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Yönetim ve Yazı İşleri Icln 

Başbakanlık Neşriyat 13 Ocak 1983 
Daire Başkanlığına PERŞEMBE 

başvurulur 

Sayı: 17927 

Y A S A M A BÖLÜMÜ 

KANUNLAR 
39/4/1059 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Müsabakalarında 

Müşterek Bahisler Tertibi Hakkımda Kanuna Bir Efe 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 

Kanun No. 2777 Kabul Tarihi: 11.1.1983 

M A D D E 1. — Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 
7258 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

E K M A D D E — Futbol müsabakalarında müşterek bahis tertip ve uygulama
sından doğacak ikramiyeye ilişkin dava hakkı, müşterek bahsin tertip edildiği tarih
ten itibaren bir yıl geçmekle düşer. 

Müşterek bahis biletlerinin kurumda kalan kuponları tertip tarihinden itiba
ren onsekiz ay geçtikten sonra muhafaza edilmez. Ancak açılmış bulunan davalarla 
ilgil i kuponlar bu davalar sonuçlanıncaya kadar saklanır. 

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

12/1/1983 

Yasama Bölümü Sayfa: 1 

Resmi Gazete Kodu : 130189 Resmi Gazete fihristi 64. Sayfadadır. 

12/1/1983 tarihli ve 17926 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2774. 2775, 2776 
sayılı Kanunlar yayımlanmıştır. 
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Yönetim vs Yazı İşleri Icln 

Başbakanlık Neşriyat 
Daire Başkanlığına 

başvurulur 
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16 Haziran 1927 Tarihli ve 1076 Sayılı İhtiyat Zabitleri 
ve İhtiyat Askeri Memurları Kanununun 26 inci Maddesine 

ve 21 Haziran 1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik 
Kanununun 68 uncu Maddesine Birer Fıkra 

Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kaaa No. 2778 Kabul Tarihi : 11.1.1983 

M A D D E 1. — 1076 sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askeri Memurları Ka
nununun 7.4.1966 tarihli ve 573 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinin 1 inci fık
rasından sonra aşağıdaki fıkra, 2 nci fıkra olarak eklenmiştir. 

Silahlı Kuvvetler bünyesinde veya yurt içi ve yurt dışı müttefik karargâh
larında çalışan sivil kilit ve uzman personelden Genelkurmay Başkanlığınca tespit 
edilenler, olağanüstü hal seferberlik veya savaş halinin devamı müddetince ve bu
lundukları kadrolarda çalıştıkları sürece Milli Savunma Bakanlığınca ertelenirler. Bu 
personelin olağanüstü hal, seferberlik veya savaş halinin devamı süresince görev
den ayrılmaları, bağlı bulundukları Komutanlığın İznine tâbidir. İzin almaksızın gö
revi terk edenler 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 66 ncı madde
sine göre cezaandırılırlar. 

MADDE 2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 63 
üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Silahlı Kuvvetler bünyesinde veya yurt içi ve yurt dışı müttefik karargâhla
rında çalışan sivil kilit ve uzman personelden Genelkurmay Başkanlığınca tespit edi
lenler, olağanüstü hal, seferberlik veya savaş halinin devamı müddetince ve bulun
dukları kadrolarda çalıştıkları sürece Millî Savunma Bakanlığınca ertelenirler. Bu 
personelin olağanüstü hal, seferberlik veya savaş halinin devamı süresince görevden 
ayrılmaları, bağlı bulundukları Komutanlığın iznine tâbidir. İzin almaksızın görevi 
terk edenler 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 66 ncı maddesine 
göre cezalandırılırlar. 

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

12/1/1983 

Bazı Kanunlardaki «Devlet Başkanı» Unvanının «Cumhurbaşkanı» 
Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 2779 Kabul Tarihi : 11.1.1983 

MADDE 1. — 12 Eylül 1980 tarihinden sonra kabul edilen kanunlarda geçen 
«Devlet Başkanı» unvanı «Cumhurbaşkanı» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 9 Kasım 1982 tarihinden geçerli olarak yayımı ta
rikinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
12/1/1983 

Yasama Bölümü Sayfa . 2 

K a m No. 2778 Tarihi ; 11.1.1883 
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Hava Harp Okuluna Girmeye istekli Aday Öğrenciler 
Hakkında K a n u n 

Kanun No. 2780 Kabul Tarihi : 11.1.1983 

M A D D E 1. — Hava Harp Okuluna girmeye istekli aday öğrenciler sırasıyla, 
bilgi sınavı ile mülakata ve Hava Sağlık ve Fizyolojik Eğitim Kurulu tarafından da 
uçuş muayenesine tâbi tutulurlar. 

Sınavları kazanan ve uçuşa elverişli bulunan aday öğrencilere; deneme uçuşu, 
paraşütle atlama ve benzeri uçuş testleri uygulanır. 

Deneme uçuşu, paraşütle atlama ve benzeri uçuş faaliyetleri süresince sarfe-
dilen uçuş teçhizatı, akaryakıt, yağ, malzeme ve diğer giderler ile aday öğrencile
rin sınavlar İçin Hava Harp Okuluna geldikleri tarihten, deneme uçuşu ve para-
sütle atlama eğitimlerinin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki beslenme ve 
yatırılmaları, Hava Harp Okulu öğrencileri istihkakı üzerinden Devletçe sağlanır. 

M A D D E 2. — Hava Harp Okulu aday öğrencilerinin, deneme uçuşu, para
şütle atlama ve benzeri uçuş faaliyetlerinden dolayı sakat kalmaları veya şehit ol-
malan halinde 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hiz
metleri Kanununda belirtilen sakatlık veya şehitlik tazminatı ödenir. 

M A D D E 3. .— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

12/1/1983 

1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin 2.10.1981 Tarihli ve 2529 
Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin 

Ertelenmesine Dair 36 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun 

Kanun No. 2781 Kabul Tar ihi : 11.1.1983 

MADDE 1. — 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına ilişkin 2.10 1981 tarih ve 2529 sayılı Kanunun 3 uncu mad
desinin yürürlük tarihi 1.1.1984 tarihine ertelenmiştir 

Yürürlük. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 2 1982 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme: 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yurutur. 

12/1/1983 

Yasama Bölümü Sayfa : 3 
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Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmalına 
Ek Üçüncü Protokol'ün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 
Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek 11.7.1972 Tarihli ve 

1608 Saydı Kanunun 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Esnan No. 2782 Kabul Tarihi : 11.1.1988 

M A D D E 1. — 11.7.1972 tarihli ve 1608 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına 
ek üçüncü protokolün ekleri arasına dahil edilen Avrupa Konseyi iskân Fonuna 
üye devletlerin katılma paylarına dair cetvelde Türkiye'nin 780 000 ABD Doları ola
rak yer alan katılma payı 6 435 000 ABD Dolarına çıkarılmıştır. 

Avrupa Konseyi iskân Fonuna katılma payı olarak yapılması gereken öde
meler gelecek yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere, 
avans olarak yerine getirilebilir. 

Bu avansların toplamı 2 925 000 ABD Dolarını gecemez 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yurutur. 

12/1/1983 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasınla 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Kamın No. 2783 Kabul Tarihi : 11.1.1983 

MADDE 1. — 7 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da imza edilen «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma An
laşmas ın ın onaylanması uygun bulunmuştur 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yurutur. 

12/1/1983 

Yaşama Bölümü Sayfa: 4 
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayısı: 8/3828 

24/1/1980 tarihli ve 8/182 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek i Karar'ın 9 
uncu maddesinin değiştirilmesine dair Ek Karar'ın yürürlüğe konulması; Yüksek 
Planlama Kurulu'nun 3/12/1982 tarihli ve 94 sayılı raporu üzerine, 261 sayılı Kanu
nun değişik 1 inci, 933 sayılı Kanunun 3/C, 4 ve 13 üncü, 1567 sayılı Kanunun 
değişik 1 inci, 2279 sayılı Kanunun değişik 9 uncu, 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci 
maddelerine göre. Bakanlar Kurulunca 14/12/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

8. ULUSU 

Z. BAYKARA 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

A. B. KAFAOĞLU 
Devlet Bakanı V. 

Prof. Dr. I. OZTRAK 

Dışişleri Bakanı V 

K. CANTÜRK 

Ticaret Bakanı 

M. R. GÜNEY 

Tarım ve Orman Bakanı V. 

I. EVLİYAOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Prot Dr. I. ÖZTRAK 

Devlet Bakanı 

C. MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

A B. KAFAOĞLU 

Maliye Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY 

M ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bakanı 

0. H. BAYÜLKEN 
Milli Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 

Milli Eğitim Bakanı 

K CANTÜRK 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 

Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 

İçişleri Bakanı 

Dr. T ÖNALP 

Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 

Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

V. ÖZGÜL 

Gençlik ve Spor Bakanı 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bekanı V. 

Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY 

imar ve (skin Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı 

S. ŞİDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

24/1/1980 tarih, 8/182 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 ncu Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Ek Karar 

Madde 1 — 8/182 sayılı Karar'ın 9 ncu maddesinin son cümlesi «Bu iki tarih 
arasındaki süre, ihracat süresine dahil edilmez.» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 2 — İhraç süreleri dolmuş olan İhracatı Teşvik Belgeleri de talep ha
linde bu karardan yararlandırılabilir. 

Karar Sayısı: B/5735 

21/3/1956 tarihli ve 4/6991 sayılı Kararname ile kurulan ve bu Kararnameye 
ek olarak çıkarılan 28/6/1963 tarihli ve 6/1920 sayılı, 1/2/1964 tarihli ve 6/2647 sa
yılı, 9/1/1967 tarihli ve 6/7555 sayılı. 15/7/1972 tarihli ve 7/4736 sayılı, 20/8/1981 ta
rihli ve 8/3525 sayılı Kararnamelerle faaliyetini sürdüren Sandoz İlâç Sanayii Ltd. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 1 

Başbakan 
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Şti.'nin Üretmekte olduğu müstahzarlara İlâveten her türlü ilâç aktif hammaddesi, 
ilgili Bakanlıklarca uygun görülerek ruhsata bağlanacak tıbbi, ziraî, veteriner müs
tahzarları, çocuk maması, dietetik maddeler, boya, kimyasal maddeler, tohum üretimi 
ve geliştirmesi, tıbbi cihazlar üretimi ve tüm bu mamullerle ilgili ara maddelerin sınat 
şekilde İmali, satışı, ihracı ve bu üretim faaliyetleriyle ilgili maddelerin ithalatına izin 
verilmesi; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığının 
4/11/1982 tarihli ve 1620 sayılı yazısı üzerine, 6224 sayılı Kanunun 1 İnci maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 22/11/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

B.ULUSU 
Başbakan 

Z BAYKARA 
Davlet 6a, - Başbakan Yrd 

A B KAFAOĞLU 
Devlet Bakanı V 

I. TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

K.CANTÜRK 
Ticaret Bakanı 

Prof Dr S ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

I:EVLİYAOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Prof. Dr. 1. ÖZTRAK 
Devlet Bakanı 

C MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

A B KAFAOĞLU 
Maliye Bakanı 

Prof Dr K. KILIÇTURGAY 
Sağ ve Sos Yardım Bakanı 

Prof. Dr. T ESENER 
Çalışma Bakanı 

M. ÖZGÜNEŞ 
Devler Bakanı 

Ü H BAYÜLKEN 
Milli Savunma Bakanı 

H SAĞLAM 
Milli Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. A. BOZER 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

M TURGUT 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Prof. Dr. M N. ÖZDAŞ 
Devlat Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Ulaştırma Bakanı V. 

F. İLKEL 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

Prof. Dr A. SAMSUNLU M R GUNEY V ÖZGÜL 
imar ve İskan Bakanı Köy İşlen ve Koop Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Yönetmelikler 
İçişleri Bakanlığından 

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma ve Savunma Sekreterliği Personelinin 
Naki l ve Atanma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin Son Fıkrasının 

Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik 

Madde 1 — 26 Haziran 1965 tarihli ve 12033 sayılı Resmi Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe giren «İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma ve Savunma Sekreterliği Per
sonelinin Nakil ve Atanma Yönetmeliği» nin 21. maddesinin son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Göreve alınmasında sakınca görülmeyen ilk defa memuriyete girecek perso
nel aday olarak alınır ve Sivil Savunma Kollejinde açılacak altı aylık hazırlayıcı eği
time ve staja tabi tutulur. Başarılı oldukları takdirde görev yerlerine gönderilir Başa
rısızlıkları halinde atamaya yetkili makamca memuriyetlerine son verilir.» 

