamaları sonunda : 

İzmir, Yeşilyurt, Zafer Caddesi 428 pafta, 3140 ada, 41 parsel sayılı 105.51 M 2 . 
yüzölçümlü ve maliki Mehmet Sarımehmetoğlu olan arsanın tapu kütüğünde beyanlar 
sütunundaki bu parsel üzerindeki ev Ali Yazıcı'ya aittir kaydının terkinine, 

Yapılan masrafların ve bakiye karar harcının, avukatlık parasının, gazete Uâ-
nının davalılardan Mehmet Hilmi Yazıcı, Makbule Yazıcı, Hüseyin Yazıcı ve Gülha
nım Doğan'dan tahsiline; 

Yargıtay yolu açık olmak üzere Mehmet Hilmi Yazıcı ve Makbule, Gülhanım 
Doğan'a tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur. 17673 

• 
Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığından: 

ADANA 

OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ İSTEMİ 
E. No : 1980/626 
K. No: 1980/1140 
İstemde Bulunan: Adana Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı. 
Karar : Adana 2. Ağır Ceza Mh. sinin 24/1/1979 tarih ve 1976/380 esas ve 1979/17 

karar sayılı görevsizlik kararı ile Adana Sıkıyönetim K. lığı 1 No. lu Askeri Mh. sinin 
29/12/1980 tarih ve 1980/626 esas ve 1980/1140 karar sayılı görevsizlik kararları. 

Suç: Sosyal bir simlin diğer Sosyal sınıfların üzerinde tahakkümünü tesis e; 
mek veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak veya memleket içinde müesses iktisadî 
veya sosyal temel nizamlarından birini devirmek için propaganda yapmak. 

Suç tarihi ve yeri: '30/4/1976 - Adana. 
Sanıklar: 1 — Ali Nezih Develioglu, Osman oğlu 1952 D. lu, 2 — Gün Zileli, Ne

cati oğlu 1946 D. lu, 3 — Fevza Zileli, Sadık kızı 1949 D. lu, 4 — Mustafa Yadigâr, 
Hüseyin oğlu 1949 D. lu, 5 — Mehmet Ali Arıcı, Sakıp oğlu 1953 D. lu. 6 — Halil Ak 
bay.'Şehmaz oğlu 1955 D.lu, 7 — Mehmet Güngör Onverdi, Nurettin oğlu 1951 D.lu 
8 — Kemal Demire!, Mustafa oğlu 1933 D. lu, 9 — Sebahat Şahin, İbrahim kızı, 10 -
Necati Şahin, Fettan oğlu, 11 — Mustafa Unutmaz, Ali oğlu 1949 D.lu, 12 — Fuat 
Terzi, Nedim oğlu 1946 D. lu, 13 — Gülabi Demir, Hüseyin oğlu 1955 D. lu, 14 — Şi-
nasi Serdaroğlu, Hüseyin oğlu 1959 D.lu, 15 — ismet Göymen, Ali oğlu 1950 D.lu, 
16 — Emin Bilecik, Emin oğlu 1958 D.lu, 17 — Doğan Türkdönmez, Mehmet oğlu 
1954 D.lu, 18 — İzzet Özcan, Mustafa oğlu 1950 D.lu, 19 — Mustafa Berk, Hüseyin 
oğlu 1946 D. lu, 20 — Zeynel Tanışır, Mehmet oğlu 1955 D. lu, 21 — Mehmet Yılmaz, 
Mehmet oğlu 1948 D.lu, 22 — Hüseyin Çalış, Ali oğlu 1956 D.lu, 23 — Genç Osman 
Kızıldenizli, Zekeriya oğlu 1953 D.lu, 24 — Necati Yazgül, Haşim oğlu 1954 D.lu, 
25 — Mustafa Yonuz, Yakup oğlu 1994 D. lu, 26 — İbrahim Enginarlar, Destan oğlu 
1Ö54 D.lu, 27 — Muzaffer Gölpınar, Ali oğlu 1956 D.lu, 28 — Kadir Cengiz, Hüseyin 
oğlu 1949 D. lu, 29 — Bektaş Döner, Hacı oğlu 1952 D. Iu. 

Sanıklar hakkında Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava ikame edilmiş ve 
bu mahkeme görevin Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine ait olduğu gerekçesi ile gö
revsizlik kararı vermiştir. 

Adana Sıkıyönetim 1 No. lu Askeri Man. si aynı dava ve sanıklar hakkında su
çun sıkıyönetim ilânından 3 ay öncesini kapsamadığı gerekçesi ile görevsizlik karan 
vermiştir. 
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Bu suretle tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada olumsuz görev uyuşmaz

lığı meydana gelmiştir. 
Müsned suç 30/4/1976 tarihinde işlenmiş olup, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu

nun 2301 sayılı Kanunla değişik 13/a maddesindeki üç aylık süre dışında kalmakta
dır. Ayrıca mUsnet suç, Sıkıyönetim Askeri Mh. lerinin el koyduğu herhangi bir dava 
ile de irtibatlı olduğu yolunda herhangi bir delil bulunmadığından davaya bakmaya 
Adliye Mahkemeleri görevli olduğundan Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik 
kararının kaldırılması sureti ile 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu hükümleri 
uyarınca görevli yargı mercüni belirleyen kararın verilmesi talep olunur. 

17827 / 1-1 
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Antalya Is Mahkemesi Hakimliğinden : 

1981/346 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Emin Kaya hakkında alacak da

vası açmıştır. Davalı adına çıkarılan davetiye adresde bulunamadığından tebliğ edi
lememiştir. C. Savcılığı kanalıyla yapılan soruşturma ile de adresi bulunamamıştır. 
Bu nedenle adı geçen davalının bizzat duruşmaya gelmesi veya vekille kendisini du
ruşmada temsil ettirmesi, aksi halde gıyap karan çıkanlacağı duruşmanın 22/12/1981 
günü saat 9.20 de yapılacağı Hanen davetiye hükmünde tebliğ olunur. 

17664 

981/212 
S. S K. Genel Müdürlüğü tarafından Faik Yüdız, Faruk Aydoğan ve Fçthullah 

Dağ hakkında alacak davası açılmıştır. Davalı Faruk Aydoğan adına çıkardan dave
tiye parçası adreste bulunamadığından tebltğ edilememiştir. C. Savcüığı kanalıyla 
yapılan soruşturma ile de adresi bulunamamıştır. Bu nedenle adı geçen davalının biz
zat duruşmaya gelmesi veya vekille kendisini duruşmada temsil ettirmesi, aksi halde 
gıyap karan çıkanlacağı duruşmanın 10/12/1981 günü saat 10.15 de yapılacağı Ha
nen davetiye hükmünde tebliğ olunur. 17663 

1981/455 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Abdurrahman Aras hakkında rU-

cuan tazminat davası açmıştır. Davalı adına çıkanlan davetiye adresde bulunama
dığından tebliğ edilememiştir. C. Savcılığı kanalıyla yapılan soruşturma ile de adresi 
bulunamamıştır. Bu nedenle adı geçen davalının bizzat duruşmaya gelmesi veya ve
kille kendisini duruşmada temsil ettirmesi, aksi halde gıyap karan çıkanlacağı, du
ruşmanın 24/12/1981 Perşembe saat 9.05 de yapılacağı ilftnen davetiye hükmünde 
tebliğ olunur. 1T662 

Ankara 8. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1981/669 
Davacı M. E. B. vekili Av. "Gülsen Eliçevik tarafından Abdullah Gürkan Gürün 

aleyhine mahkememizde açılan tescil davasının yapılan yargılamasında; 
Davalının adresi meçhul olduğundan adına ilânen H. U. M. K. nun 509 - 510. 

maddelerine göre ilânen dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğine karar verilmiş 
olup, davalı Abdullah Gürün'ün yargılamanın bırakddığı 17A2/1981 günü saat 9.15 
de mahkememizde bizzat veya kanuni bir vekille temsü olunması H. U. M. K nun 
509 • 510. maddelerine göre dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak Üzere 
ilânen tenli* olunur 17674 
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Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığından: 
ADANA 

OLUMSUZ GÖREV UYUlSMAZLIĞTNfN GİDERİLMESİ İSTEMİ 
Evrak No: 1980/1136 
Esas No: 1980/180 
İstemde Bulunan: Adana Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı. 
Karar: Elbistan Ağır Ceza Mh.sinin 15/1/1979 gün ve 1978/1416 esas sayılı gö

revsizlik kararları ile Adana Sıkıyönetim 1 No. lu Askerî Mahkemesinin 15/10/1980 
gün ve 1980/130 esas sayılı görevsizlik kararları. 