Madde 2 — Bu yönetmelik değişikliği yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 6 
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Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

Sosyal Sigortalar Kurumu Geriatri Hastaneleri Yönetmeliği 
Amaç : 
Madde l — Bu yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigortalar Kurumu Geriatri has

tanelerinde muayene ve tedavi olacakların nitelikleri ve kabul şartlarım belirleyerek 
«S, S. K. Sağlık Teşkilâtı Yönetmeliği» hükümleri de nazara alınmak suretiyle has
talarına, bilinçli, disiplinli, kaliteli, çağımız icaplarına ve memleket gerçeklerine uy
gun bir sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır. 

Geriatri Hastanelerinin İşlevleri : 
Madde 2 — Yasalara göre sağlık yardımlarından yararlananlardan 60 yaşın 

üstündeki yaşlıların, akut ve kronik hastalıklarında ayaktan ve yatarak tedavi ve 
bakımlarım sağlamak ve gerekenleri Rehabilitasyona tabi tutmak Geriatri Hastane
lerinin başlıca işlevlerini teşkil eder. 

Geriatri Hastanelerine Hasta Kabulü 
Madde 3 — Geriatri Hastanelerinde; 506 sayılı Kanun hükümlerine göre sağ

lık yardımlarından yararlanma hakkına sahip olanlar ile Kurumda çalışanlar ve bun
ların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden 60 yaşım doldurmuş bulunan has
talar muayene, tetkik, tedavi ve rehaibilite edilirler. 

Hastaların Hastane Masraflarına Katkıda Bulunmaları ve Azami tedavi Sü
releri : 

Madde 4 — Geriatri Hastanelerindeki azami tedavi süreleri 506 sayılı Kanu
nun 34. maddesinde belirtildiği gibi 6-18 aydır. 

Ancak bu süreyi dolduran sigortalı iyileşmez ise arzu ettiği ve yer durumu da 
müsait olduğu takdirde Kurumca tesbit edilecek ücret tarifesi üzerinden tedavisine 
devam olunabilir. 

Geriatri Hastaneleri Personel Kadroları : 
Madde 5 — Geriatri Hastanelerinde personel kadroları, hekim ve hastabakıcı 

dışında genel hastanelerde uygulanan kıstaslara göre belirlenir. 
Hekim kadroları; her 50 yatağa bir Geriatris veya İç Hastalıkları Uzmanı, ya

tak sayısı ile orantılı olmak suretiyle bir Nöro-Psikiyatri Uzmanı (veya ayrı ayrı 
bir Nöroloji, bir Psikiyatri Uzmanı), bir Biyokimya Uzmanı (bulunmadığı takdirde 
bir Laboratuar Teknisyeni), bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanından oluşur. 

Yatak sayısı yüksek olan Geriatri Hastanelerinde gerektiğinde diğer ihtisas 
dallarından yeteri kadar konsültan uzman hekim bulundurulur. 

Geriatri Hastanelerinde ayrıca asgari bir Psikolog, bir Sosyal Hizmet Uzmanı 
ve bir Diyet Uzmanının da bulunması zaruridir. 

Bu hastanelerde hastabakıcı kadroları Genel Hastanelere göre farklı olup, hiz
metin özelliği gereği üç yatağa iki, Rehabilitasyon yataklarında beş yatağa dört has
tabakıcı olarak hesaplanır. 

Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları : 
Madde 6 — Geriatri Hastanelerinde çalışan personelin görev, yetki ve sorum

lulukları ile hastanedeki çeşitli hizmetlerin yürütümünde S.S.K. Sağlık Teşkilâtı Yö
netmeliği hükümleri uygulanır. 

Yönetmeliğin Yürürlüğe Girişi : 

Madde 7 — Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

Yönetmeliyi Yürütme Yetkisi : 
Madde 8 — Bu Yönetmeliği Sosyal Güvenlik Bakam yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 3 
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Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

Sosyal Sigortalar Kurumu Basın Yayın ve Tamuna Yönetmeliği 

BİRİNCİ BOLUM 
GENEL HÜKÜMLER 

Amaç ve Kapsam : 
Madde 1 — Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Taşra Teşkilatı

nın, 
a) Türkçe ve yabancı dildeki kitap, dergi, bülten, gazete ve diğer yayınların 

satınalınması ve abone olunması, 
b) Basılmamış telif ve çeviri eserlerin satın alınması, 
c) Her türlü kitap veya metin çevirilerinin yapılması ve yaptırılması, 
ç) Genel Müdürlükçe uygun görülecek eserlerin basılması veya bastırılması, 

dağıtılması ve tanıtılması, 
d) Kurum faaliyetlerini tanıtma vb. amaçlara yönelik, periyodik yayınlana 

çıkartılması, 
e) Basın ve Yayın Kuruluşları İle İlişki kurulması, 
f) Gerekli sanat eserlerinin satın alınması ve yaptırılması, 
g) Gerekil film, slayt ve fotoğrafların çekilmesi, çektirilmesi, tabının yapıl

ması veya yaptırılması, 
h) «Halkla İlişkiler» faaliyetlerinin yürütülmesi, 
ı) Kitle eğitiminin uygulanması, 
gibi işlemleri; bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. 

Deyimler .-
Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen; 
«Kurum» deyimi Sosyal Sigortalar Kurumunu, 
«ünite» deyimi Kurum Merkez ve Taşra Teşkilâtında yer alan İdari ve Sağlık 

Ünitelerini, 
«Genel Müdürlük» deyimi Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünü 
İfade eder. 
Kurullar : 
Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki kurullar görevlidir. 
a) Yayın inceleme Kuru lu , 
b) Bülten İnceleme Kurulu, 
c) Sanat Eserler i İnceleme Kuru lu , 

Yayın İnceleme Kurulu : 
Madde 4 — Yayın İnceleme Kurulu 1 Başkan ve 3 Üyeden oluşur. Başkan Ba

sın Yayın ve Tanıtma Müdürüdür. 
Üyeler İse; Merkez Teşkilâtı personeli arasından her yı l için Genel Müdürlükçe 

tespit edilir. 
Kurul Başkanı gerekli gördüğü hallerde diğer ünitelerden Kurula danışman Üye 

çağırabilir. 
Yayın İnceleme Kurulu'nun Görev ve Yetkileri : 
Madde 5 — a) Satınalınması abone olunması veya basılması istenilen yayın

ları, 
b) Basılmamış telıt ve ç e v i r i eserleri veya bastırılması İstenilen eserleri, 
inceler, yarar l ı görülenlerin miktar lar ını ve dağıtım yerlerini belirterek satın 

alınması, abone olunması veya bastırılması hususlarında karar alır. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 
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Bülten İnceleme Kurulu : 
Madde 6 — Bülten İnceleme Kurulu 1 Başkan ve 3 üyeden oluşur. Başkan Ba

sın Yayın ve Tanıtma Müdürüdür. 
Üyeler İse; Merkez Teşkilatı Personeli arasından her yıl için Genel Müdürlük

çe tespit edilir. 
Kurul Başkanı gerekil gördüğü hallerde diğer ünitelerden Kurula danışman 

üye çağırabilir. 
Bülten İnceleme Kurulunun Görev ve Yetkileri : 
Madde 7 — Bültene girecek yazıları ve resimleri kontrol etmek, Kurum amaç

larına uygun olan yazı ve resimleri seçmek ve bültenin son baskı durumuna karat 
vermek. 

Bültende yer alacak yazılar, konuya ilişkin diğer maddelerdeki hususlar gözö-
nünde bulundurularak değerlendirilir. 

Sanat Eserlerini İnceleme Kurulu : 
Madde 8 — Sanat Eserleri İnceleme Kurulu Basın Yayın ve Tanıtma Müdürü 

Başkanlığında en az 3 üyeden oluşur, üyeler, İncelenecek eserin özelliğine göre Ku
rum içinden veya dışından bu hususta uzman kişiler arasından Genel Müdür tarafın
dan seçilir. 

Sanat Eserlerini İnceleme Kurulu'nun Görev ve Yetkileri : 
Madde 9 .— Satın alınması İstenilen veya yaptırılması teklif edilen çeşitli sa

nat eserlerini (tablo, heykel, fotoğraf, afiş v. b . ) Kurumun ihtiyaçları yönünden İn
celer. Satın alınması veya yaptırılması uygun görülen eserlerin miktarım, dağıtım 
yerlermi, bedellerini tespit ederek Genel Müdürün onayına sunar. 

Kurulların Çalışma Şekilleri : 
Madde 10 — Bülten İnceleme Kurulu, hazırlayacağı çalışma programına göre 

önceden belirlenmiş günlerde periyodik olarak, diğer kurullar İse Basın Yayın ve Ta
nıtma Müdürünün daveti üzerine üye sayılarının salt çoğunluğuyla toplanırlar ve yine 
salt çoğunlukla karar alırlar. 

Oylarda eşitlik halinde Başkanın oyunun bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 
Yayın İnceleme ve Sanat Eserleri İnceleme Kurullarının almış oldukları karar

lara her sene birden başlamak üzere ayrı ayrı teselsül eden sıra numaralan verilir. 
Kararlar üç nüsha yazılır. Kararın ilk nüshası, toplantıda bulunan üyelerin ta

mamı tarafından imzalanır. 
Kararın diğer nüshalarının Başkan tarafından «Aslının aynıdır» şerhi verilerek 

imzalanması kafidir Bu şekilde «Aslının aynıdır» şerhi verilen karar suretlerinden 
biri Kurul Karar Defterine yapıştırılır. Diğeri ise ilgili dosyasına konur. 

Kararlarda, gerekçe ayrıntılı şekilde belirtilir. Karara muhalif kalan üyelerin 
muhalefet gerekçeleri de karar metni içinde açıkça yazılır. 

Bülten İnceleme Kurulu'nun tediyeyi gerektiren kararlan içinde bir karar def
teri tutularak bundan evvelki paragraf hükümlerine göre İşlem yapılır. 

Satınalınacak - Bastırılacak - Bültende Yer Alacak veya Yaptırılacak Sanat 
Eserlerinde Aranacak Özettikler : 

Madde 11 — Satın alınacak, bastırılacak yayın veya yaptırılacak sanat eser
lerinde; 

a) Kurum personelinin mevzuat teknik ve uygulama ile ilgili bilgilerini arttı
racak veya personelin Genel Kültürüne katkıda bulunacak nitelikte olmak, 

b) Sigortalıları, işverenleri ve diğer ilgilileri aydınlatıcı, eğitici özellikte bu
lunmak, 

c) Sanat değeri olmak, 
gibi özelliklerden en az birinin mevcudiyeti gereklidir. 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 5 
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Madde 12 — Kurumca yayınlanacak bültende yer alacak yazılarda; 
a) Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a) ve (b) fıkralarında kayıtlı özellikleri ta-

sımak, 
b) Kurum çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının faa

liyetleri, Sosyal Güvenlikle ilgili yeni gelişmeler, kurum ve ünitelerin faaliyetlerine 
İlişkin hazırlanan projelerin özelliği ve faydaları hakkında bilgi vermek, 

c) Personel eğitimi, Organizasyon, Kurum İçi ve dışı haberleşmeyi temin edi
ci olmak, 

gibi şartlardan en az birinin mevcudiyeti gereklidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
YAYIN VE SANAT ESERLERİ İLE İLGİLİ SATINALMA VE 

ABONE İŞLEMLERİ 
Satınalma İşlemleri : 
Madde 13 — Eser sahipleri ile Kurum Üniteleri, yayın ve sanat eserleri sa

tın alınması veya yaptırılması hakkındaki istek ve önerilerini yazalı olarak Basın 
Yayın ve Tanıtma Müdürlüğüne gönderirler. 

Üniteler yukardaki fıkra hükmüne riayet etmeksizin yayın ve sanat eseri sa-
tın alamazlar veya yaptıramazlar. 

Madde 14 — Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü eser sahiplerince satın alın
ması teklif edilen yayının, 

a) Daha önce alınıp sunmadığını, 
b) Alınmış ise, hangi ünitelere alındığını ve dağıtıldığım araştırır. Satın alın

ması istenilen yayını mütalâaları alınmak üzere ilgili ünitelere gönderir, ünitelerin 
görüsü, diğer bilgilerle birlikte yayın İnceleme Kuruluna iletilir. 

Kurum ünitelerinden gerekçeli olarak gelen istekler öngörüş yerine geçer. An
cak, bunlar içinde ilgili kurula İletilmeden önce ilgili Merkez ünitesinden öngörüş is
tenebilir. 

Teknik ve hukuki nitelik taşıyan eserler, Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü
nün teklifi ve Genel Müdürlük onayı İle ilgili kurul'a İletilmeden satın alınır. Bas
tırılır veya yaptırılır. 

Madde 15 — Satın alma ve dağıtım hizmetleri Basın Yayın ve Tanıtma Mü
dürlüğünce yürütülür. Gereğince bu görevler Malzeme Dairesi Başkanlığınca yerine 
getirilir. 

Abone işlemleri : 

Madde 16 — Süreli yayınlara abone olunmasında da yayın ve sanat eseri sa
tın, alınmasında İzlenen yol takip edilir. 

Süreli yayın için abone sayısı ve süresi Yayın İnceleme Kurulunca tespit edi
lir. 

Süreli yayınlarda abone bedelleri 6 şar aylık dönemler sonunda posta alındıla
rının Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğüne gönderilmesi halinde ödenir. Ancak, abo
ne bedelleri gerekli hallerde Genel Müdürlük Makamının izni ile peşin ödenebilir. 

Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü abone edilen üniteleri aboneden haberdar 
eder. Yayının muntazaman üniteye intikal edip etmediğinin kontrolü açısından, gön
derilmeyen aboneler en geç 2 ay İçinde, abone olan ünitece Basın Yayın Ve Tanıtma 
Müdürlüğüne bildirilir. 

Madde 17 — Sağlık Tesisleri, Genel Müdürlükçe kendilerine tahsis olunan l i 
mitleri aşmamak üzere, Başhekimlerinin Başkanlığında kurulacak en az İki yetkili
den oluşacak bir kurulun vereceği karar doğrultusunda türkçe ve yabana dildeki tıb
bî yayınlara abone olabilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 6 
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Saflık Tesislerince abone olunmasına karar verilen tıbbi yayınların bedeli, tah
sis olunan limiti aşması halinde, bu yayınlar ayrıntılı bir liste halinde Basın Tayın ve 
Tanıtma Müdürlüğüne bildirilir. Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü Sağlık Dairesi 
Başkanlığı'nın mütalâasını almak suretiyle durumu Genel Müdürlük Makamının ona
yına sunar. 

Eğitim Hastanelerine ayrılan kitap ve dergi tahsisatları Sağlık Koordinasyon 
Kurulu'nun kararı doğrultusunda Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğünün teklifi üze
rine Genel Müdürün uygun görmesi ile uygulanır. 

Madde 18 — Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğünce : 
a) Kurumla ilgili yazı, haber, eleştri ve diğer konuları İzlemek ve gereğinin 

yapılmasını sağlamak amacı ile günlük Türkçe gazete ve diğer periyotlardan yeteri 
kadar, 

b) Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Başyardımcısı, Genel 
Müdür Yardımcıları, Genel Sekreter ve Merkez ünitelerinin istekleri üzerine uygun 
görülen günlük Türkçe veya Yabancı dildeki gazeteler veya diğer periyotları satın 
alabilir veya abone olabilir. 

c) Bu gazetelerin satmalına veya abone işlemi yazılı istek üzerine Genel Mü
dürlük Makamının onayı ile yapılır. Fiyat farklılığını gerektirmeyen değişiklikler İçin 
onaya gidilmez. 

Madde 19 — Taşra üniteleri (İrtibat Büroları, ödeme Büroları ve Sağlık İs
tasyonları hariç) gerekli gördükleri, ikisi mahalli en çok 4 gazeteye abone olabilir
ler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KURUM YAYINLARININ BASIMI VE DAĞITIMI 

Kurum Yayınları : 
Madde 20 — Kurum yayınları, 
a) «Sosyal Sigortalar Kurumu Yayınları» adı altında her yeni baskıya bir 

yayın numarası verilerek kitap halinde, 
b) Dergi, Bülten, Broşür vb. olarak; 
yayınlanır. 
Madde 21 — Kurum yayınlarının kayıtları Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlü

ğünce tutulur. 
Yayınların 3'er nüshası ciltlenerek Genel Müdürlük Kütüphanesi ile Basın Ya

yın ve Tanıtma Müdürlüğünce muhafaza edilir. 
Madde 22 — a) Kurum yayınları olarak bastırılacak kitap, dergi, bülten vb. 

nin baskı tekniği, ölçüsü, kâğıt, kapak cinsi ve nitelikleri, sayıları, yazı karakteri ve 
mizampaj şekil Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğünce belirlenir. Yayının baskı işi
nin devamı süresince tashihler ilgili birimlerce yapılır. 

b) üniteler 20. maddede sayılan yayınları, basamaz ve bastıramazlar. Her 
ünite, basımını istediği yayının orijinal metninin 2 nüshasını Basın Yayın ve Ta
nıtma Müdürlüğüne gönderir. 

Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü, basımı talep edilen orijinal metinle ilgili 
olarak bu maddenin (a) fıkrasında kayıtlı şartları da içine alan bir teklifle Genel Mü
dürlük Makamının görüş ve onayını alır. 

Madde 23 — a) Basım işi Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğünün araç ve 
gereçleri ile, mümkün olmaması halinde, «Sosyal Sigortalar Kurumu Alım - Satım 
yönetmeliği» uyarınca Malzeme Dairesi Başkanlığınca yaptırılır. Basın Yayın ve Ta
nıtma Müdürlüğünün mütalâası ve Genel Müdürlük onayı ile Taşra ünitelerine baskı 
yetkisi verilebilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:7 
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b) Ancak, bu maddenin (a) fıkrası gereğince Malzeme Dairesi Başkanlığınca 
yaptırılacak «baskılarla ilgili Komisyona Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğünce gö
revlendirilecek bir personel tabii üye olarak katılır. 

Madde 24 — Kurum Yayınlarının dağıtımı. Basın Yayın ve Tamuna Müdür
lüğü veya ilgili ünitelerce hazırlanacak listelere göre, Basın Yayın ve Tamuna Mü
dürlüğünce veya Malzeme Dairesi Başkanlığınca yapılır. 

Dağıtım dışındaki isteklerle. Resmi Kuruluşlara yapılacak dağıtım Basın Ya
yın ve Tamuna Müdürlüğünce yürütülür. 

Malzeme Dairesi Başkanlığı depolarında stok olarak sakladığı yayınların da
ğıtımını. Basın Yayın ve Tamuna Müdürlüğünün muvaffakatını almadan yapamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
PERİYODİK YAYINLAR 

Periyodik Yayınların Çıkarılışı ve Statüsü : 
Madde 25 — Sosyal Sigortalar Kurumu, 12. maddede yer alan yazı ve haber

leri tüm Teşkilata, diğer müessese ve kişilere duyurmak amacıyla, Genel Müdürün 
uygun göreceği süreler içinde ve sayfa adedi haber durumuna göre ayarlanmak üze
re bülten çıkarabilir. 

Belirli süreler dışında da gerekli görüldüğü hallerde, Genel Müdürlük onayı ile 
Özel sayı bülten çıkarılabilir. 

Bültenin sorumluluğunu, Basın Yayın ve Tamuna Müdürlüğü taşır. (Basım Ya
yın ve Dağıtım) 

Madde 26 — Kurum personeli olmayan kişilere ait yazılara 12 maddede belir
lenen esaslara uygun olarak bültende yer verilebilir. 

Gerekli hallerde, uzman kişilere yazı yat ır ı labi l i r . 
Madde 27 — Bültende yer alacak yazılarda yazarların ismi ve Unvanları, yazı 

çeviri İse yazarın adı ile çevirenin adı yazıların basında açıkça belirtilir 
Madde 28 — Yayınlanması uygun görülen yazılarda eserin müellifi İle muta

bakata varılarak bülten inceleme (kurulunca bazı çıkarmalar yapılabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
TELİF VE ÇEVİRİ HAKLARI 

Madde 29 — Kurumca yayınlanacak her türlü telif ve çeviri eserin telif hak
lan, itibari sayfa esasına göre değerlendirilir. 

200 kelimelik bir metin ile, yarım sayfalarda 100 kelimeden fazla olanlar tam 
sayfa kabul edilir. 

Ayrıca, resim, grafik ve cetvellerin santimetre karesi de kelime olarak değer
lendirilir. 

Madde 30 — Telif eserlerin bast ırabilmesi için; 
a) Metinlerin daktilo ile, kâğıdın bir yüzüne, 2 aralıkla ve 2 nüsha olarak ya-

zılması 
b) Şekil, şema, harita, grafik, levha, resim v.s. nın aydınger kâğıdına, çini 

mürekkebi ile çizilerek yazılarının şablonla yazılması, 
c) Fotoğrafların kişeleri alınabilecek nitelikte olması, 
Gerekmektedir. 
Madde 31 — Periyodik yayınlarda yer alacak, yazı, resim ve diğer eser sahip

lerine, başka kamu kuruluşlarınca yayınlanan emsal dergi ve bültenlerde yer alan 
eserler için ödenen ücretler İle eser sahibinin o konudaki mesleki veya akademik ka
riyeri gözönünde bulundurularak, bülten inceleme kurulunca tespit edilerek Genel Mü-
dürlük Makamınca onaylanan bedeller üzerinden, 29 ve 30. maddede ki esaslar dahi
linde telif ücreti ödenir. 
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İlgili kurul karar ı ve Genel Müdürlük onayı İle uzman kişilere belirli konular-
4a yazdırılacak yazılar için yarışma düzenlenebilir. 

Eser Sahibi ile Yapılacak Sözleşme ; 
Madde 32 — Satın alınmasına karar verilen basılmış eser ve yazı sahipleriyle 

gerekli hallerde tip sözleşme yapılır. 
Ayrıca, uzman kişilerden mesleki konuda bir eser yazması veya yabancı bir 

eseri Türkçeye çevirmesi istendiğinde de özel sözleşme yapılabilir. 
Sözleşmelere, eserin ilk ve müteakip baskıları üzerindeki yazarının ve çevire

nin 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri Kanunundan doğan haklarının Kuruma devro-
lunduğuna dair hüküm konulur. 

Madde 33 — Kurumca satın alınacak telif ve çeviri eserlerin İtibari sayfa be
delleri, yapılacak piyasa araştırması sonucu, ortaya çıkacak fiata göre pazarlık usu
lü İle tespit edilir. 

Madde 34 — Telif ve çeviri eser ücreti, eserin her başlığı için ayrı ayrı öde
nir (Baskı adedi tip sözleşmesinde belirlenecektir). İkinci baskıda birinci baskı için 
ödenen ücretin üçte ikisi, daha sonraki baskılarda İse üçte biri tediye olunur. 

Madde 35 — Telif ve çeviri hakkı Kuruma devredilen eserlerden sahiplerine, 
talepleri halinde 50 adedi parasız olarak verilir. Bu miktar eser sahibinin yazılı ta
lebi halinde, Genel Müdürlükçe arttırılabilir. 

Çeviriler : 
Madde 36 — F iki r ve Sanat eserleri kapsamına girmeyen yabancı dildeki yazı

ların Türkçeye, Türkçeden yabancı dile çeviri işlemleri; 
a) Merkezde Basın Tayın ve Tanıtma Müdürlüğünce; 
b) Taşra Ünitelerince de, 
bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 
Çeviri Ücretleri : 
Madde 37 — Bu Yönetmeliğin (36.) maddesinde açıklanan çeviriler için müter

cimlere aşağıda belirtilen esaslara göre ödeme yapılır. 
a) Türkçeye tercüme edilen hertürlü eser ve yazılara noterlik ücret tarifesin

deki tercüme ücretlerini geçmemek kaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenecek ücretlere 
göre ödeme yapılır. 

b) Türkçeden yabancı dillere tercüme edilen hertürlü yazı ve eserin İtibari 
sayfasına (a) fıkrasına göre belirlenen ücretin 1/20 si ilave edilir. 

c) Türkçeden yabancı dile veya yabancı dilden Türkçeye ve İngilizce, Fransız
ca, Almanca dilleri dışında lisan itibariyle özellik taşıyan diğer çeviri işlerinde (a) 
(b) fıkralarında belirtilen ücretler. Genel Müdürlüğün uygun gördüğü ölçüler içinde 
en çok % 50 artırılabilir. 

ç) Bir sayfadan ibaret yazıların kelime tutan 200 den az olsa dahi yine bir 
sayfa olarak itibar edilir. 

d) Yazı ve eserler için mütercimlere daktilo ve ressam parası verilmez. 

ALTINCI BÖLÜM 
BASINLA İLİŞKİLER 

Basınla İlişkiler : 
Madde 38 — (Türkiye - Radyo ve Televizyon Kurumu), Gazete, ajans ve der

gilere bildiride bulunmaya, açıklama ve basın toplantısı yapmaya, basın gezileri dü
zenlemeye Genel Müdür yetkilidir. 