Suç: Suç işlemeye tahrik, ızrar. 
Suç tarihi ve yeri: 8/8/1978 - Afşin. 
Sanıklar: 1 — Mehmet Bardız, Hafız oğlu 1936 D.9u, 2 — Tahsin Şahcı, Et-

hem oğlu 1946 D. lu, 3 — Çöllü Mustafa Güden, Hamit oğlu 1932 D. lu, 4 — Şeref Gül
den, Mustafa oğlu 1953 D. lu, 5 — Osman Yılmaz, Ahmet oğlu 1940 D. lu, 6 — Osman 
Yılmaz, Memili oğlu 1933 D.lu, 7 — Osman Özdemir, Koca oğlu 1934 D.Iu, 8 — Adil 
Karaütaya, Durdu oğlu 1948 D. lu, 9 — ökkeş KaraJbörk, Hacı oğlu 1936 D. lu, 10 — Asef 
Taşdemir, Ahmet oğlu 1949 D. lu, 11 — İbrahim Doğan, Yusuf oğlu 1945 D. lu, 12 — Yu
suf Gülden, Memili oğlu 1949 D.lu, 13 — Ömer Kaya, Ömer oğlu 1950 D.lu, 14 — Al
per Ertekin, Mehmet oğlu 1951 D. lu, 15 — Cuma Kaya, Ömer oğlu 1950 D. lu, 16 — Yu
suf Dilder, Hamit oğlu 1950 D. lu, 17 — Kamil Acar, Behzat oğlu 1957 D. lu, 18 — Meh
met Gülden, Memul oğlu 1944 D.lu, 19 — Hüseyin Yılmaz, Osman oğlu 1956 D..u, 
20 — Galip GUlbahar, Ömer oğlu 1953 D. lu, 21 — Veli Cenan, Ahmet oğlu 1949 D. lu. 
22 — Arif Gülden, Çöllü oğlu 1960 D.lu. 

Olay günü bir cenaze münasebeti ile toplanan sanıkların cenaze törem netice
sinde mağdurlara ait evlere zarar vererek yukarıda yazılı suçlarla cezalandırılmaları 
talebi ile haklarında 16/1/1978 tarihinde kamu davası açılmıştır. 

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi sanıklara müsnet suçun sıkıyönetim ilânına ne
den olan suçlardan olduğu gerekçesi ile görevsizlik karan vermiştir. 

Adana Sıkıyönetim 1 No. la Askeri Mahkemesinin müsnet suçun sıkıyönetimin 
ilânından 3 ay önce işlenen suçlardan olduğu gerekçesi ite görevsizlik karan vermiştir. 

Bu suretle tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada olumsuz görev uyuşmaz
lığı meydana gelmiştir. 

Müsnet suç 8/8/1978 tarihinde İşlenmiş olup, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 2301 sayılı Kanunla değişik 13/a maddesi uyarınca sıkıyönetimin ilânından 3 ay 
önce işlenmiş olduğu gibi. Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin el koyduğu herhangi 
bir suçla da irtibatlı olmadığından İşbu davaya bakmaya Adliye Mahkemeleri görevli 
olduğundan, 

Neticeten yukanda izah edilen sebeplerle Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinin gö
revsizlik kararının kaldırılması sureti ile 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkeme Kanunu hü
kümleri uyarınca görevli yargı mercini belirleyen kararın verilmesi talep olunur. 

17825 /1-1 

OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GtDERifiLMESİ ÜSTEMİ 
Evrak No: 1980/1625 
Esas No: 1980/130 
İstemde Bulunan: Adana Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı. 
Karar: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/7/1979 gün ve 1977/12 esas ve 

1979/29 karar sayılı görevsizlik karan ile Adana Sıkıyönetim l No. lu Askeri Mahke
mesinin 3/10/1980 gün ve 1980/361 esas ve 1980/627 karar sayılı görevsizlik kararlan 

Suç: 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet, memura 
karşı şiddet ve tehdit, fiili mukavemet, halkı suç İstemeye tahrik ve teşvik, Devlet ma
lım tahrip etmek. 

Sayfa: 46 
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Suç tarihi ve yeri: 29/11,1976-Adana. 
Sanıklar: 1 — Fikret Ertani, Mehmet oğiu 1954 D.lu, 2 — Enver Yeşilay (Oz-

çelik), İhsan oğlu 1960 D. lu, 3 — Mehmet Yetti aşı, Mehmet oğlu 1933 D. lu, 4 — Mah
mut Sönmez, Mehmet Gazi oğlu 1952 D. lu, 5 — Cabir İneci, Hüseyin oğlu 1953 D. lu, 
6 — Mehmet Ali Yıldırım, Mustafa oğlu 1956 D.lu, 7 — Sadullah Aksoydan, Hamdi 
oğlu 1952 D. lu, 8 — Ahmet İtilkan, Osman Hayri oğlu 1956 D. lu, 9 — Musa Taş, İda
re oğlu 1953 D.lu, 10 — Mustafa Erdoğan, Hasan oğlu 1951 D.lu, 11 — Kemal Taş, 
Süleyman oğlu 1951 D.lu, 12 — Süleyman Tatlı, Abuzer oğlu 1956 D.lu, 13 — Ali Rıza 
Taşdelen, Ali oğlu 19516 D. lu, 1'4 — Bayram Hazar, Haraza oğlu 1959 D. lu, 15 — Bed3-
hat Tosun, Saim oğlu 1055 D.lu. 

Müştekiler: 1 — Makbule Niceli, 2 — Mustafa Niceli, 3 — Sabiha (Suphiye) 
Ülgen. 

Sanıklar hakkında müsnet suçlardan Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava 
ikame edilmiş ise de adı geçen tarafından suçların 1402 sayılı Yasanın 15 nci madde
sine girdiği bu nedenle davaya Sıkıyönetim Askerî Mahkemesir.de bakılması gerek
tiği gerekçesi ile görevsizlik karan vermiştir. 

Sanıklar hakkında Adana Sıkıyönetim K. lığı 1 No. lu As. Matı. sinde yargılama
ya devam edilmiş, bu mahkeme tarafından sanıklara isnat olunan suçun 1402 sayılı 
Yasada belirtilen 3 aylık süreden sonra işlenmiş olduğu, bu sebeple Sıkıyönetim Mah
kemelerinde değil Adliye Mahkemelerinde sanıkların yargılanmaları gerektiği gerek
çesi üe görevsizlik kararı verilmiştir. 

Bu sebeple taraflan, konusu ve sebebi aynı olan davada olumsuz görev uyuş
mazlığı meydana gelmiştir. 

Sanıklara isnat olunan suçlar 1402 sayılı Yasada belirlenen 3 aylık süreden önce 
işlenmiş olduğundan sanıkların Adliye Mahkemelerinde yargılanmaları gerekmektedir. 

Bu itibarla Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılması 
sureti ile 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu hükümleri uyarınca görevli ya>--
gı merciini belirleyen kararın verilmesi talep olunur. 17826 1-1 

• t> 
Beyoğlu 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

980/986 
Hırsızlık mah bilerek satın almak suçundan sanık Kastamonu, Araç, Deretepe 

Köyü halkından Adil ve Hatice oğlu 1941 D. lu, Niyazi KUtükçü'nün, neticeten 6 ay 
hapis ve 3.000 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine dair olan 12/5/1981 tarih ve 
980/986 Esas, 981/350 Karar sayılı karar, bütün aramalara rağmen, sanığın bulu
nup, tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre, 15 gün 
içinde kanun yoluna gidilmediği takdirde, hükmün kesinleşeceği ilân olunur. 

17679 

Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1981/509 
Davacı Milli Eğitim Bakanlığı vekili Hazine Avukatı Emel Önal tarafından 

davalılar Necmi Sıvacı ve Mehmet Ali Sıvacı aleyhlerine açılan tahliye davasının ya
pılan duruşması sonunda, davalılar Necmi Sıvacı ve Mehmet AH Sıvacı'nın adresleri 
tesbit edilip tebligat yapılması mümkün olmadığından tebligatın Hanen yapılmasına, 
duruşmanın 14/12/1981 Pazartesi günü saat 10'a bırakılmasına karar verilmiş oldu
ğundan H. U. M, K.nunun 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince ibraz ve ikame et
mek istedikleri delillerle birlikte dunışmaya gelmeleri, duruşmaya gelmedikleri tak
tirde aynca gıyap karan tebliğ edilmeksizin duruşmanın gıyabmda son uçla ndmlaca -
gına dair karar verileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 

17678 
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Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığından : 
ADANA 

OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞİNİN GİDERİLMESİ İSTEMİ 
E. No : 1980/349 
K. No: 1980/824 
İstemde Bulunan: Adana Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı. 
Karar: Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/3/1979 gün ve 1978/629 esas ve 

1979/189 karar sayılı görevsizlik kararı ile Adana Sıkıyönetim 1 No. lu As. Mah. sinin 
6/11/1980 gün ve 1980/349 esas ve 1980/824 karar sayılı görevsizlik kararları. 