Madde 39 — Merkez ve Taşra ünite yetkilileri Kurumla ilgili olarak basına 
bildiride bulunamazlar. Ancak, Taşra üniteleri ilgili konularda açıklama yapmayı 
gerektiren hususları Genel Müdürlüğe bildirerek, alacakları talimata göre hareket 
ederler. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 9 
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Tekzip - Cevap Hakkı ve Düzeltme ile ilgili işlemler: 
Madde 40 — a) Merkezde Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü, Basın organ

larında yayınlanan haber ve yazıları derler ve Genel Müdüre sunar. Tezkip, cevap ve
ya düzeltmeyi gerektirecek işlemler, Genel Müdür tarafından tespit edilecek birim
lerce hazırlanır ve Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğünce yapılır. 

b) Taşra üniteleri mahalli basın organlarında Kurumla İlgili olarak çıkan ha
ber ve yazılardan tekzip, cevap ve düzeltmeyi gerektirenleri mütalâaları İle birlikte 
Genel Müdürlüğe gönderir. 

İlân Verilmesi; 
Madde 41 — Yayınlanacak hertürlü ilân Merkezde Basın Yayın ve Tanıtma 

Müdürlüğünce, Taşra Teşkilâtında ise, ünitelerce yayınlattırılır. 
Madde 42 — Hân verilmesinde, 195 sayılı Basın İlân Kurumu Yasasının i l 

gili maddeleri ile Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararlarının da yer alan hükümler 
uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
HALKLA İLİŞKİLER 

Temel Prensipler : 
Madde 43 — Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü, kurumun hizmet alam içine 

giren konularda kamuoyunu aydınlatmak, kitle eğitimi yapmak, ilişkili müesseselerle, 
Kurumun ahenkli bir şekilde çalışmasını temin amacıyla; halkla İlişkiler faaliyet
lerini uygular. 

Madde 44 — Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yurt çapında daha etkin bir biçim
de uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli görülen Taşra Ünitelerinde Halkla 
İlişkiler Birimleri kurulur. Bu birimlerin personeli, göreve başlamadan önce Halkla 
İlişkiler eğitimine tabi tutulur. 

Madde 45 — Halkla İlişkiler faaliyetlerinde amaç; 
a) Sosyal Güvenliğin önemini ve Kurumu Kamuoyuna duyurmak, 
b) İlgili kitleleri mevzuat açısından bilgi sahibi kılarak hizmetlerin yürütülme

sini kolaylaştırmaktır. 
Madde 46 — Halkla İlişkiler faaliyetleri aşağıdaki şekillerde yürütülür. 
a) Kurumun ilişkili olduğu müessese ve kişilere Sosyal Güvenlik ile ilgili ya

saları ve Kurumu tanıtma amacıyla hertürlü haberleşme araçlarından faydalanılır. 
b) Belli yerlerde Kurum faaliyetlerinin kamuoyuna yansıtılmasını amaçlayan 

sergiler, seminerler düzenlenir. 
c) Sosyal güvenlik konularında yeni kanun ve tatbikatların tartışılmasına im

kân sağlayarak, sosyal güvenlik hizmetlerine olumlu yönde etki edecek kongre, kon
ferans ve sempozyumlar düzenlenir. Bu tip toplantılara, gerekirse işçi ve işveren 
sendikaları yarımda, üniversite veya milleterarası sosyal güvenlik kuruluşları da da
vet edilir veya bu kuruluşlarla işbir l iği yapılır. 

ç) Sosyal Güvenlik yasaları tatbikatı ile ilgili anketler düzenlenir ve kamu
oyu araştırmaları yapılır. 

d) Halkla İlişkiler konusunda hertürlü merasim ve toplantılar organize edi 
Ur. 

e) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Basın aracılığıyla kamuoyuna ay
dınlatıcı bilgi verilir. 

Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü yukarıda sayılan çalışmaları Genel Müdü
rün onayından sonra ve gerekil hallerde ilgili birimlerin yardımıyla yürütür. Bu çalış
malar sonunda elde edilen verileri Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü görüşlerini de 
içeren bir raporla Genel Müdüre sunar. 
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SEKİZİNCİ BOLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Madde 47 — Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü Kurum faaliyetlerinin daha 
üst düzeye çıkarılmasına yardım amacıyla, bilimsel ve teknik eser araştırması yapar 
ve tespit ettiği yazılı metinleri teknik ünitelere İletir. Ayrıca bu metinlerin korunması 
için kütüphane, aranılanın en kısa zamanda bulunmasının temini amacıyla doküman
tasyon ve enformansyon hizmeti verebilecek merkezleri kurar ve düzenli Çalışmasını 
sağlayıcı tedbirleri alır. 

Madde 48 — Kurumca satınalınan ve zamanla aktüalitesini yitiren gazete, 
dergi, ajans bülteni v.s. gibi süreli yayınlar Taşra Üniteleri İçin 3, Merkez üniteleri 
için 2 aydan önce olmamak üzere en geç bir yıl içinde, 

a) Merkezde Basın Yayın ve Tanıtma Müdürlüğünce, 
b) Taşrada ünitelerce, 
S E K A ' Y A DEVREDİLİR. 
Madde 49 — İncelenmek üzere Kuruma gönderilen, ancak satın alınmayan te

lif ve çeviri eserler için yazarı veya çevireni hiç bir hak iddiasında bulunamaz. Eser 
sahibi en geç 3 ay içinde gönderdiği eserin iadesini isteyebilir. 

Madde 50 .— Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, Yönetim Kurulunca 
24/9/1965 tarihinde tasdik edilerek yürürlüğe giren. Sosyal Sigortalar Kurumu Ya
yın Talimatı yürürlükten kalkar. 

Madde 51 — Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 
aybaşından İtibaren yürürlüğe girer. 

Madde 52 — Bu yönetmeliği Sosyal Güvenlik Bakam yürütür. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

Sosyal Sigortalar Kurumu Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik 

M A D D E 1 — S. S. K. Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 6. maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

II. BÖLÜM 
YÖNETİM 

«Madde 6 — Kreş ve Gündüz Bakımevleri 
a) Kreş (1,5 ay - 2 yaş çocuklar) 
b) Gündüz Bakımevi (3-6 yaş çocuklar) olmak üzere iki bölümden oluşur. 

Bebek ve çocuklar kendi aralarında yaş durumlarına göre ayrıca gruplandırılabilinir. 
c) Her grup en çok 25 çocuk ve 10 bebekten oluşur. 
M A D D E 2 — S.S.K. Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 7 maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
III. BÖLÜM 

KREŞ V E GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNE K A B U L KOŞULLARI: 
«Madde 7 — Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin zaruri ihtiyaçlarım karşılamak 

üzere. Genel Müdürlükçe tesbit edilen miktar üzerinden ücret alınır. 
Bakımevine; 
a) öncelikle Kurum mensubu annelerin çocukları ile, anneleri ölmüş ve ve

layeti babaya verilmiş Kurum personeli çocukları. 
b) İkinci derecede, eşleri Kurum haricinde bir işte çalışan erkek personelin 

çocukları, kabul edilir. 
c) Evvelce bir çocuğuna bakılmış personelin 2. çocukları için yapacakları mü

racaatlar, ancak, o yaş grubunda başkaca müracaat bulunmaması halinde değerlendiri
lir. Aksi halde hiçbir şekilde dikkate alınmaz.» 
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M A D D E 3 — S. S. K . Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 10. maddesi 
aşağıdaki seklide değiştirlimiştir. 

IV. BÖLÜM 
ÇALIŞMA PROGRAMI 

«Madde 10 — Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde uygulanacak eğitim, gelişim, 
sağlık ve beslenme programları aşağıda belirtilen prensipler içinde hazırlanır ve Üni
te Yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra uygulanır. 

a) Eğitim ve Gelişim Programları : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kreş 
ve Gündüz Bakımevleri ile (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ana okulları programlan 
esas alınarak hazırlanır. 

b) Sağlık Programları : Çocuk Hastalıkları Mütehassısı ve Hemşire nezare
tinde Sağlık Programı hazırlanır. 

c) Beslenme Programı: Üniteye kabul edilen çocuklar, yas ve sağlık durum
larına uygun olarak, günlük kalori ihtiyaçları da gözönünde tutularak, ünitenin di
yetisyeni tarafından hazırlanacak Beslenme Programına tabi tutulurlar.» 

M A D D E 4 — S. S. K. Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 11. maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

V. BÖLÜM 
PERSONELİN SEÇİLMESİ 

GÖREV, YETKİ V E S O R U M L U L U K L A R I 
«Madde 11 — Hizmetin özelliği dikkate alınmak suretiyle, Ünitece personelin 

seçimi yapılır. Personelin İşe alınmadan önce gerekli sıhhi muayeneleri Kurum Has
tanelerinde yaptırılır. Sağlık Kurulları raporları İle belgelenir. Yapılacak muayeneler
de özellikle B. G . G . muayenelerinde çeşitli hastalıkların porter'i olup, olmadığına ve 
psikolojik durumuna dikkat edilir. Ünite personeli 6 ayda bir Kurum Hastanelerinde 
muayeneye tabi tutulur ve haklarında Sağlık Raporu düzenlenir.» 

M A D D E 5 — S. S. K . Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin 12. maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 12 — Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü kadroları, aşağıda kadro 
Unvanı, adet ve niteliği belirtilen elemanlardan oluşur. 

Kadro unvanı Niteliği Sayısı 

Müdür Sosyal Hizmet veya Çocuk Gelişim ve Eğitim Uz
manı (Bu alanlarda 4 yılık lisans eğitimi görmüş) 
olmak) 

Müdür Yardımcısı Sosyal Hizmet veya Çocuk Gelişim ve Eğitim Uz
manı (Bu alanlarda 4 yıllık lisans eğitimi görmüş 
olmak) 

Sosyal Hizmet Uzmanı Her yüz kapasite için (Sosyal Hizmet alanında 
4 yıllık eğitim görmüş olmak) 
Her ünite için (Bu alanda Eğitim görmüş olmak) 

ve Her 100 kapasite için (Çocuk Gelişim ve Eğitim 
alanında 4 yıllık lisans Eğitimi görmüş olmak) 
a - 0 - 2 yaş grubu için 
b - 3 - 6 yaş grubu için 
3 - 6 yaş grupları için her 25 kapasiteye (Kız Mes
lek Lisesi Çocuk Gel. ve Eğitim Bölümü Mezunu 
olup. Çocuk Gel. ve Eğitim dalında ön lisans 
Diplomasına sahip olmak) 

Diyetisyen 
Çocuk Gel. 
Eğitimcisi 
Hemşire 

öğretmen 

1 
1 

1 
1 
1 
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Kadro unvanı Niteliği Sayısı 

Ambar - Ayn. Memuru 1 
Daktilo Memuru Her ünite için 1 
Memur 2 
Çocuk Bakıcısı a - 0 - 2 yaş için her 10 çocuğa 2 

b - 3 - 6 yaş için 25 çocuğa 1 
Hademe İlkokul mezunu 

a - Kadın, her 25 kapasite için 1 
b - Erkek, her Ünite için 3 

Aşçı Her ünite için 1 
Aşçı Yardımcısı Her ünite için 2 
Bulaşıkçı Her ünite için 2 
Gece Bekçisi H t r ünite için 3 

«Ayrıca, her Kreş ve Gündüz Bakımevine rotasyonla 1 adet Çocuk Mütehassısı 
görevlendirilir.» 

M A D D E 6 — S. S. K. Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 13. maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MÜDÜR - GÖREV V E YETKİLERİ : 
«Madde 13 — a) ünitenin idari, mali ve teknik bütün İşlerini yürütmeye gö

revli olup, bu hizmetleri İlgililere en iyi şekilde gördürme ve denetleme ile sorum
ludur. 

b) B i r sıhhi bakım ve eğitim yeri olan ünitede, çocukların sevgi ve şefkate da
yanan bir ev ve aile ortamı içinde yaşama, gelişme ve yetişirilmelerini sağlar. 

c) Ünitenin sıhhi, idari, mali ve teknik işlerinde görevli tüm personelin ami
ridir. 

d) Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler çerçevesinde çalışma raporu hazır
lanır ve iş görür. 

e) Üniteye ait demirbaşları usulüne göre ilgili memurların teslim almasını sağ
lar. 

f) Ünite personelinin ikinci derece sicil amiridir. 
MADDE 7 — S. S.K. Kreş ve Gündü? Bakımevi Yönetmeliğinin 14. maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
MÜDÜR YARDİMCİSİ - GÖREV V E YETKİLERİ : 
«Madde 14 — a) Sağlık, eğitim, idari ve teknik işlerde Müdüre yardım eder. 

Müdürün verdiği işleri yapar, Müdür bulunmadığı zamanlarda onun işlerini yürütmek
le görevlidir. 

b) Ünite personelinin birinci derece sicil amiridir.» 
M A D D E 8 — S.S .K. Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 20. maddesi

ne aşağıdaki şekilde (1) fıkrası eklenmiştir. 
HEMŞİRE V E GÖREVLERİ : 
«Madde 20 — 1) (0-2) yaş gruplarında görevli hemşire, çocukların mamala

rını diyet uzmanı nezaretinde hazırlar.» 
MADDE 9 — S. S. K. Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 25. maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
ÇOCUK B A K I C I L A R I V E GÖREVLERİ • 
«Madde 25 — a) Grupta öğretmenin nezaretinde çalışır ve öğretmene karşı 

sorumludur. 
b) Çocukların; oyun, dinlenme, temizlik, beslenme ve eğitim faaliyetleri ile 

ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendine düşen görevleri yerine getirir. 
c) Çocukların sabah yemek ve tuvalet sonrası temizlikleri ile süt çocukla

rının alt temizliğini sağlar. 
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d) Ogün saatlerine göre sofrayı kurar, süt çocuklarının mamalarını yedirilir. 
Oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardım eder. 

e) Çocukların yatak ve oyun odalarının düzeni ve esmalarının korunmasını 
sağlar ve odaları havalandırır. 

f) Oyun çocuklarının günlük işlerini kendi kendilerine yapmalarına yardım 
eder. 

g) Çocukları sürekli olarak gözetir, öğretmenin denetiminde de güneş ve te
miz havadan yararlanmalarını sağlar. Hemşire gözetiminde beden hareketleri, emek
leme, yürüme çalışmalarım yaptırır. 

h) Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarına yardımcı olur. 
ı) Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen çocuklara ait eşya

ları muhafaza eder (Bu gibi şeylerin kasten veya dikkatsizlikten kaybolmasında doğ
rudan doğruya çocuk bakıcısı anne sorumludur. >> 

M A D D E 10 — S. S. K. Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 27. maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

A M B A R V E AYNİYAT M E M U R L A R I - GÖREVLERİ: 
«Madde 27 — k) Kendisine verilen avansları. Müdürden alacağı emirlere, ka

nun, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak sarf eder. Hesapları zamanında kapatır. 
Avans defterine işler. 

1) Sarf evraklarını usulüne göre hazırlar. Buna ait belge ve kararların bir 
örneğini dosyasında saklar. 

m) Yemek listelerine göre lüzumlu maddelerin anbarda bulunmasını temin 
eder Gerekli tedbirleri daha evvel alır. 

n) Her ay sonunda anbar defteri yekünlerini tamamlar, aylık ve yıllık anbar-
depo ve demirbaş cetvellerini hazırlar 

o) Müdür ve Müdür Yardımcısının kendisine vereceği her türlü yazı ve hesap 
İşlerini yürütür.» 

M A D D E 11 — S. S K. Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 29. maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

KAYİT SİLME : 
«Madde 29 — Bu Yönetmeliğe, Kreş ve Gündüz Bakım evinin özel şartlarına 

uymayan ailelerin çocuklarının derhal, Kurumdan herhangi bir sebeple ayrılan veli
lerin çocuklarının da ik i ay içerisinde kaydı silinir.» 

M A D D E 12 — S. S. K Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 30. maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

VI. BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

PROGRAM TANZİMİ • 
«Madde 30 — Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin «.günlük çalışma program ve 

Zaman cetveli» bakımevine alınan çocukların durumlarına, ailelerin çalışma müddeti 
ve zaman ile çevrenin özelliğine göre bakımevi idaresince hazırlanır ve Genel Müdür
lük «Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı nın onayı ile kesinleşir.» 

M A D D E 13 — S. S. K . Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 34. maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

TATİL GÜNLERİ: 
«Madde 34 — Kreş ve Gündüz Bakımevinin iş zamanı hakkında, Ulusal Bay

ramlar ve Genel Tatillere dair 2429 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.» 
M A D D E 14 — S S.K. Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 15, 17, 23, 24 

ve 26. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
M A D D E 15 — İş bu Yönetmelik yayımı tarihinden İtibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Bakam yürütür. 
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığından: 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atom Enerjisi Komisyonu 
Çalışma Esasları Yönetmeliği 

Amaç ve Kapsam : 
Madde 1 — Bu Yönetmelik, Atom Enerjisi Komisyonunun çalışma şekli hakkın

da uygulanacak esasları düzenlemek amacıyla, 2690 sayılı Türkiye Atom, Enerjisi Kuru
mu Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

Tanımlar: 
Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen : 
a) »Kurum» deyimi Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu, 
b) «Komisyon» deyimi Atom Enerjisi Komisyonunu, 

c) «Başkan» deyimi ise, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını, ifade eder. 

Komisyonun Toplantı ve Çalışma Esasları: 
Madde 3 — Toplantı gündemi ile, toplantı gün, saat ve yeri Başkan tarafından 

tesbit edilir ve toplantıdan bir hafta önce üyelere dağıtılır. Toplantıya katılan üyelerin 
salt çoğunluğunun kararı ile, gündemde değişiklik yapılabilir. 

Ayrıca, evvelce karara bağlanmış bir konunun görüşülmek üzere yeniden gün
deme alınması, tüm üyelerin salt çoğunluğunun kararı ile mümkündür. 

Komisyon yılda en az 4 kere, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Olağanüstü top
lantı Komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı önergeleri üzerine yapılabilir. 

Komisyon toplantı yeri Kurum merkezidir. Ancak, Başkanın gerek gördüğü 
hallerde bağlı kuruluş merkezlerinde de yapılabilir. 

Komisyonun sekreterlik işleri, Kurum Genel Sekreterliği tarafından yapılır. 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: 
Madde 4 — Komisyon, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantılara 

Kurum Başkam başkanlık eder. Kurum Başkanının mazereti nedeniyle toplantıya katı
lamaması halinde, Kurum Başkan Yardımcılarından biri toplantıya başkanlık eder. 
Komisyon, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. 

Kararlar, toplantıya katılan Üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit
liği halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyları üstün sayılır. Çekimser oy kullanıla
maz. Komisyon gündeminde olan ve görüşülmesi tamamlanamayan konular, sonraki 
toplantıya bırakılır. 

Tutanak ve Kararlar : 
Madde 5 — Komisyon görüşmeleri, özet olarak tutanağa geçirilir. 
Kararlar, gerekçeli olarak ve özet şeklinde yazılır ve üyelerce imzalanır. Karşı 

oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir. 
Komisyon kararları ayrıca yıllık olarak basılarak, ilgililere dağıtılır. 
Bakanlık Temsilcileri ve Uzmanların Toplantıya Katılması : 
Madde 6 — Komisyon toplantılarına Başbakan'ca belirlenecek esaslara göre, 

konuyla ilgili diğer Bakanlık temsilcileri de katılabilir. 
Ayrıca, Kuruma bağlı kuruluşların yöneticileri ve ilgili uzmanlar görüşleri alın

mak üzere, toplantılara davet edilebilir. 
İnceleme Gezisi: 
Madde 7 — Komisyon, çalışmaları yerinde izlemek üzere üyelerine inceleme 

gemileri yaptırabilir. 
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Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 18 Ocak 1983 — Sayı : 17927 

Yolluk ve Huzur ücreti : 
Madde 8 — Komisyon toplantılarına katılacak üyelere, 6245 sayılı Harcırah 

Kanunu hükümlerine göre yolluk ile. Komisyonun teklifi ve Başbakan'ın onayı ile top
lantı basına belirlenmiş olan huzur ücreti ödenir. 

Yürürlük: 
Madde 10 — Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme: 
Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür. 

Atatürk üniversitesinden: 

Atatürk üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Lisana öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

BİRİCİ BÖLÜM 
G E N E L E S A S L A R 

Madde 1 — İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav Yö
netmeliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun öngördüğü ilkelere uygun olarak 
fakültenin kuruluş özelliklerine ve İhtiyaçlarına göre yapılan eğitim ve öğretim ve 
buna dayalı olarak verilen diploma ile ilgili esasları belirler. Fakülte bünyesindeki bö
lüm ve anabilim dalları bu. amaca hizmet eder. 

Madde 2 — İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde lisans öğretimi 8 yarıyıl 
(dört yıl) dır. Dersler yarıyıl olarak tertiplenir. Gerektiğinde bir dersin iki yarıyıl 
sürdürülmesi mümkündür. Bir yarıyıl 16 haftadır. Yarıyıl başlangıç ve bitiş tarihleri 
İle yarıyıl ve bütünleme sınav tarihleri yekili kurullarca düzenlenir. 

Madde 3 — iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde lisans öğretimi asgari şart
ları Yükseköğretim Kurulunca tesbit edilmiş bulunan dersler ile fakülte kurulunun be
lirleyeceği derslerden oluşur. 

Madde 4 — Fakülte Kurulu her yarıyılın bitiminden önce toplanır ve bölün-
lerin, Anabilim dallarının serbest derslerle ilgili tekliflerini de gözönüne alarak gele
cek yarıyıla ait öğretim programım ve bu programda yer alacak olan öğretim ele
manlarım, bölümlerinde tekliflerim gözönunde bulundurarak, tesbit eder. Dekanlık 
bu tesbite göre programı hazırlar ve o yarıyılın bitiminden önce İlân eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
ÖĞRETİM 

Madde 5 — İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde açılmış bölümler ve Anabi
lim dalları aşağıdadır. Anabilim dallarına bağlı olarak Üniversitelerde Akademik Teş
kilat Yönetmeliğinin 17. maddesine göre bilim dallan kurulabilir. 

A) İKTİSAT BÖLÜMÜ : 
iktisat Bölümü Anabilim Dalları 
— İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Anabilim Dalı, 
— İktisat Politikası Anabilim Dalı, 
— İktisadi Gelişme ve Uluslararası iktisat Anabilim Dalı. 
B) İŞLETME BÖLÜMÜ : 
İşletme Bölümü Anabilim Dalları : 
— Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, 
— Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, 
— Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, 
— Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, 
— Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, 
— Kooperatifçilik Anabilim Dalı, 
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Madde 6 — Bölümlere bağlı dersler ve haftalık ders saatleri, bunların yaran
lara göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Ancak, Fakülte kurulu gerekil gördüğü takdirde 
serbest derslerde ve bunların kredi saatlerinde değişiklik yapabilir. 

İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI 
Haftalık Haftalık 

1, yarıyıl K. Saati 2. Yarıyıl K. Saati 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi I 1 Tarihi 11 1 
Türkçe I 1 Türkçe II 1 
İktisada Giriş I 4 Anayasa Hukukuna Giriş 2 
İşletme Bilimlerine Giriş 4 İktisada Giriş H 4 
Matematik I 4 Organizasyon ve Yönetim I 3 
Yabancı D i l 4 Muhasebe I 3 
Hukukun Temel Kavramları 3 Matematik U. 4 
İktisat Tarihi 2 Yabancı D i l 4 
İktisat Sosyolojisi 3 Doğal Kaynaklar Ekonomisi 2 

Halkla İlişkiler 2 
20 

3. Yarıyıl 
Haftalık 
K . Saati 4. Yarıyıl 

26 
Haftalık 
K . Saati 

Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi III 1 Tarihi IV 1 
Türkçe III 1 Türkçe IV 1 
Mlkro iktisat 4 Makro İktisat 4 
Muhasebe II 4 Pazarlama 4 
İstatistik I * Organizasyon ve Yönetim H 4 
Yabancı Di l 3 Yabancı Di l 3 
Kamu Yönetimi 3 Sanayi Ekonomisi 3 
Tarım Ekonomisi 2 Sosyal Bilimlerde Yöntem 2 
Vergi Hukuku 2 istatistik H 4 
Endüstri İlişkileri 2 

26 
26 

5. Yarıyıl 
.Haftalık 

K. Saati 6. Yarıyıl 
Haftalık 
K . Saati 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi V 1 
Türkçe V ı 
Para Teorisi 4 
Maliyet Muhasebesi I * 
iktisadi Düşünceler Tarihi 3 
Yabancı Di l 3 
Doğrusal Programlama 2 
Üretim Yönetimi 2 
Uygulamalı İstatistik 2 
İhracat Pazarlaması 2 
Türkiye tktisat Tarihi 2 

26 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi VI i 
Türkçe :VI 1 
Para Politikası 3 
Büyüme Teorileri 3 
İktisadi Plânlama 4 
İşletme Finansmanı 3-
Sosyal Politika 3 
Yabancı Di l 3 
Personel Yönetimi 2 
Türkiye Ekonomisi 3 

29 
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Haftalık 
7. Yarıyıl K , Saati 

Atatürk ökeleri ve İnkılap 
Tarihi VII 1 
Türkçe V H 1 
İktisadi Sistemler 3 
Mali Analiz Teknikleri 3 
Kalkınma 'Ekonomisi 3 
Ekonometri I 3 
Yabancı Dil 3 
Mil l i Muhasebe 2 
Yatırım Projeleri Yönetimi 3 
Maliye Politikası 2 
Demografi 2 