Suç: Eğitim c^zgürlüğünü kısıtlamak, toplu ızrar, müessir fiil. 
Suç tarihi ve yeri : 7/6/1378 • Adana. 
Sanıklar: 1 — Ahmet Şişman, Hasan oğlu 1956 Doğ., 2 — Bekir Demirci, Mus

tafa oğlu 1957 Doğ., 3 — Mustafa Tatar, Ali oğlu 1957 Doğ., 4 — Selim Şimşek, Nuri 
oğlu 1952 Doğ., 5 — Ali İncecik, Mehmet oğlu 1956 Doğ., 6 — Mehmet Sarı, İbiş oğlu 
1955 Doğ., 7 — Kemal Bebekli, Çetin oğlu 1956 Doğ., 8 — İsmail Karaçay, Ahmet oğ
lu 1959 Doğ., » — Duran Dur, Ali oğlu 1957 Doğ., 10 — Vedat Karakuş, Hurşit oğlu 
1956 Doğ., İl — Kasım Çevik, İbrahim oğlu 1959 Doğ., 12 — Veli Çontar'.ı, Ahmet 
oğlu 1956 Dol., 13 — Mahmut Çevik, Ali oğlu 1957 Doğ., 14 — Rıfat Yılmazoğlu, Ahmet 
oğlu 1956 Doğ., 15 — Ahmet Aydın, Bekir oğlu 1960 Doğ., 16 — Hasan Kunbeyli, Os
man oğlu 1954 Doğ., 17 — Abdullah Bozyüğük, Şevki oğlu 1952 Doğ., 18 — Mehmet 
Hanifi Kaman, Bekir oğlu 1958 Doğ., 19 — Gülcan Gezgin, Selahattin kızı 1958 Doğ., 
30 — Dursun Karagöz, Ahmet kızı 1953 Doğ., 21 — Gülcan Büyükyi'ldız, Orhan kızı 
1951 Doğ., 22 — Meryem Boğan, Ömer km 1959 Doğ., 23 -— İbrahim Bertsiz, Derviş 
oğlu 1955 Doğ., 24 — Mustafa Topal, Ahmet oğlu 1949 Doğ., 25 — Mahmut Sakar, Meh
met oğlu 1954 Dog., 26 — Remziye Akkaraca, Kemal kızı 1954 Doğ., 27 — Fevzi Kılınç-
keser, Ali oğlu 1959 Doğ., 28 — Ali Fuat Bugut, Ömer oğlu 1959 Doğ., 29 — Cabbar Kar
gamı, Osman oğlu 1959 Doğ., 30 — Özcan Kayadağ, Mustafa oğlu 1953 Doğ., 31 — Muş
tala Pala, Yusuf oğlu 1956 Doğ., 32 — Tahsin Şimşek, Alı oğlu 1956 Doğ., 33 — Em-
rullah Şahin, Hacı oğlu 1958 Doğ., M — Rasim Küçük, Mehmet oğlu 1958 Doğ., 35 — 
Mehmet Polat, Mustafa oğlu 1957 Doğ., 36 — Ahmet Risani Uğraş, Nedim oğlu 1960 
Doğ:., 37 - - Faik KüçiU, Hüseyin oğlu 1963 Doğ., 38 — Hikmet Özyıldırım, Doğan oğlu 
t«55 Doğ., 3y — Hasan Sarıbacak, Osman oğlu 1951 Doğ., 40 — Ziya Karabulut, Halil 
oğlu 1861 Doğ., 41 Sami Baysal, Kasım oğlu 1957 Doğ., 42 — Halit Palaç. Mustafa 
oğlu 13S0 Doğ.. 4:i — Ömer Er, Haşim oğlu 1957 Doğ., 44 — İhsan Kısaoğlu. Ahmet 
oğlu 1952 Doğ.. 45 — Mehmet Köseoğlu, Ahmet oğlu 1956 Doğ., 46 — Mehmet Gir, 
Musa oğlu H>55 Doğ., 47 — Ersin Çakır. Mahmut oğlu 1953 Doğ., 48 — Mustafa Hatip-
oğlu. Remzi oğlu 1955 Doğ., 4» — Nuri Fedainnep, İbrahim oğlu 1958 Doğ., 50 — Arif 
Hatipuğlu, Niyazi oğlu 1959 Doğ., 51 — İsmail Yavuz, Rasim oğlu 1952 Doğ., 52 —- Ya
şar Polat, H, ibrahim oğlu 1957 Doğ., 53 — Hasan Yanarkaya, Ali Rıza oğlu 1955 Doğ., 
54 Ali Şeker, Hamo oğlu 1&55 Dog„ 55 - - Ali Pamuk, Hasan oğlu 1959 Doğ., 56 — 
B:iıci Bozsun, R.\sit ogiu 1»53 Do*.. 57 - Ali Temel, Mehmet oğlu 1954 Doğ., 58 — 
Selanattin Şekuaş, Rahmi oğlu 1S54 Doğ., 59 — Mehmet Tezcan, Burhan oğlu 1960 
Doğ., «O — Recep İş, Ali oğlu 1960 Doğ., SI — Mehmet Koçyigitoğlu. Mustafa oğlu 

1957 Doğ., 62 — Vahdettin Yılmazoğlu, Ali oğlu 1956 Doğ., 63 — Recep Kırgın, Hasan 
oğlu 1954 Doğ., 64 — Ömer Özkan, Ali oğlu 1959 D O K . , 65 -~ Şakir Büyükbaş, Fahri 
oğlu 1955 Doğ., 66 — Sait Telli, Ali oğlu 1961 Doğ. 17828/1-1 

Evrak 1980'678 
Esas 1880,36 
İstemde bulunan : Adana Sıkıyönetim K. lığı Askeri Savcılığı. 
Karar : Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 6/4/1979 gün ve 1977/373 Esas ve 

1879 327 Kasar Sayılı g-örevsizMk Katan ile Adana Sıkıyönetim K. lığı 1 No. lu As-
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keri Mh. sinin 15/10/1980 gün ve 1980/36 Esas ve 1980/726 Karar sayılı örevsizlik 
kararları. 

Suç : TCK. nun 141/1-5, 146/1-3 maddelerini ihlal. 
Suç Tarihi ve yeri : 22/4/1977 - Adana. 
Sanıklar : 1 — Aytekin Tekin, Nazım oğ. 1950 D.lu, 2 — Ahmet Duran Demir, 

Eşref oğ. 1957 D. lu, 3 — Cihangir Tümtürk, Osman oğ. 1957 D. lu, 4 — Hasan Hüse
yin öztürk, Hüseyin oğ. 1951 D. lu, 5 — Ergun Dokuzoğlu, Ali oğ., 1953 D. lu, 6 — 
Yusuf Tuğrul, Mustafa oğ. 1956 D. lu, 7 — Nuray Angın, Kamil kızı, 1957 D. lu, 8 —-
Mihraç Ural, Zeki oğ., 1956 D. lu. 9 — Ali Fuat Çiler, 1953 D. lu, 10 — Suphi Benek, 
Bedir oğ., 1958 D. lu, 11 — Mürüvet İçen, Necati kızı 1955 D. lu, 12 — özcan Me-
mişpğulları, Nazmi oğ., 1954 D. lu, 13 — Sekip Büyükkaşık, Nuri oğ. 1956 D. lu, 14 — 
Nebil Lahoma, Ahmet oğ. 1953 D. lu 

Müşteki : Yusuf Alper, Halil oğ. 1940 D. lu. 
Sanıklar hakkında Adana 2. Ağıîr Ceza Mahkemesinde dava ikame edilmiş ise 

de adı geçen mahkeme tarafından sanıklara isnat olunan suçların Sıkıyönetimin ilâ
nın neden fiil ve suçlardan olduğu, bu suçların 1402 sayılı Yasanın kapsamına girdiği 
bu sebeple Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yargılanmanın yapılması gerektiği ge
rekçesi ile görevsizlik kararı vermiştir. 

Sanıklar hakkında Adana Sıkıyönetim 1 No. ki Askeri Mahkemesinde duruş
maya devam edilmiş bu mahkemece samklara isnat olunan suçun 1402 sayılı Yasayla 
değiştirilen 2301 sayılı Kanunun belirttiği üç aylık süre dışında işlenmiş olduğu bu 
nedenle Sıkıyönetim Askeri mahkemesinde bakılamayacağı gerekçesi ile görevsizlik 
kararı vermiştir. 

Bu sebeple tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada olumsuz görev uyuş
mazlığı meydana gelmiştir. 

Samklara isnat olunan suçların işleniş tarihi itibarı ile 1402 sayılı Yas aran 
belirlediği 3 aylık süre dışında kalmaktadır. Bu itibarla davaya adliye mahkemeleri
nin bakması gerekmektedir. 

Bu itibarla Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırıl
ması sureti İle 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu hükümleri uyarınca gö
revli yargı merciini belirleyen kararın verilmesi talep olunur. 

17830 /1-1 
• • — 

Kırıkkale Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1980/1048 
Davacı Mevlüt Genç tarafından davalılar Ali Topçu ve arkadaşları aleyhine 

açılan dava konusu Kırıkkale İlçesi Yaylacık Köy önü mevkiinde kain tapunun 128 
ada 20 parsel sayılı taşınmazın taksimine karar verilmesini istemesi üzerine yapılan 
açık duruşmasında : 

Davalılardan Durmuş Akduman, Nevzat Köy, Ramazan Biçer, Osman Evci, 
Hakkı Evci, Fehmi Evci, Metin Evci, Cebrail Kalkan, Hüseyin Kızpınar'a dava di
lekçesinde gösterilen adreslerine dava dilekçesi tebliğe verildiği, tebligatların adre
sinde olmadığından bila tebliği iade edildiği, zabıtaca yaptırılan tahkikatta yukarıda 
isimleri yazılı davalıların tanıyan ve bilen olmadığından, tebligatların Resmî Gazete 
ile ilânen yapılmasına karar verilmiş, bu defa duruşmanın bırakıldığı 22/1/1982 Cuma 
günü saat 11.05'de mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille tem
sil ettirmeleri, aksi halde duruşmanın H. U. M. K. nun 509, 510. maddeleri gereğince 
yokluklarında yapılacağı davetiye ve gıyap yerine kain olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. J7676 
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Adana Sıkıyönetim Komutanlığı Asken Savcılığından : 

Esas No : 1980/953 
Karar No : 1980-669 
İstemde bulunan : Adana Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı. 
Karar : Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/3/1979 gün ve 1978/1072 esas 

Sayılı görevsizlik kararları ile. Adana Sıkıyönetim 1 No. lu Askeri Mahkemesinin 
9/10/1980 gün ve 1980/953 Esas sayılı görevsizlik kararlan. 