26 

İŞLETME BÖLÜMÜ 

Haftalık 
l . Yarıyıl K. Saati 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
T a r i h i ! lı 
Türkçe I 1 
İktisat I 3 
Matematik I 4 
Davranış Bilimleri I 3 
Hukukun Temel Kavramları 2 
Yabancı Dti 4 
Kamu Maliyesine Giriş 3 
Muhasebe tikeleri 2 
Türkiye Ekonomisi 3 

26 

Haftalık 
3. Yarıyıl K. Saati 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi III 1 
Türkçe m 1 
Ijletme Yönetimi I 3 
Muhasebe I 4 
istatistik I 4 
İktisat III 3 
Yabancı Dil 3 
Yöneylem Araştırması 4 
Makro iktisat •1 

26 

H a f t a l ı k 

8. Yarıyıl K. Saati 

Atatürk ilkeleri ve İnkılâp 
Tarihi | V m 1 
Türkçe VIII 
Uluslararası Para Sistemleri 3 
Dünya Ekonomisi 
Uluslararası İşletmecilik 2 
Uluslararası İktisat Teorisi 2 
işletme Denetimi A 
Ekonometri II 3 
Yabancı Dil 3 
Türkiye'nin Genel İktisat 
Politikası 3 
Oyun Teorisi ve Simülasyon 2 

26 

LİSANS RROGRAMI 

Haftalık 
2. Yarıyıl K. Saati 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
T a r i h i n 1 
Türkçe II 1 
İktisat H 3 
Matematik II 4 
Davranış Bilimleri II 3 
İş Hukuku 2 
Yabancı Di l 4 
Çalışma Ekonomisi 2 
Sosyal Psikoloji 2 
Maliye Teorisi 2 
Kooperatifçilik 2 

26 
Haftalık 

4. Yarıyıl K . Saati 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi IV 1 
Türkçe IV 1 
İşletme Yönetimi II 3 
Muhasebe II 4 
istatistik II 4 
Bilgi İşlem 4 
Yabancı Dil 3 
Envanter ve Blanço 2 
Sermaye Piyasa Analizıerl 2 
Denetim 2 

26 
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Haftalık Haftalık 
5. Yarıyıl K. Saati S. Yarıyıl K. Saati 

Atatürk İlkeleri ve tnlcllap Atatürk tikeleri ve İnkılap 
Tarihi V 1 Tarihi VT 1 
Türkçe V 1 Türkçe VI 1 
Maliyet Muhasebesi I s Maliyet Muhasebesi II 3 
Pazarlama İlkeleri 3 Pazarlama Yönetimi I 3 
Üretim Yönetimi 3 Personel Yönetimi 3 
İsletme Ftnansı 3 Üretim Sistemleri a 
Yabancı XM1 3 Flnana Yönetimi 3 
Pazarlama Araştırmaları 3 Yabancı Dil 3 
Üretim Planlama ve Kontrol 3 İhtisas Muhasebesi 2 
Tutundurma tikeleri 3 Çağdaş tgletme Yöneticiliği 2 

KanUtatlf Karar Verme 
26 Teknikleri 2 

7. Yarıyıl 
Haftalık 

K. Saati 

Atatürk İlkeleri ve inkılap 
Tarihi VII 
Türkçe VII 
Kamu Yönetimi 
İş Hukuku 
Sayısal Yöntemler 
Yabancı Dil 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Uluslararası Pazarlama 
Seri Düzeyde Finana Yönetimi 

1 
1 
S 
3 
4 
3 
S 
4 
4 

6. Yarıyıl 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap 
Tarihi VIII 
Türkçe VIII 
Araştırma Yöntemleri 
İşletme Politikası 
Türkiye'de Ekonomik Yapı 
Problemleri 
Yabancı Dil 
Ücret - Maaş Yöntemi 
Pazarlama Yönetimi II 
Satış Yönetimi 

Haftalık 
K. Saati 

1 
1 
4 
4 

4 
S 
3 
3 
3 

26 
Öğrencilerin haftalık ders yükü en çok 26 saattir. Ancak, Atatürk tikeleri ve 

İnkilap Tarihi, Türkçe ve Yabancı Dil dersleri bu yükün dışında tutulur. 
Madde 7 — 6. maddede yeralan derslerin bölüm ve anabilim dallarına göre da-

ğılımları aşağıdaki gibidir. 
İKTİSAT BÖLÜMÜ 

iktisat Teorisi ve İktisat Tarihi 
Anabilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı 

İkt iaala Giriş I 
İktisada Giriş II 
İktisada Giriş III 
İktisat Tarihi 
İktisadi Düşünceler Tarihi 
iktisadi Sistemler 
Türkiye İktisat Tarihi 
Mıkro İktisat 
Ekonometri I 
Ekonometri II 

Makro İktisat 
Doğal Kaynaklar Ekonomisi 
Tar ım Ekonomisi 
Para Teorisi 
Para Politikası 
Maliye Teorisi 
Maliye Politikası 
Kamu Maliyesine Giriş 
Türkiye'nin Genel İktisat Politikası 
Türkiye Ekonimisi 

Türkiye'de Ekonomik Yapı Problemleri 
Milli Muhasebe 
Sanayi Ekonomisi 
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İktisadi Gelişme ve Uluslarararsı 
İktisat Anabilim Dalı 

Büyüme Teorileri 
iktisadi Planlama 
Kalkınma Ekonomisi 
Demokrafi 
Uluslararası Para Sistemleri 
Dünya Ekonomisi 
Uluslararası İktisat Teorisi 

İ Ş L E T M E BOLÜMÜ 
Muhasebe ve Finansman üret im Yönetimi ve Pazarlama 

Anabilim Dal ı Anabilim Dalı 

Muhasebe I 
Muhasebe II 
Maliyet Muhasebesi I 
Maliyet Muhasebesi n 
isletme Finansmanı 
Mali Analiz Teknikleri 
Denetim (İsletme Denetimi) 
Muhasebe İikeleri 
Envanter ve Bilanço 
Sermaye Piyasam Analizleri 
Flnans Yönetimi 
İhtisas Muhasebesi 
Heri Düzeyde Finansal Yönetim 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 

Hukukun Temel Kavramları 
Anayasa Hukukuna. Giriş 
Vergi Hukuku 
isletme Hukuku 
İş Hukuku 

Yönetim ve Organizasyon 
Anabilim Dalı 

Pazarlama, 
Üretim Yönetimi 
İhracat Pazarlaman 
Yatırım Projeleri Yönetimi 
Pazarlama tikeleri 
Pazarlama Araştırmaları 
üret im Planlama ve Kontrol 
Tutundurma İlkeleri 
Pazarlama Yönetimi I 
Pazarlama Yönetimi II 
Halkla ilişkiler 
Üretim Sistemleri 
Uluslararası Pazarlama 
Satış Yönetimi 
Uluslararası İşletmecilik 

Kooperatifcilik Anabilim Dalı 

Kooperatifçilik 

Sayısal Yönteler Anabilim Dalı 

Sosyal Psikoloji 
Organizasyon ve Yönetim I 
Organizasyon ve Yönetim II 
Davranış Bilimleri I 
Davranış Bilimleri II 
Kamu Yönetimi 
Endüstri ilişkileri 
Sosyal Bilimlerde Yöntem 
Sosyal Politika 
Personel Yönetimi 
İşletime Yönetimi I 
işletme Yönetimi II 
ücret - Maaş Yönetimi 
iktisat Sosyolojisi 
Çağdaş işletme Yöneticiliği 
isletme Politikası 
işletme Bilimlerine Giriş 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Çalışma Ekonomisi 
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Matematik I 
Matematik II 
istatistik I 
istatistik II 
Doğrusal Programlama 
Uygulamalı istatistik 
Oyun Teorisi ve Simülasyon 
Kantitatif Karar Verme Teknikleri 
Sayısal Yöntemler 
Yöneylem Araştırması 
Bilgi işlem 
Araştırma Yöntemleri 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SİNAVLAR 

Madde 8 — Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek İçin : 
a) Teorik derslerin % 70'ine katılmak, 
b) Derslerin uygulaması varsa uygulamanın % 80'lne katılmak ve uygula-

malarda basarı sağlamak, 
c) Yarıyıl içinde yapılan en az iki ara sınaıvından ortalama tam notun % 40'ını 

veya daha fazlasını sağlamak, 
d) Bunlardan birinin gerçekleşmemesi halinde o ders veya dersler 6 ncı mad

dede gösterilen ilgili yarıyıllarda ilân edilecek programlar çerçevesinde bir defaya 
mahsus olmak üzere tekrarlanır ve aynı durum tekerrür ederse öğrencinin üniversite 
ile ilişkisi kesilir. 

e) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp sınavda başarısız olan öğren
ciler tam notun % 30'unu sağlamak kaydı ile enaz onbeş gün sonra yapılacak bütün
leme sınavına girerler. Başarı gösteremezlerse (d) fıkrasındaki hükümler çerçeve
sinde başarısız oldukları dersleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlarlar, aynı du
rum tekerrür ederse öğrencinin Üniversite İle ilişkisi kesilir. Yarıyıl Sonu ve Bütün
leme sınavına girme hakkı kazanıpta felaket, tabii afet, sağlık kurulu raporuyla 
haklı bir sebebi olduğundan sınava giremeyen öğrencilerin bu sınav hakları saklı olup, 
Fakülte Yönetim Kurulunca bu Öğrenciler için tesbit edilecek sınav programı ile ye
rine getirilir. 

f) Bir ders ve var ise uygulaması ayrı ayrı mütalaa edildiği takdirde yu-
karıdaki hükümler ders ve uygulamaya ayrı ayrı uygulanır. 

Madde 9 — Derslere devam zorunludur, öğrencinin devamım ilgili öğretim ela» 
mam uygun «gördüğü biçimde denetler ve fakülte yönetimi bu konuda kendisine yar
dımcı olur. 2547 sayılı Yasanın 44. maddesinin (c) bendi hükmü sakildir. 

Madde 10 — Bir dersin yarıyıl sınavı genellikle verildiği yarıyıl sonunda ya
pılır. İki yarıyılı kapsayan bir derste, gerekli hallerde, sınav İkinci yarıyılın sonunda 
yapılabilir. 

Yarıyıl için, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları yazılı olarak yapılır. Yarıyıl 
içi sınavlarının süresi bir ders saati (50 dakika) kadardır. Yarıyıl sonu ve bütün
leme sınavlarının süresi ise bir saatten az iki saatten fazla olamaz. 

Madde 11 — Başarı notu tam notun % 50'sidir. Yarıyıl içi sınavları ortalama
sının başarı notuna katkısı, 50 puanın üzerindeki her 10 puan için 2 puan olarak he
saplanır ve başarı notuna eklenir. 

Madde 12 — Sınavlarda kopya yapan, yaptıran veya yaptıkları anlaşılan öğ
renciler kopya yaptıkları dersten başarısız sayılırlar ve dersi tekrar ederler. Bu öğ
renciler için ayrıca disiplin kovuşturması açılır. 

Madde 13 — öğrencilerin derslerde ve sınavlarda beraberlerinde kimlik kartı 
bulundurmaları ve istendiğinde kimlik kartını göstermeleri zorunludur. 

Madde 14 — a) Yarıyıl sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrencilerin lis
tesi ilgili öğretim elemanı tarafından dersin bitiminde tesbit edilerek ilân edilmek 
üzere dekanlığa intikal ettirilir. 

b) Yarıyıl ve bütünleme sınav sonuçlan ilgili öğretim elemanı tarafından o 
dersin sınavının bitiminden itibaren, en geç on gün içinde, ilân edilmek üzere dekan
lığa intikal ettirilir. 

Madde 15 — Notlar 100 tam not üzerinden verilir. En düşük geçer not tam 
notun yarısı olan '50'dir. Notların karşılığı olan dereceler aşağıdaki gibidir. 

0 - 50 den az D Geçmez, 
50 - 70 den az C Orta, 
70 - 85 den az B İyi, 
85 - 100 den az A Pekiyi. 
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Madde 16 — Sınav sonuçlarına itiraz, notların ilanından itibaren en geç 6 
iş günü içerisinde, itiraz eden öğrencinin bir dilekçe ile dekanlığa başvurması şeklin
de yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan İtirazlar dikkate alınmaz. 

Madde 17 — İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmak için bu yö
netmelikte belirtilen derslerin ve uygulamalı çalışmaların basarı ile tamamlanmış ol
ması gerekir. 

Madde 18 — Lisans diploma derecesi sekiz yarıyıl boyunca okutulan ders ve 
uygulamalı çalışmaların sınav notlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması alınmak su
retiyle bulunacak notun 15 maddedeki karşılıklarına göre orta, iyi ve pekiyi olarak 
değerlendirilir ve diplomaya yazılır. Ayrıca öğrencinin mezun olduğu bölüm diploma 
da belirtilir. 

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 
ÇE Ş I T L I H Ü K Ü M L E R 

Madde 19 — İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri arasında öğrencilerin yatay 
geçişleri Yükseköğretim Kurumunun «Yükseköğretim Kurumları Arasında öğrenci
lerin Yatay Geçişleri Esaslar» yönergesine göre yapılır. 

Madde 20 — öğrencilerin disiplinle İlgili isleri 2547 sayılı Yasanın 54. madde
sindeki hükümler çerçevesinde yürütülür. 

Madde 21 — Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmemesi halinde öğrenci
nin üniversite ile ilişkisi kesilir. 

a) Başka bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci olarak kaydının bulunmuş 
olması, 

b) 2547 sayılı Yasaıun 54. maddesinde belirtilen esaslara göre Üniversiteden 
çıkarılma cezası almış olmak, 

c) 1. ve 2. yarıyıl derslerinin tüm sınavlarını fakülteye kayıt yaptırdıkları 
tarihten itibaren engeç iki yıl ve tüm yarıyılların derslerini altı yıl içinde başarama
dığı ve başaramayacağı anlaşılmış olmak. (8. maddedeki ilgili hükümler saklıdır.) 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1 — Bu yönetmelik 1982 - 1983 ders yılından itibaren fakülteye 
kayıt yaptıran öğrencilere ve bu yıldan itibaren ilk defa alınacak her derse uygulanır. 
Ancak, 1982 - 1983 yılından önce fakülteye kayıt yaptırmış öğrenciler sadece ders 
programları yönünden eski yönetmeliğe tabidirler 

Geçici madde 2 — 2547 sayılı Yasanın 44/a maddesi 1981 • 1962 yılından iti-
baren Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilere tatbik edilir. 

Geçici Madde 3 — Erzincan İşletmecilik ve Tarım Ekonimisi Yüksek Okulun
dan Fakültemiz bünyesine alınıp intibakları yapılmış öğrenciler Geçici 1 ve Geçici 2. 
maddelerdeki hükümlere tabi oldukları gibi ayrıca haklarında Fakülte Kurullarınca 
alınmış olan intibak kararlarına göre eğitimlerini sürdürürler. 

YÜRÜRLÜK MADDELERİ 

Madde 22 — Resmi Gazete'nin 30 Nisan 1980 tarih ve 16975 sayılı nüshasında 
yayımlanan Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 23 — Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer 

Madde 24 — Bu Yönetmeliği iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı yürü
tür. 
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Sinop Valiliğinden: 

Sinop İli özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım 
Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım Esaslarını 

Gösterir Yönetmelik 
Kapsam : 
Madde l — Sinop İli sınırları içerisinde projeye dayalı ve projesiz koy giri

şimlerini teşvik etmek ve desteklemek üzere İl Özel İdare Müdürlüğü Bütçesinin 
Köylere Yardım Tertibine konulan ödeneğin harcama usul ve esasları bu yönetme
liğe göre yapılır. 

Amaç : 
Madde 2 — Yardımın amacı köylerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel kalkın

malarım sağlamak için Köy Kamu Tüzel Kişiliğince yapılan ve örnek olabilecek 
nitelikteki girişimleri desteklemek ve bu suretle köy toplumunu daha iyi yaşam 
şartları düzeyine ulaştırmak konusunda yerel çapa ve kaynakları teşvik etmek ve 
desteklemektir. 

tikeler : 
Madde 3 — Yardım yapılacak teşebbüslerde aşağıdaki ilkelere uyulacaktır. 
1 — Köyün Sosyal, Ekonomik ve Kültürel kalkınmasına yardımcı olmak nite

liğini taşıması, 
2 — Yardım yapılacak teşebbüsün köy hudutları içerisinde veya aynı köye 

bağlı Mahalle ve Mezra hudutları içerisinde olması, 
3 — Köyün çoğunluğuna hizmet götürmesi ve köylüye örnek teşkil etmesi, 
4 — Yapılan teşebbüs ve işlerin teknik usullere uygun olması, 
5 — Devlet yatırım programlarında olmaması, (yatırım programlarına dahil 

olupta köylü katkısı bulunan işlerde bu katkının tamamının karşılanmasına köy 
gücünün yetmemesi.) 

6 — Önceden plân ve projesinin yetkili dairelerce uygun görülerek onanmış 
bulunması, 

7 — Aynı bütçe yılında İl Özel İdaresinden yardım görmüş başka bir iş olma
ması, 

8 — Yapılacak tesisin arsa veya arazisi köyce sağlanmış bulunması, bina
larda ise temel atılmış ve su basmanına kadar yapılmış olması, 

9 — Yardım yapılacak teşebbüsün en az % 30 unun köy idaresi tarafından 
gerçekleştirilmesi ve karşılanmış olması gereklidir. 

(Köy halkının bedeni veya nakdi katkısını içermesi zorunludur.) 
10 — 50.000 liraya kadar olan işler ve yardımlar için proje aranmaz köy sı

nırları dışında olup, Valinin uygun göreceği yerler ve yatırımlar. 
11 — Konunun Mahalli imkanlarla başlamış olup. Mahalli imkanlarla bitiri

lememiş olması, 
12 — Yapılan yardımlar Dernek ve Sendikaya aktarılamaz. 
Yardım Konusu Olabilecek İşler : 
Madde 4 — Yardım konusu olabilecek işler aşağıda maddeler halinde belir

tilmiştir. 
1 _ Köy konakları, Muhtar Odası, Misafirhane, Toplantı Salonu, Kütüphane, 

Okuma Odası, Cami, Mezbaha yapımı ve onarımı, tadilatı, 
3 — Köy tüzel kişiliğine ait turistik tesislerin yapımı ve geliştirilmesi, 
3 — Koy orta malı fırın ve değirmen yapımı ve onarımı, 
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4 — Köy hamam ve çamaşırhane tesisleri yapımı ve onarımı. 
5 — Kanalizasyon yapımı, köy içindeki akarsu yataklarının düzenlenmesi, 
8 — Su basmalarım ve arazi kaymalarını önleyecek tedvir ve tesisler, 
7 — Köy içi köprüleri ve menfez yapımı, 
8 — Mezarlık ve okul çevre duvarları inşaatı, 
9 — Köy içi yollarının bakımı ve yapımı, 
10 — Köy umumi helası yapımı, 
11 — Köy korusu ve köy ormanı, koy meyvalıgı yapımı, 
12 — Küçük sulama tesisleri (Devletçe ele alınmayan) 
13 — Mera ıslahı ve geliştirilmesi, 
14 — Telefon haberleşme tesisleri, 
15 — Su ürünleri ile tarımsal ürünlerin üretim, muhafaza ve pazarlanması 

geliştirme ve değerlendirmesi maksadı ile köy hudutları içerisinde veya dışında olup, 
Valinin uygun göreceği yerlere kurulacak tesisler ve işletmeler için gerekli makına, 
alet ve malzeme temini, ve nakdi yardım, 

16 — Koyun orta malı taş, tuğla, kireç, kum ve benzeri ocakların geliştiril
mesi, 

17 — Koyun ortaklaşa kullanacakları Biogaz Tesislerinin yapımı, 
18 — Pazar yerleri yapımı, 
19 — Köylerin ekonomik güçlerini art ırmak amacıyla açılacak Halıcılık, Do

kumacılık, Demircilik, Marangozluk gibi öğretici ve Eğitici kursları için gerekli 
alet. ekipman, malzeme alım ve onarım işleri, 

20 — Koy toplum kalkınma yönünden faydalı görülecek diğer teşebbüsler ve 
girişimler, (Anonim Şirket ve Kooperatifler 

21 — Koy orta malı damızlık temini, ahır yapımı WC onarımları, 
22 — Bu esaslar dahilinde koylerin kurdukları Birlikler tarafından girişilecek 

benzeri işler içinde yardım yapılabilir. 
23 — Park, Bahçe Oyun ve Spor alanları yapımı, 
24 — Alt Yapı Tesisleri yapımı ve düzenlenmesi, 
25 — Ulaşım ve Trafiğin seyrini engelleyen heyalanlı mıntıkalara istinad du-

varı yapımı, 
26 — Tarihi esaslerın ve sivil mimarı örneklerinin ve doğal güzelliklerin ge 

rektiğınde onarılması ve korunması, geliştirilmesi. 
27 — iller Bankasınca yapılan yardımın desteklenmesi, 
28 — Koy İlkokulu için Koy Tüzel Kişiliği adına kamulaştırılacak arsa bede

linin Koy Bütçesinden karşılanmaması halinde Koy Bütçesinin maddi imkanları ye
terli olmadığından bu konu ile ilgili kamulaştırma ve mahkeme masrafları için yar
dım yapılması. 

Yardım Yapılacak Köylerin öncelik Sırası 
Madde 5 — Aşağıdaki durumlarda yardım için köylere öncelik tanınır 
a) Tabu afete maruz kalmış olması, 
b) Konunun mahalli imkanlar ile başlanmış ve mali yetersizlikler nedeniyle 

tamamlanamamış, yapılacak yardımla bu teşebbüsün hemen ikmal edilecek ve hiz
mete girebilecek nitelikte olması gerekir 

c) Koyun kuruluş yeri itibariyle ozel sorunlarının bulunması, 
d) Koyun ekonomik, sosyal ve alt yapı tesisleri yönünden geri kalmış olması 

Devlet ile İl Yardımlarından geregi kadar faydalanmamış bulunması, 
e) İl Özel İdare Bütçesinden hiç yardım almamış olması, 
f) Hizmetten yararlanacak nüfusun fazla olması, 
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g) Köyün turistik önemi olması, 
h) Koy tarafından projeye katılma oranının yüksek olması, 
ı) Teklif edilen hizmetin üretime donuk bulunması, 
Yardım. Yapılamayacak Durumlar ; 
Madde 6 — Aşağıda yazılı durumlarda yardım yapılamaz: 
1 — Daha önce yardım yapılmış ve yardım senesi içinde yerinde ve zamanın

da harcamasını yapmayan köyler, 
2 — Köyün kalkınmasında kısa sürede etkili olmıyacak projelere prensip ola

rak yardım edilmeyecektir. 
3 — Maksadı dışında harcama yapan köylere verilen yardımı maksadına uy

gun olarak harcanıncaya kadar. 
4 — Başka kaynaklardan yardım alınmak suretiyle başlanan ve taahhüde 

bağlanan tesislere taahhüt sonuna kadar, 
5 — Aynı köydeki tesise aynı bütçe yılında mükerrer olarak yardım yapılmaz 

(Her yıl her köyde bir konuya yardım yapılır 
6 — Yardım yapılacak tesis iki yıl içinde bitmesi gerekir. Bitirilmediği tak

dirde limit içinde dahi olsa o hizmet için yardım yapılamaz 
Yardım İsteme ve Uygulama Şekli : 
Medde 7 — Yardım isteğinde bulunan köy muhtarlığı konunun amaç ve kap

samını, köyce hangi şekilde ve ne miktarda katkıda bulunacaklarını belirten ve 
İhtiyar Kurulu kararı eklenmek suretiyle ilçelerde kaymakamlara, merkez ilçede 
Valiliğe yazılı olarak müracaatta bulunurlar Bu maksatla her konu için ayrı müra
caat formu doldurulur 

Kaymakamlarca uygun görülen müracaat formları görüş ve kanaat belirti
lerek Valiliğe gönderilir. 

Valiliğe bizzat yapılan ve ilçelerden gelen istekler. Valiliğin tensibi halinde 
önce bu işlerle ilgili idari şubelerce incelemeye tabi tutulur. Dairesince yardım edil
mesi uygun görülen işler için lüzum gorulürse İl Daimi Komisyon toplantılarına i l 
gili Daire Müdürü do katılır. 

Yardım yapılması kararlaştırılan işlerin proje, keşif ve şartnameleri İl'in ko
nu ile ilgili daireleri tarafından hazırlanır Lüzumu halinde projeler mevzuat hü
kümleri dairesince Valiliklerce serbest piyasada da yaptırılabilir. Bu maksatla ya
pılacak proje bedelleri İl Özel İdare Bütçesinden karşılanır. 

Yardımlardan yararlanmak isteyen Merkez İlçeye bağlı köylerin Valiliğe, 
İlçelere bağlı köylerinde ilgili Kaymakamlıklara her mali yılın 6 ncı ayı sonuna ka
dar başvurularını yapmış olmaları gerekir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular 
ödenek bulunduğu takdirde o yıl içinde, ödenek bittiği takdirde ertesi yıl için önce
lik sırasına alınarak değerlendirilebilir. 