Suç : Öğrenim özgürlüğünü kısıtlamak ve müessir fiil. 
Suç yeri ve tarihi : 3/4/1978 • Adana. 
Sanıklar : 1 — Osman yıldırım, Ömer oğ. 1960 t), lu, 2 — Şahin Bilgiç, Hasan 

oğ. 1955 D. lu, 3 — Mustafa Akalın, Ali oğ. 1957 D. lu, 4 — Hadim Çekirge, Mus
tafa oğ. 1956 D. lu, 5 — İlhan Göksu, Hasan oğ. 1957 D. lu, 6 — Hasan Tanır, Cıı-
mali oğ. 1953 D. lu, 7 — Süleyman Güven. Hıdır oğ. 1956 D. lu, 8 — Osman Erenler, 
Mehmet oğ. 1956 D. lu, 9 — Ahmet Ergün, Mehmet oğ. 1958 D. lu, 10 — Hayrettin Gül-
han, Selahattin oğ. 1958 D. lu. 11 — Ünal Tekin, Mehmet oğ. 1957 D. lu. 

Sanıkların olay günü Adana Mühendislik Yüksek Okulunda ders sonunda kar
şılıklı olarak, kavga etme neticesi haklarında öğrenim özgürlüğünü engellemek ve 
müessir fiil suçlarından TCK. nun 188 ve 456, 457. maddeleri uyarınca cezalandınl-
maları talebi ile kamu davası açılmış, Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklara 
müsnet suçun sıkıyönetimin ilânını gerektiren suçlardan olduğu gerekçesi ile görevsiz
lik karan vermiştir. Sıkıyönetim 1 No. lu Askeri Mahkemesi 1402 sayılı K. nun 2301 
sayılı Kanunla değişik 13-a maddesi uyannca müsnet suçun sıkıyönetimin ilânından 
3 ay önce işlenmiş olması sebebiyle görevsizlik karan vermiştir. 

Bu suretle tarafları konusu ve sebebi aynı olan davada olumsuz görev uyuşmaz
lığı meydana gelmiştir. 

Sanıklara müsnet suç ;!. 4. 1978 tarihinde işlenmiş olup, 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 13 'a maddesine 2301 sayılı Kanunla değişik hükmüne göre sıkıyönetimin 
ilânmdan 3 ay önce işlenen davalara sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılmasını 
amil olduğundan ve sanıklara müsnet fiilin sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görü
len herhangi bir dava ile irtibatlı olduğu yolunda dosyada deliller mevcut olmadığın
dan işbu davaya adli yargı yerinde bakılması gerektiğinden. 

NETİCE : Yukarıda izah edilen sebeplerle Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 
görevsizlik kararının kaldırılması suretiyle 2247 sayılı Kanun hükümleri uyannca gö
revli yargı merciini belirleyen karann verilmesi talep olunur. 

17829 / 1-1 

Afyon ı. Sulh HuKiık Hâkimliğinden : 

1880/451 
Davacı Afyon Dumlupınar Mahallesi No: 17 de mukim Mehmet oğlu Necati 

Başaran vekili Avukat Osman Karaağaçhûğlu tarafından davalılar İhsan Yeşildağ ve 
031) arkadaşı aleyhlerine açmış olduğu izaleyi şuyû dâvasının yapılan açık muhake
mesi sırasında; 

Davalılardan Fatma Dağiç, Ömer Narçin, Ayşe özc-an, Safinaz Başak, Ramim 
ölmez, İlhan Kırış, Halil İbrahim Tenıizer ve Nevzat Öztürk bildirilen adreslerinde 
taranmadıklarından tebligatın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyannca 
Resmi Gazetede ilânen yapılmasına karar verildiğinden davalılar Fatma Dağiç, Ömer 
Narçin, Ayşe Özcan, Safinaz Başak, Ramim Ölmez. İlhan Kırış, Halil İbrahim ve Nev
zat Öztürk'ün duruşmanın bırakıldığı 26/11/1981 günü saat : 5.00'da duruşmaya gele
rek savunmalannı yapmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri muhake
menin HUMK. nun 509. ve 510. maddeleri uyarınca yapıldığından gıyap kararı çıkar
tılmadan karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

27087 
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 

Kırıkkale/Yahşihan Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemize 2 adet motorlu kamyon şasesi 2490 sayılı Kanunun 31. mad
desine göre kapalı zarf usulü İle eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Alınacak kamyon şasesinin beherinin muhammen bedeli 4.500.000,— L i 
radır. Geçici teminatı 283.750,— Liradır. 

3 — İhale 14/12/1981 tarihinde saat 14.00 de Belediye Encümeni huzurunda 
yapılacaktır. 

4 — Taliplüerin, geçici teminatı aynı gün saat 12.00 ye kadar Belediye Muha
sipliğine yatırmaları gerekmektedir. 

5 — Alınacak motorlu kamyon şasesine ait şartname her gün mesai saatle
rinde Belediye Muhasipliğinde görülebilir. 

Hanen duyurulur. 17760 / 2-2 

Üniversitelerarası öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından : 

1 — ÜSYM Yayım olarak yaklaşık 266 sayfalık kitap bastırılacaktır. 
2 — Sözkonusu kitap basımı ile ilgili şartname Atatürk Bulvarı No. 223 Ankara 

adresindeki binamızdan ücretsiz temin edUebUir. 
4 — İsteklilerin tekliflerini en geç 1 Aralık 1981 günü saat 12.00 ye kadar 

elden veya posta ile Atatürk Bulvarı No. 223 deki binamızın Satınalma Müdürlüğüne 
gönderilmesi gereklidir. Postadaki gecikmeler nazari dikkate alınmayacaktır. 

5 — İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
6 — Muvakkat teminat muhammen bedelin % 4 üdür. 
7 — Merkezimiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta serbesttir. 17759 / 2-2 
a 

Gölcük Tersanesi Komutanlığı Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden : 

1 — Tersanemiz Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ihtiyacı için aşağıdaki mal
zemeler kapalı zarf teklif İsteme usulü üe satın alınacaktır. 

2 — Bu dşe ait teknik ve idari şartnameler Tersanemiz Döner Sermaye Satınal
ma Komisyonu Başkanlığı ofisinden 500,— TL. sı karşılığı alınabilir. 

3 — İhale Döner Sermaye Satınalma Komisyonu Başkanlığı odasında aşağıda 
malzemelerin hizalarında gösterilen gün ve saatte yapılacaktır. 

4 — En son teklif verme ihale tarihine göre saat 12.00 ye kadardır. 
5 — Posta ile şartname gönderilmez ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alın

maz. 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 saydı Kanuna tabi değildir. 

•m-

M a l z e m e n i n C i n s i Miktarı 

Makdu 
teminatı 

TL. 
İ h a l e 

tarihi ve saati 

Alüminyum Levha 1000x2000x7 mm. 
Transformatör 60 KVA 
Transformatör 20 KVA 
90° Muhtelif Dirsek 
Muhtelif Siyah Saç 

835 Adet 
39000 Kg. 

4460 Kg. 
2 Adet 
1 Adet 

40.000 
50.000 

60.000 
50.000 

4/12/1981 
4A2/1981 

7A2/1981 
7/12/1981 

17455/ 

14.00 
14.00 

14.00 
14.00 

2-2 
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Malana ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

(DEMİR ÇELİK TALAŞI SATILACAKTIR) 
Kurumumuza ait olan, aşağıda müfredatı kayıtlı 500 ton demir çelik talaşı ka

palı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedumiştir. 
Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Hurda ve Stok Malzeme Satış, Kırık

kale Bölge ve İstanbul Şubesi Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
Teklifler ihale günü en geç saat lSDOte Genel Müdürlük Hurda ve Stok Malze

me Satış Şubesi Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Malzemenin cinsi: 81-196 «TOFSAT 1451» Demir çelik talaşı.. Miktarı: 500 ton., 

Bulunduğu yer: izmit Seymen Gemi Sokum Şantiyesi., Geçici teminat: 5O0J00O TL., 
İh. tarihi: 30 Kasım 1981 17600 / 1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz ihtiyacı için 240 ton kostik kalslne magnezyum oksit satın 
alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname; TEK Satmahna Dairesi Başkanlığı Bayındır Sok. No. 
3 Yenişehir Ankara adresindeki İç Ticaret MüdürlüğU'hden dilekçe karşılığında temin 
edüebilir. 

3 — Son teklifte bulunma tarihi 17/12/1981 Perşembe günü saat 14.00'e kadar 
olup, teklifler aynı gün saat 16.00'da TEK Satmahna Komisyonunda (Hanımeli So 
kak No. 9) alanen açılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayüı Yasaya bağlı değildir. 
17782/1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Kurumumuz Sivas-Kangal Sosyal Site İnşaatı 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi esaslarına göre kapalı zarf yöntemiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1 — Teklifler 12 Ocak 1982 günü saat 15.30 da Ankara'da Sıhhiye Hanımeli 

Sok. No. 9 Kat 1 deki İhale Komisyonu binasında açılacaktır. 
2 — Bayındırlık Bakanlığı 1981 yılı birim fiyatlarına göre tahmini 1. kesit 

tutarı 789.893.081,— TL. sı olup, geçici teminatı 23.696.793,— TL. dır. 
3 — Eksiltmeye katılmak için (Katılma belgesi) alınması şart olup İsteklilerin, 
a) (A) grubundan en az işimiz keşif tutarı civarında yüklenicillk karnesi 

(aslı ve örneği), 
b) Benzeri bir işi yüklenici sıfatı İle bitirdiğine dair İş bitirme belgesi, 
c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen belgelerle 30 Kasım 1981 

günü saat 17.00 ye kadar Ankara Necatibey Cad No. 26 GözlukçUhan'daki İnşaat 
Dairesi Başkanlığına başvurması gerekmektedir. 

4 — Katılma belgesi 5 Ocak 1982 gününden İtibaren İnşaat Dairesi Başkan
lığından alınacaktır. 

5 — Tekliflerin 12 Ocak 1982 günü saat 14.30'a kadar İnşaat Dairesi Baş
kanlığına verilmiş olması şarttır. 

6 — Dosyalar İnşaat Dairesi Başkanlığından görülebilir. 
7 — Dosya satın alınması mecburi olup, teklif verme günü saat 12.00 ye kadar 

20.000,— T. sına alınabilir. 
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 17399 / 2-2 



23 Kasım 1981 — Sayı: 17523 RESMİ GAZETE Sayfa : 53 
Dz, K. K. Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden : 

(Hasköy - İSTANBUL) 

Onay No : 250 
Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce aşağıda belirtilen 

malzemeler, ilgili İdari ve Teknik Şartnamesine göre kapalı zarf usulü ile satın alı
nacaktır. 

Tahmini 

Malzemenin cinsi Miktarı Birim fiyatı Tutan 

Kırmızı kiingrit levha 2 mm. 500 Kg. 400 TL./Kg. 200.000 TL. 
Kırmızı kiingrit Jevha 2,5 mm. 500 Kg. 400 TL./Kg. 200.000 TL. 
Telsiz grafiti! kiingrit levha 2,5 mm. 500 Kg. 500 TL.,"Kg. 250,000 TL. 

1 — Malzemenin geçici teminatı 29.750,— TL.' dır. 
2 — Teklifler İdari Şartnamede belirtildiği gibi verilecektir. 
3 — Satınalınacak (3) kalem malzemeye ait İdari ve Teknik Şartnameler, 

Satmalma Komisyonu Başkanlığı ofisinden 200,— TL. Dz. Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfına yardım makbuzu karşılığında temin edilir. 

4 — Posta ile Şartname gönderilmez ve bu husustaki müracaatlar cevaplan
dırılmaz. 

5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
6 — Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde mua

meleye geçilmesi, Genel Müdürlük ile satıcı arasında bağlantı garantisi yüklemez. 
7 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar geçici teminat olarak; Memleket 

parası. Devlet İç İstikraz Tahvili veya. Vadesiz Banka Teminat mektubunu Döner 
Sermaye Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırarak alacakları makbuzu, teklif zarf
larının haricinde koyacakları diğer evraklarla birlikte ayn bir zarfın içine koyarak 
Döner Sermaye Satmalma ofisine kayıt ettirip vereceklerdir. 

8 — Teklifler en geç 4 Aralık 1981 Cuma günü saat 10.00'a kadar verilecek, 
aynı gün saat 10.30'da Satmalma Komisyonu Başkanlığınca açılacaktır. 

17644 / 2-2 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

Yeni Genel Müdürlük binamızın bodrum katındaki 2400 m2 İlk kapalı sahaya 
kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle çelik raf yaptırılacaktır. 

Bu ise ait. şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığın
dan, istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden TL. 500,— bedel 
mukabilinde temin edilebilir. 

Teklifler en geç 8/12/1981 günü saat 10.00 a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

Teşekkülümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
17645 / 2-2 

• — 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 

2,12/1981 günü saat 11.00 de ihalesi yapılacağı önceden ilân edilmiş olan; 
81-54D-173 No. lu Su Sondaj TİJ Tahlisiyeleri işinin teknik. şartnamesinde değişiklik 
yapılacağından anılan işin yaptırılmasından şimdilik sarfınazar edilmiştir. 

ilân olunur. 17716 / 2-2 
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Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden : 
BAHÇEKAPI - İSTANBUL 

MENSUCAT BOYASI SATINALINACAKTIR 
Camiamız Müessese ve Fabrikalarımızın 1982 yılı ihtiyacı toplam 225750 Kg. 

Muhtelif Mensucat Boyası kapalı zarf usulü teklif temini ile satmaünacaktır. 
a) Boyalara ait son teklif verme günü 14/12/1981 tarih saat 17.30 a kadar

dır. 
b) Teklifler en az (üç) ay opsiyonlu olacaktır. 
c) Teklifler kapalı zarfı havi olarak Müessesemiz veya Karaköydeki Sü

merbank İstanbul Şubemiz hollerindeki Alım Teklif Kutusu'na belirtilen gün ve 
saatte atılmış olacaktır. 

Posta ile gönderildiği takdirde ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte 
Müessesemizde olacak şekilde gönderilmesi gerekir. Postada vaki gecikmeler nazarı 
itibara alınmaz. 

d) Evsaf ve mubayaa şartnamesi Müessesemiz AL/IH. Kısımdan temin edi
lebilir. 

e) Teklif zarflarının üzerine dosya numaramız ve son teklif verme tarihi 
yazılacaktır. 

f) Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp şartlarımızla ihtiyacımıza 
en uygun olanlar tercih edilecektir. 

g) Teklif zarflarının üzerine 3000/82 dosya numaramızın belirtilmesi gerek
lidir. 17462 /1-1 

• 
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 

2. Bölge Müdürlüğünden : BURSA 

a) Eksiltmeye Konulan Köprü Adı: Kütahya Simav Yaykın Kehüler Köp
rüsü (BA), Keşif BedeU : 6.300.000,— TL., Geçici Teminatı : 189.000.— TL-, Eksilt
menin Tarih Gün ve Saati : 10/12/1981 Perşembe Saat: 16.00, Son Müracaat Tarih 
Gün ve Saati : 7/12/1981 Pazartesi mesai saati sonu. 

b) Yukarıda yazılı köprü inşaatı eksiltmesi, hizasında yazılı tarih gün ve 
saatte Bursa Arabayatağı mevkiinde YSE 2. Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 31. maddesi ile bu Kanuna ek olarak çıka
rtmış olan 1/4/1981 gün ve 17297 sayılı Rjesmî Gazete'de yayımlanan ve 1/3/1981 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan kanun hükmündeki kararname esaslarına 
göre 1982 mali yılına sari olmak üzere kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

c) Bu işin tümüne 18/3/1981 gün ve 8/2574 sayılı Kararname hükümleri uy
gulanacaktır. 

d) Eksiltme dosyalan Ankara Ulus YSE Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi 
Başkanlığı Yapım Fen Heyeti Müdürlüğünde, YSE 2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şef
liğinde ve köprünün yapılacağı ilin YSE Müdürlüğü Köprü Şefliğinde görülebilir. 

e) EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN : 
1 — İsteklilerin 1981 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
2 — Yukanda yazılı iş için hizasında yazılı miktarda ve usulü dairesinde ge

çici teminat vermeleri (Geçici teminat mektup olarak verildiği takdirde bu mektup
ların müddetsiz ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı tami
mine uygun limit dahili olması.) 

3 — İhale Komisyonundan alınacak olan yeterlik belgesini, 
4 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlaya

caktan teklif mektuplarını eksiltme saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır. 
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f) YETERLİK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN -. 
1. Yukarıda yazılı iş için en az karşısında yazılı keşif bedelini ihtiva eden 

miktarda (B) Grubundan müteahhitlik karnesini veya aynı miktarda (C) Grubundan 
müteahhitlik karnesi ile birlikte işin keşif bedelinin % 80'i kadar benzeri köprü işini 
bir defada yapıp, geçici kabulünü yaptırdığım beyan eder tasdikli iş bitirme belgesini, 

2. Şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet 
belgesini, 

3. İsteklilerin şirket olmaları halinde Noter tasdikli şirket sirkülerini, gerçek 
tek kişi olmaları halinde Noter tasdikli şahıs imza sirkülerini, 

4. Yukarıda yazılı köprü inşaatı işi için daireye verilecek yapı araçları bll.-
dirgesindeki araçların müteahhidin bu işler için ayıracağı araçlar olması. 

5. YSE 2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinden temin edebilecekleri örneklere 
uygun malî durum bildirgesini, çalışma tasarısını, teçhizat bildirisini, sözleşmeye 
esas ilk ilân tarihinden .sonra alınmış banka referansını, teknik personel ve taahhüt 
bildirilerini, yukarıda yazılı müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir di
lekçe ile birlikte YSE 2. Bölge Müdürlüğü genel evrak kayama vermeleri lazımdır. 

g) Müracatta genel evrak kaydı muteber olup, postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

h) Yeterlik belgesi almak için telgraf ve telefonla müracaat kabul edilmez, 
ı) Keyfiyet ilgililere ilân olunur. 17401 / 1-1 • 
Çay Kurumu İst. Bölge Ticaret Müdürlüğünden: 

Kurumumuzda mevcut 70 adet 900/20 eb'adında kamyon eski lâstiklerine sırt 
geçirme işlemi teklif alma usulü ile yaptırılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların şartnamesi esasları dahilinde hazırlaya
cakları teklif mektuplarını en geç 7/12/1931 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar 
Beşiktaş Sinanpaşa Köprüsü Sok. No. 19 İstanbul daki Müdürlüğümüze vermeleri ve
ya aynı gün ve saatte bulundurulmak üzere posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Bu işe ait idari şartnameler mesai saatleri dahilinde Satınakna Komisyonumuz

dan temin edilebilir. 
Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

1764« /1-1 
: — • 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

2 ADET JENERATÖR VE 2 ADET KOMPRESÖR SATIN ALINACAKTIR 
1 — Kurumumuz için 2 adet jeneratör ve 2 adet kompresör satın alınacaktır. 
2 — Bu işe ait şartname Genel Müdürlüğümüz 8. Kat 814 No. lu odadan ve 

istanbul Satınalma Müdürlüğü Odakule Kat 12 Beyoğlu adresinden dilekçe ile saat 
14.00-17.00 arası 300,— TL. karşılığında temin edilebilir. 

3 — isteklilerin en geç 3/12/1981 Perşembe günü saat 16.30'a kadar fiat ve 
teslim şartlarım bildiren tekliflerini kapalı zarfla zarfın üzerine 114.AKLI/13 dosya 
işareti ile al un konusu yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Ser
visine vermeleri şarttır. 

4 — Teklifler 4/12/1981 Cuma günü saat 15.00 de Genel Müdürlüğümüz Sa
tınalma Dairesinde açılacaktır. 

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

17761 / 2-2 
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Karabük Demir ve Çedik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

0 51x6 MM, 1.1/8» VE 0 135x5 MM. EB'ATLARINDA OLMAK ÜZERE 
ÜÇ KALEM BORU SATIN ALINACAKTIR 

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

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

silliğimiz. 
3 —• Ankara'da: Küçükesat Büklüm Soka* No. 22'deki Mümessilliğimiz. 
İstekli'Ierin şaıtnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larım, geçici teminatîanyla birlikte en gec 9 Aralık 1*81 Çarşamba günü saat l4jQ0'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurma
ları ilân olunur. 1T602 ' 2-1 

-——e 
Başbakanlık Arom Enerjisi Komisyonu Gene! Sekreterliğinden: 

1 — İstanbul - Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde 50/500/50 
erossbar tipi tam otomatik telefon santralı temini ve montajı işi birim fiat esası üze
rinden kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 44.550.00t) TL. ve geçici teminat tutarı 1.350.250 TL. olup, 
geçici teminat banka mektubu olduğu takdirde limit dahui olacaktır. 

3 — İhale Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinin Ankara Çankaya Cin-
ııah Cad. Alaçam Sok. No. 11 deki binasında, İhale Komisyonu tarafından 10/12/1981 
Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 

İstekliler, ihale evrakım yukarıdaki adreste görebilirler. 
4 — İsteklilerin yeterlik (iştirak) belgesi almak üzere 7/12/1981 akşamına kadar, 

eksiltme şartnamesinin 5. maddesinin C fıkrasında yazılı evrakı ekleyecekleri bir di
lekçe ile AEK Genel Sekreterliğine başvurmaları gereklidir. 

5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin yeterlik belgesini almış olmaları ve bu 
işe ait kapalı zarf usulü ile eksiltme şartnamesinin 5. ve 10. maddeleri uyarınca hazır
layacakları teklif zarflarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar İhale Komisyonu 
Başkanlığına, vermeleri gerekir. 

Postada vaki olabilecek gecikmeler ve telgrafla yapılacak başvurular kabul edil
mez. 

6 — AEK Genel Sekreterliği 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu ile 1050 
sayılı Genel Muhasebe Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
işi dilediğine vermekte serbesttir. 17603/2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

81-2541-2 Dosya No. lu 41 kalem yağ, yakıt ve hava filtrelerinin 19.494.500 TL 
tahmini bedel ve 584.835 TL. geçici teminat üzerinden satın alınması 2490 sayılı Ka
nunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 14/12/1981 Pazartesi günü saat 15.00'de Ankara'da Karayolları Genel 
Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. İstekliler en geç 4/12/1981 
Cuma günü çalışma saati sonuna kadar dilekçelerine teknik şartnamenin 2.1., 2.2., 2.3., 
maddelerindeki belgeleri eksiksiz olarak ekleyerek Karayolları Genel Müdürlüğüne 
başvurup Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığından yeterlik belgesi almış olmaları za
ruridir. 

Şartname almak isteyen firmalar işin sipariş numarası ve konusunu belirten 
bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğüne müracaat 
ederdi 250 TL, bedelle alabilirler. Ankara dışından yapılacak isteklerde ise şartname 

http://44.550.00t
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bedelinin. Karayolları Genel Müdürlüğünün Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 
208/350.102J2Ö5 sayılı hesabına yatırıp alınacak dekontu dilekçelerine ekleyerek Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yücetepe - Ankara adresine gön
dermeleri halinde şartname posta ile adreslerine gönderilir. 

İstekliler 1981 malî yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf bel
gesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede istenilen belgeleri 
ve alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartıyla ha
zırlayacakları teklif mektuplarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 
17647 /1-1 

9 

Ankara Lv. Amirliği (1) No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Altı) ka
lem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonu
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde komisyonda, İstanbul ve 
İzmir Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları tek
lif mektuplarını ihale saatinden bîr saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Miktarı M. Bedeli G. Tem. İhalenin 
C i n s i Kg. TL. TL. Günü ve Saati 

Tahin Helvası 
Tahin Helvası 
Tahin Helvası 

TAMAMI 
Nohut 
Nohut 
Nohut 

70.000 
24.000 
9.000 

103.000 
180.000 
90.000 
35.000 

12.800.000 
4.320.000 
1.620.000 

18.540 000 
12.600.000 
6.300.000 
2.450.000 

378.000 10 Aralık 1981 
129.600 Perşembe 
48.600 11.00 

556.200 
378.000 
189.000 
73.500 

10 Aralık 1981 
Perşembe 
11.30 

TAMAMI : 305.000 21.350.000 640.500 

17598 /1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1.000.000 ADET ENDÜKT1F KELEBEK İLE 500.000 ADET GERİLİM KUTBU 
BAĞLANTISI S ATIN ALINACAKTIR 

1 — Kurumumuz Gazmaske Fabrikasının ihtiyacı için monofaze elektrik sa
yacı imalinde kullanılmak üzere 1.000.000 Ad. Endüktif kelebek ile 500.000 Ad. geri
lim kutbu bağlantısı satınalmacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Iç Alım Şube Müdürlü
ğünden, İstanbul'da Galata Bankalar Cad. No. 75 - 77 Kat : 1 adresindeki istanbul 
Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 — ihaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazıriıyacakları teklif 
mektuplarını kapalı zarf içerisinde en geç 3 Aralık 1981 Perşembe günü saat 17.00 
ye kadar Kurumumuz İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanun'a tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tama
men veya siparişi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 

175ÖÖ / 1-1 
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Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. İstanbul Alım ve Satım Müdürlüğünden: 

REDÜKTÖRLÜ MOTOR SATİN ALINACAKTIR 
Vekili ve mümessili olduğumuz Ço-2210 sayılı dosyamızda işlem gören Çorum 

Çimento Fabrikasının ihtiyacı ceman 15 adet Rediktörlü Motor kapalı teklif alınmak 
suretiyle şa to alınacaktır. 

Bu işe ait ihtiyaç listesi ve her türlü bilgi hergün çalışma saatleri dahilinde Ka-
raköy Salıpazarı Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han Kat 4 deki Müdürlüğümüz Ti
caret Servisinden temin edilebilir. 

Kapalı tekliflerin engeç 30/11/1981 günü saat 17.00 ye kadar Müdürlüğümüz Mu
haberat Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmektedir. 

Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığı gibi postadaki vaki gecikmelerde 
dikkate alınmaz. 17601 /1-1 

Köyişieri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol - Su ve Elektrik işleri Genel Müdür
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve ihale tarihi yazılı malzeme 2490 
sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile ihaleye çıkarıl
mıştır. 

Malzemenin Cinsi : Lastik Kaplama, Miktarı: 10 Kalem, Tahmini Bedeli: 
72.760.000,— TL. Geçici Teminatı : 2.182.800,—, Şartname Bedeli: 2.500,—, İhalenin 
Tarihi, Saati : 10/12/1981 16.00. 

2 — Eksiltme ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da YSE Ge
nel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartname dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle 10. Kat 8. No. lu 
odadan temin edilebilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale konusu 
belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık Veznelerine yatırılarak alınan mak
buz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de şartname gönderilir. 

4 — Yukarıda gösterilen ihaleye katılacak firmalar en geç 4/12/1981 günü 
mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunarak İhaleye İştirak belgesi isteminde 
bulunacaklardır. Bu belgeyi alıp almadıklarım 8/12/1981 tarihinden itibaren öğre
nebilirler, 

5 — İhaleye iştirak belgesi almak isteyen firmalar dilekçelerine; 
a) Personel bildirisi 
b) Bankalardan alınmış mali referans mektupları (Limitler belirtilecektir) 
c) Varsa Sanayi Odası kapasite raporu 
d) Fabrikanın kapalı ve açık saha yüz ölçümü (en az 1000 7) 
e) İhale tarihine kadar resmi kuruluşlara yaptığı lastik kaplama belgeleri 

ile herhangi bir resmi kuruluşa veya bir İhalede en az 6.000.000,— Tl. lık lastik 
kaplama işi yapmış olmak (Belgelerin aslı veya noterden onaylı kopyalan olabilir. 

f) •Kullanılacak hammaddenin cinsi ve markasını belirten belge (fabrika ma
mulü tercih edilecektir) 

g) Bu anda kaplama için elinde bulunan işler 
h) Makina ve teçhizat bildirisi 
1. Binek, kamyon ve iş makinaları lastikleri için en az 15 kalıp (açma, ka

pama, hidrolik tip pişirme basıncını, sıcaklığım ve zamanım otomatik olarak ayar
lama tertibatlı, Bandag tipi soğuk kaplamada bu kalıplar aranmayacaktır), 

2. Lastik muayene aletleri ve açma makin ası 
3. Kurutma odası ve nem kontrol aletleri 
4. Kontur kontrol mastarları (sıcak kaplamada) 
5. Basınçlı solüsyon pülvarize aleti 
6. Statik balans kontrol aleti 
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7, Solüsyon hazırlama tesisi 
8. Hassas perdahlama makinası 
6 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile limit içi geçici teminat mek

tup veya makbuzlarını koymak sureti ile hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale
den bir saat evveüne kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim et
meleri şarttır. (Kat 10, 7 No. lu oda) 

7 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği 
ilan olunur. 17597 /1-1 • 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
KARABÜK 

işletmelerimiz Montaj Müdürlüğünün dış şantiyelerinde kullanılmak üzere 26 
adet Oksi - LPG keski şalumosu satınalınacaktır. 

Bu işle ilgili şartname; 
1 — Karabük'te : Genel Müdürlüğümüz Tedarik ve ikmâl Müdürlüğü Iç Alım

lar Servisinden, 
2 — İstanbul'da : Sirkeci, YalıköşkÜ Cad., YalıköşkÜ Han Kat : 4 - 5'deki Mü-

messüliğirnizden, 
3 — Ankara'da : Küçükesat, Büklüm Sokak No. 22 deki Mümessilliğimizden 

bedelsiz olarak temin edüebilir. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larını, geçici teminatlarıyla birlikte engeç 1 Aralık 1981 Sah günü saat 14.00'e kadar 
Karabük'teki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünden bulundur
maları ilân olunur. 17209 / 2-1 

TCDD işletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 

DE 18000 ve 24000 Tipi Lokolarm motorları için 30 kalem lastik conta iç piya
sadan kapalı zarfla satınalınacaktır. 

1 — Tekliflerin engeç 28 Aralık 1981 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar An
kara'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza 
gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

2 — Firmalar, teklifleriyle birlikte teklif edilen bedelin % 2,5'u oranında ge
çici teminat verecektir. 

3 — Bu işe ait şartname, TCDD'nin Ankara'da Merkez ve istanbul'da Sirkeci 
veznelerimizden 500,— TL. sı karşılığında temin edilebilir. 

4 — Verilen teklif zarfı üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
5 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya tercih ettiği 

talibe yapmakta tamamen serbesttir. 17834 / 2-1 

Diyarbakır 2 nci Tak. Hv. Kv. Komutanlığı Geçici Satınalma Komisyonu Baş
kanlığından : 

Aşağıda mahiyeti yazılı malzemeler 1601 -1904 sayılı Yasalara göre satınalı
nacaktır. 

isteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komis
yona vermeleri gereklidir. 

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
İstekliler % 6 kati teminat yatıracaklardır, idari ve teknik şartnameler ko-

migyonda (görülebilir. 
Cinsi : Alârm/ses yayın malzemesi, Miktarı: 6 Kalem, Tah. Bedeli : 370.000,— 

TL., Kati Teminat: 22.200,— TL., İhale tarihi, saati: 9/12/1981 - 15.00. 
17831 /1-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İsleri Genel Müdür
lüğü 14. Bölge Müdürlüğünden : 

Muv. Banka ihalenin 
Keşif Bed. Teminatı Referansı SonMür. tarihi 

I 1 i işin Adı TL. TL. TL. Tarihi saati, günü 

Hakkari Sosyal Hizmet 
Bin. Inş. 43.000.000 1.290.000 3.440.000 4/12/1981 8/12/1981 

11.00 Salı 
Hakkari Atölye Bin. Inş. 32.000.000 960.000 2.660.000 4/12/1981 8/12/1981 

15.30 Salı 
1 — Yukarıda isimleri yazılı tesis inşaatlarımız 2490 sayılı Kanunun 31. mad

desi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — Eksiltme her iş için yukarıda yazılı tarih, gün ve saatte YSE. 14. Bölge 

Müdürlüğü, Tesisler Şefliğinde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar YSE. Genel Müdürlüğü Köyyolları 

Dairesi Başkanlığı ve YSE. 14. Bölge Müdürlüğü Tesisler Şefliğinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) Yukarıda yazılı geçici teminatlarım, 
B) 1981 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan), 
a) Sermaye ve kredi İmkânlarım bildiren malt durum bildirisi ve bunu belirten 

banka referansı, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Yapı araçları bildirisini (Tevsik edici belgelerle birlikte), 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli ka

dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerini asıllarını ib
raz suretiyle 14. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgele
rini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar mak
buz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur, 17646 /1-1 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 2 ad 9 tonluk BMC TM • 140, 8 ad. 3,5 tonluk 
Bedford kamyonlara kapalı yük kasası kapalı yazılı teklif almak suretiyle yaptırıla
caktır. 

2 — Bu alıma-ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Daire
si Başkanlığından, istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 600,— 
TL. mukabilinde temin edilebilir. 

3 — ihaleye iştirak edecek firmaların 1/12/1981 günü saat 17.30'e kadar idari 
şartnamenin 6 ncı maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Teknik işler Dairesi 
Başkanlığına müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri 
için verilecek yeterlik belgesini 7/12/1981 günü saat 17.30*a kadar Malzeme Dairesi 
Başkanlığından almaları gereklidir. 

4 — Teklifler en geç 8/12/1981 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 17283 / l - l 
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Demirköy Orman İsletme Müdürlüğünden : 

% T.5 
MİKTARI M. Bed. O. Tem. 

Cinsi ve NeVİ P. Adedi Adet M 3 Dm3 TL. TL. 

Kayın Tom. DX S. U. B, Kİ. 2 19 10.128 8.300 «.300 
Kayın Tom. IH. S. U. B. İn. ) 25 7.374 6.400 3.400 
Kayın Tom. TL S. N. B. Kİ. 3 138 55.466 9.350 38.700 
Kayın Tom. II. S. K. B. Kİ. 3 135 36.830 7.800 21.700 
Kayın Tom. III. S. N. B. Kİ. 17 1531 523.554 6.550 257.900 
Kayın Tom. m. S. N. B. İn. 14 2662 442.338 5.250 174.800 
Kayın Tom. Di . S. K. B. Kİ. 17 1805 444.601 4.550 155.900 
Kayın Tom. in. S. K. B. İn. 8 2870 483.133 3.900 53.900 
Meşe Tom. II. S. N. B. 3 183 59.118 8.700 39.000 
Meşe Tom. H. S. K. B, 4 279 68.308 7.400 38.000 
Meşe Tom. HI. S. U. B. 4 350 127.875 7.800 74.300 
Meşe Tom. m . S. U. B. (saç) 1 14 5.658 4.400 2.000 
Meşe Tom. HL S. N . B. (saç) 10 1284 288.470 3.800 82.200 
Meşe Tom. m . S. K. B. (saç) 13 1670 282.099 3.150 68.500 
Kavak Tom. Eli. S. N . B. 1 142 32.122 3.800 9.100 
Kızıl Tom. D. S. N. B. 1 105 35.198 6.450 17.000 
Kısıl Tom. n t S. N. B. 2 214 46.729 4.750 16.700 
Kızü Tom. III. S. K. B. 2 278 38.184 3.850 11.000 
Dişbudak Tom. HI. S. K. B. 1 39 3.443 5.850 1.400 
Kayın Mad Direk n . S. 6 1600 77.119 3.650 21.100 
Meşe Mad. Direk H. S. 29 1544 624.991 4.350 203.300 
Kayın Tom. H S. U. B. Kİ. 1 29 17.286 10.900 13.900 
Ihlamur Tom. m. S. K. B. 1 10 1.742 5.850 7.800 
Gürgen Tom. HI. S. N. B. 4 178 36.086 4.760 13.000 
Gürgen Tom. HI. S. K. B. 2 63 6.381 3.850 2.000 

GENEL YEKÛN: 150 16147 3454.240 3.330.700 
1 — İşletmemiz muhtelif depolarında mevcut 16147 adede denk 3454.240 M 1 

muhtelif cins, orman emvalleri vergüer ve tomruklarda % 50 peşin ve 9 ay vadeli müd-
detsiz kati banka teminat mektubu karşılığı direkler % 25 ve vergiler peşin, diğeri 9 
ay vadeli müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında satılacaktır. 

2 — Satış 26/11/1981 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.30'da İşletme
miz Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapüacaktır. 

3 — İsteklilerin model C/15 no. lu şartnamede istenilen bilgilerle birlikte İşlet
memiz Komisyonuna müracaatları ilan olunur. 17650 /1-1 

Sümerbank Mensucat Boyalan Sanayii Müessesesinden : 

MENSUCAT BOYALARI BAYÜLlâİ VEMllLFJClıKTİ'R 
1 — Ürünümüz boyaların pazarlanması amacıyla İstanbul İlinde üç adet, Bursa, 

İzmir, Denizli, Uşak, İsparta, G. Antep, Kayseri, Ankara, Trabzon ve Diyarbakır İlle
rinde birer adet bayilik özel şartrıamemiz hükümleri dahilinde verilecektir. 

2 — İsteklilerin ayrıntılı bilgi için en geç 7 Aralık 1981 tarihine kadar Tarsus'
taki Müessesemize müracaatı rica olunur. 

17649 / 1-1 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler ticari ve teknik şartname esasları
na ve aşağıdaki şartlara göre kapalı zarfla teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

1 — istekliler bu alıma ait ticari ve teknik şartnameleri Ankara'da Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İç Satınalma Şubesi 
Müdürlüğünden veya istanbul, Kayseri ve izmir Bölge Müdürlüklerimizden temin 
edebilirler. 

2 — Teklifler engeç 14/12/1981 günü mesai sonuna kadar Ankara Devlet Mal
zeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığında bulundu
rulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek teklifler ve postada vaki gecikmeler dik
kate alınmayacaktır. 

3 — ihale konusu malzemelerin «Teslim mahalli, hazırlık devresi, teslim müd
deti, teslim şekli, muayene ve tesellüm müddetleri, bu ihale için Ofisimize tevdi edil
mesi gereken geçici teminat miktarları ile ihale tutarı üzerinden alınacak kesin te
minat nisbetleri ticari şartnameye ekli listelerde gösterilmiştir. 

4 — Firmalar, ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri 
gibi, bir kısmı için de teklifte bulunabilirler. 

5 — Ofis, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya tercih ettiği 
talibe vermekte serbesttir. 

Malzemenin Cinsi Miktarı 

İlkokul tipi okul sırası 6.600 Adet 
Ortaokul tipi okul sırası 4.500 Adet 
Lise tipi okul sırası 4.500 Adet 

17282/1-1 
• 

TCDD I. işletme Baş Müdürlüğü Alım Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığın
dan : 

POTAS SABUN ALINACAKTIR 
1 — 75O00 Kg. Potas sabun (Yumuşak) 4/12/1981 Cuma günü saat 15.00 de 

Haydarpaşa'daki komisyonumuzda kapalı zarf usulü satın alınacaktır. Tekliflerin en 
geç ihale saatine kadar komisyona verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

2 — Geçici teminat teklif edilen bedelin yüzde ikibucuğu olup şartnameler ko
misyondan bedelsiz temin edilebilir. 

3 — TCDD. ihaleyi yapıp yapmamakta veya bir kısmını yapmakta ve tercih et
tiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 17765 / 2-1 

9 — 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için yüzü pirinçten, kapağı parlak saç malzemeden 
olmak kaydıyla 120.000 adet. küçük, 90.000 adet büyük boy olmak üzere cem'an 210.000 
adet PTT amblemli düğme depo teslim şartlı olarak kapalı yazılı teklif almak suretiy
le yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkan
lığından, İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden TL. 500 bedel 
mukabilinde temin edilebilir. 

3 — Teklifler engeç 15/12/1981 günü saat 10.00*a kadar Genel Müdürlüğümü!! 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

4 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
17719/2-1 
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TCDD isletmesi Merkez Alım Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığından : 

Lokomotif Tekerlek Basıncını ölçen Kantar için gerekli malzeme satın alına
caktır. 

1 — Yukarıda yazılı malzeme dıg piyasadan kapalı zarf yöntemi ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 — Bu işe ait şartname TCDD'nin Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sirkeci 
veznelerinden 500,— TL. karşılığında temin edilebilir. 

3 — Tekliflerin en geç 29 Aralık 1981 Sah günü saat 15'e kadar TCDD Genel 
Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanan Komisyonumuza gelmiş veya ve
rilmiş olması şarttır. 

4 — Teklif zarfları üzerine; TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü, Merkez Alım 
Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığı Gar/Ankara adresi ve hangi işe ait olduğu ya
zılacaktır. 

5 — TCDD 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

17832/2-1 

100.000 METRE DIŞ TESİSAT TELİ (HTT NEVÎ ÇİFTLİ HARİCİ TTP 
TELEFON TESİSAT TELİ) SATIN ALINACAKTIR 

1 — Yukarıda konusu yazılı malzeme, dahilden kapalı zarf yöntemi Ue eksilt
meye konulmuştur. 

2 — Tekliflerin en geç 25 Aralık 1981 Cuma günü saat 15.00'e kadar Anka
ra'da TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü binasındaki Malzeme Dairesi Başkanlığında 
toplanacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sirkeci Veznelerinden 250 
lira bedelle temin edüebilir. 

4 — Teklif zarfları üzerine, teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
5 — Tekliflerle birlikte, teklif edilen bedelin % 2,5'u oranında geçici teminat 

verilecektir. 
6 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği ta

libe yapmakta tamamen serbesttir. 17833 / 2-1 

Kayseri Hava ikmal Bakım Merkezi Satmalma Komisyon Başkanlığından: 

1. Bir adet Polyester enjeksiyon teçhizatı ve bir adet fibreglass püskürtme 
teçhizatı 1601 sayılı Yasaya göre satın alınacaktır. 

2. Teknik ve idari şartnameler KÈBM. Satmalma Komisyonunda görülebilir ve 
gerekli bilgiler alınabilir. 

3. Tahmini bedeli 3.700)000 TL. olup kat'i teminatı 222.000 TL. dır. 
4. İstekliler teklif mektubu ile; faaliyet belgesi, kat'i teminat makbuzu veya 

banka mektubunu en geç 8 Aralık J931 Salı günü saat 15.00'e kadar komisyonda bu
lunduracaklardır. 

'5. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 17764/2-1 

1. Bir adet Metalurjik Mikroskop 1601 sayılı Yasaya göre satın alınacaktır. 
2. Teknik ve idari şartnameler KÎBM. Satmalma Komisyonunda görülebilir. 

Gerekli bilgiler alınabilir. 
3. Tahmini bedeli 650.000 TL. olup kat'i teminatı 39.000 TL. dır. 
4. İstekliler teklif mektubu ile; faaliyet belgesi, kat'i teminat makbuzu veya 

banka mektubunu en geç 8 Aralık 1981 Salı günü saat lljOO'e kadar komisyonda bu
lunduracaklardır. 

5. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
17763 / 2-1 
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Basbalsanbk Basımevi Döner Semıaye İsletme Müdürlüğünden : 

İşletme MUdUriuğUmiiz tarafından hazırlanan ve aşağıda İsimleri belirti
len kitaplar; 

1 — Büyük Atatürk'ün Nutkunun İngilizce, Fransızca, Atananca tercü
meleri Brtstol kapaklı 1.00» TL., KrooıoMiks kapaklı 1.100 TL., ClltU olan 
1.300 TL. 

2 —• Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen kanunlar, yayımla
nan kararlar ve önemli mevzuat fcl tabıma; 

S — Beşinci Tertip 19 CUd Düstur (Kastım 1979-Ekim 1980) 850 TL.*ye, 
4 — Başbakanlıkça yayımlaman 1980 Yılı Genelgeleri 400 TL., 1981 Ydı 

Uk beş aylık Genelgeleri 250 TL.'ye, 
5 — Devlet Planlama TeşkUâtı'nıea hazırlanan «1981 Yılı Yatırım ve İh

racatı Teşvik Mevzuatı» adlı kitap 300 TL.'ye. 
6 — Yurtdışındaki, İşçilerimizin, ailelerinin ve çocuktanmn problemleri 

ue ilgili Çalışma Bakanlığı Yurtdışı İşçi Soranları Genel Müdürlüğünce hazır
lanan «Yurtdışı işçi Sorunları 1981» araştırması 600 TL."ye. 

İşletmemiz Resmi Gazete sataş bürolarında satılmaktadır. 
Posta ile taleplerde istek sahipleri istedikleri kitap başına 75 TL. ilâve ede

rek bu parayı Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Dışkapı - Ankara Şubesindeki 
640-37 sayılı hesaba yatıracaklar ve göndermeye ait belgenin fotokopisini bir 
yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze adresleri ite birlikte intikal ettireceklerdir. 
Kitaplar talep sahiplerine hemen gönderilecektir. 

Abone ve istek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Birinci Cildi 
ikinci Cildi 
Üçüncü Cildi 

450 TL. 
400 TL. 
500 TL 
500 TL. Dördüncü Cildi 

Resmî Gazete Fihristi 
Yasama Bölümü: 

Sayfa 

Kanun 

2560 istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Gen. Md. Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun 

Yürütme ve İdare Bölümü: 
ı 

Atama Kararları 

— Atama Kararları 9 
Yönetmelik 

— Çankırı İline Bağlı Çerkeş Belediyesi imar Yönetmeliği 
Yargı Bölümü: 

ı ı 

— Bir Yargıtay, 2 Sayıştay Genel Kurul Kararı 
— İlanlar 37 
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