Yardım İsteklerinin İncelenmesi ve Karşılanması : 
Madde 8 — Yardım için kaymakamlıklara yapılan başvuru bu yönetmelikte 

köyler için öngörülen öncelik sırasına göre yapılmak istenen işin önemi ve gerek
liliği dikkate alınarak Kaymakamlıklarca incelenir seçilen işlere ilişkin başvurular 
Valiliğe gönderilir. Valilikçe yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunanlar hak
kında karar verilmek ve tahsis yapılmak üzere dosya i l daimi encümenine gönderi
lir. 

İl Daimi Encümenince uygun bulunarak tahsis yapılması için karara bağla
nan tesislere ait yardımlar ilçe özel idare memurluklarına gönderilir. Yardımlar ge
rekli görüldüğü takdirde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vasıtasıyla usulüne uy
gun olarak koy ilgililerine ödenir. 
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Yapılacak Yardımım Miktarı : 
Madde o — Yapılacak yardım miktarı aşağıda gösterilmiştir. 
1 — Bir köy için yapılacak yardımın üst sınırını İl Daimi Encümeni tesbıt 

eder, 
2 — Yardım işin başlanmış olmasından ve su basmasına kadar yapılmış bu

lunmasından sonra verilir. 
3 — Tabii afetler ve acil durumlar hariç, yapılacak tesis maliyetinin % 70 

inden fazla yardım yapılamaz 
4 — Köylere yardım ve birliklere yardım ödeneği ilçelerin köy adedi esasına 

göre tevzi edilir. 

Yardımın ödeme Şekli : 
Madde 10 — Yardımın ödenmesi aşağıdaki şekilde yapılır. 
1 — İlçe Kaymakamlıkları ve İlçede ilgili temsilcilerin ve lüzumunda Mer

kezden gönderilecek fen elemanının mahallinde yapacakları müşterek inceleme 
üzerine verecekleri rapora göre ik i eşit taksitte ödenir. 

2 — Yardım, aynı ve nakdi olarak yapılır. 
3 — Yardım işin % 23 arasında gerçekleşmesinden sonra başlatılır. 
4 — Yardımın sarfı Özel İdare Müdürlüğü ve İlçelerde Özel İdare Memurluk-

larınca sağlanır. 
Teknik ve idari Yardım : 
Madde 11 — İl ve İlçelerin ilgili daireleri koy muhtar lar ına örnek teşkil ede 

cek teşebbüslerde şahıslara, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında, kont
rolünde teknik ve idari yardımda bulunurlar. 

İlçe kaymakamları, işlerin vaktinde ve projeye uygun olarak bitirilmesi, yar
dımın amacına ulaşması için her turlu tedbir ve denetime başvurarak, denetleyip 
denetlettirerek aksamaları zamanın da Valiliğe bildireceklerdir. 

Harcamaların izlenmesi ve Merkezden Denetimi : 
Madde 12 — Valilik, yardımın yerinde ve zamanında sarf edilip, edilmediğini 

ilgili Val i Yardımcısına, İlçe Kaymakamına. Özel idare ve ilgili Daire Müdürlükle
rine, Teknik Elemanlara devamlı kontrol ettirebilir 

Yardımın Kesilmesi ve Köy İlgililerinin Sorumluluğu : 
Madde 13 — Valilik, yardımın yerinde ve vaktinde amaca uygun olarak sarf 

edilip edilmediğini ilgili daire müdürleri ve Kaymakamlar aracılığı ile devamlı tet
kik ve kontrol ettirilir. 

Maksada uygun şekilde harcanmayan yardımın tesbıt edilmesi halinde Kay
makamın veya ilgili daire mudurunun teklifi üzerine Valinin yazılı emri ile yardım 
kesilir 

Yardımın kesilmesi halinde artan ödenek, Valinin teklifi ile 11 Daimi Komis
yonun uygun gordugu projeye müstenit diğer işlere tahsis olunur 

Büro ve Yazışma İşleri : 
Madde 14 — Bu yönetmeliğin uygulanmasında buro işleri ve yazışmalar, Mer

kezde bütçe ve muhasebe şefliğince, ilçelerde özel idare memurluklarınca yapılır. 
Bütçe ve Muhasebe Şefliği ile Özel İdare Memurluklarında yapılan bu yar

dımlar için özel bir dosya ve defter açılarak durumları burada izlenir 
Yürürlük : 
Madde 15 — Bu yönetmenlik Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe gi

rer. 
Yürütme : 
Madde 16 — Bu Yönetmenlik hükümlerim Sinop Valisi yürütür 
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Han Belediyesinden: 

Eskişehir İli Han Belediyesi imar Yönetmeliği 

BİRİNCİ BOLÜM 
G E N E L HÜKÜMLER 

Madde 1.01 — 678S sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulu
nan bu Yönetmelik Han Belediyesi sınırları içinde ve bu Belediyenin mücavir 
sahalarında uygulanır. 

Madde 1.02 — Bu Yönetmelik, Resmi Gazete ile yayımım 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, İmar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu 
maksatla etüd edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sadece ayrık veya bitişik bina 
yapılacağım, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağım, binaların tertip 
şeklim ve yüz alacakları cepheyi tesblt maksadıyla şematik olarak gösterildiğinden, 
bunlara ait İfadeler 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 İskân Bakan
lığına intikal eden konularda ve müteakip benzer işlerde adı geçen Bakanlığın müta
laasına uyulur. 

Bunun dışında, Belediyenin hiç bir organı tarafından, bu Yönetmelik esasla
rına aykırı olarak, prensip kararları ve benzeri kararlar alınıp uygulanamaz. 

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

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

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

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

Madde 1.08 — Projeleri İmar ve İskân, Bayındırlık veya Mil l i Savunma Ba
kanlıklarınca hazırlanacak veya onaylanacak yapılara ait projelerin belediyece in
celenmesi sırasında, bu Yönetmeliğin 3 üncü bölümünde belirtilen ölçü ve hüküm
lere bağlı kalınması mecburiyeti yoktur. 

Ayrıca, umumi binalardan yalnız ayrık nizamda olanları ile sanayi bölgelerin
deki tesisler, bu Yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıtlarına 
ve yönetmelikte bu gibi binalar için yer verilenler dışında kalan İş ölçülere tabi 
değildir. 

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

Madde 1.09 — Ruhsat alınması gerektiği halde, ruhsat alınmadan yapılan 
veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar, imar planı ile kanun, tüzük ve yönetme
lik esaslarına uygun hale getirilmedikçe, bunların tamir, tadil ve ilâvelerine izin ve
rilmez. 
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Ancak, bu gibi yapıların bulunduğu parsel içinde plan ve mevzuata uygun 
olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tadil ve ilavelerinde veya yeniden ya
pılması mümkün olan yapılarda bu hüküm uygulanmaz. 

Madde 1.10 — Bu Yönetmelikte belediyeye bırakılmış olan takdir yetkileri, 
belediyenin imar İşlerini yürütmekle görevli dairesince kullanılır. 

Madde 1.11 — Belediyeye ait yerler üzerinde (otobüs durağı, büfe, W. C , trafo 
ve benzerleri gibi) belediye hizmetlerinin görülebilmesi için lüzumlu tesislerin in
sansına, ancak belediyece mahzur görülmeyen hal ve şekillerde ve o yerin karak
terini muhafaza etmek şartıyla İzin 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 BOLÜM 
TARİFLER 

Madde 2.01 — Bu Yönetmelikte sözü geçen ve açıklaması faydalı görülen bazı 
tabirler aşağıda tarif olunmuştur : 

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

gibi ifadelerle, imar planlarında 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) İnşaat sahası : Bodrum ve çatı katları dahil, istanı mümkün olan bütün 
katların, ışıkhklar çıktıktan sonraki sahaları toplamıdır. Açık çıkmalar bu sahaya 
dahil değildir. 

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

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

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

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

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

i) Zemin kat : Binaların normal giriş katıdır. 
J) Resmi bina . Devlet teşkilâtı nizamında yer alan ve Devletin yapmakla 

vazifeli olduğu hizmet ve faaliyetleri ifa eden müesseselere ait veya bu müesseselerce 
sermayesinin yarısından fazlasına iştirak olunan teşekküllere ait olup, bir kamu 
hizmeti için kullanılan binadır. 
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k) Umumi bina : Resmi binalarla, köy, özel İdare veya belediyelere ait olan 
ve bir kamu hizmeti İçin kullanılan binalar, İbadet yerleri, eğitim, sağlık ve spor 
tesisleri, sinema, tiyatro ve benzeri binalardır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
A R S A V E Y A P I L A R L A İLGİLİ HÜKÜMLER 

Parsel büyüklükleri : 
Madde 3.01 — İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde yapılacak İfrazlarda, 

elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçülere; arazi meyili, yol durumu, mevcut ya
pılar vesaire gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapı
ların ölçü ve ihtiyaçları da gözönünde tutularak tesbit olunur. Şu kadar ki , bu tes
bit sırasında aşağıdaki şartlar İhlâl edilemez. 

Parsel genişlikleri: 
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) Ayrıkk nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (6) metreden. 
B) 6, 6 katlı inşaata müsait yerlerde : 
a) Bitişik nizamda : (6) metreden, 
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (6) metreden, 
C) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (9) metreden. 
C) 7, 8, 9, 10 katlı inşaata müsait yerlerde : 
a) Bitişik nizamda : (9) metreden, 
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (9) metreden, 
c) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (12) metreden. 
D) Yüksek İnşaat bölgelerinde : (30) metreden. 
II — Yalmz tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde : (4) metreden. 
I H — 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, köşebaşına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan

bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır. 
Parsel derinlikleri : 
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde : 
a) ön bahçesiz nizamda : (10) metreden, 
b) ön bahçeli nizamda : ön bahçe mesafesi + (10) metreden, 
II — Yalnız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde : 
a) ön bahçesiz nizamda : (4) metreden, 
b) ön bahçeli nizamda : ön bahçe mesafesi + (4) metreden, 
m — Küçük san'atlar bölgelerinde : (10) metreden, 
IV — Sanayi bölgelerinde : (30) metreden, az olamaz. 
Parsel sahaları : 
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde : Yüksek İnşaat bölgesi olarak tesbit 

edilen yerlerde (2000) m2 den, 
n — Sanayi bölgelerinde : (2000) m2 den, az olamaz. 
BAHÇE MESAFELERİ : 
Madde 3.02 — İskân sahalarında yapılacak binaların : 
ön bahçe ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeleri genel olarak (5) 

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

bahçe mesafelerini, mevcut istikametler esas alınarak tayin ve tesbite, belediye yet
kilidir. 

TEVHİT V E İFRAZLARDA İSTİSNALAR : 

Madde 3.03 — a) Çeşitli kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi mak
sadıyla yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden, bu hizmet ve tesisler için lü
zumlu parçaların ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak İfrazlar, bu yönetmelikteki 
İfraz şartlarına tabi değildir. 

b) Yeni parsel ihdas etmemek kayıt ve şartıyla, mevcut parsellerde daha 
müsait şartlar vücuda getirmek ve tatbikatı kolaylaştıracak durumlar hasıl etmek 
maksadıyla yapılacak hudut tashihi mahiyetindeki İfraz 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 basma tesadüf etmeyenlerinin, 
belediyece ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanılarak başka bir hal tarzı bulun
madığı takdirde, bina yapılması mümkün olan parçaların ayrılmasını sağlamak 
üzere cephe genişlikleri azaltılmamak kaydıyla ifrazına izin verilebilir. 

YENİ İHDAS EDİLECEK PARSELLERİN Y O L A CEPHESİ B U L U N M A S I 
MECBURİYETİ : 

Madde 3 04 — ifraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel ihdas edilemez. 

UMUMİ HİZMETE A Y R I L A N Y E R L E R : 
Madde 3.05 — İmar planlarında, İskan hudutları içinde bulunup da, umumi 

hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı ay
rıldıktan sonra, geriye kalan parçaları imar planına ve bu yönetmelik esaslarına 
göre müsait ise parsellere ayrılabilir. Keza, imar planı ve yönetmelik esaslarına 
göre müsait olduğu takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir. Tamamı umumi 
hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parça plan ve yönetmelik hüküm
lerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştırılıncaya kadar sa
hipleri 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 nisbetınde mevcut ve müstakbel yol 
güzergâhlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle, İmar Kanununun 11 nci maddesin
deki şekil ve esaslar dairesinde muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. Bu yapının, 
imar planına göre bulunduğu bölgenin özelliklerini ve belediyenin imar işlerini yü
rütmekle görevli dairesinin teklifi de gözönüne alınarak, hangi maksat için yapılıp 
kullanılabileceği Belediye Encümenince tayin ve tesbit olunur. Mal sahibi bu mak
sadın dışına çıkamaz. 

Ayrıca, bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil olanlarında program müd
deti sonunda, programa dahil olmayanlarında ise, kanunen muteber müracaat tari
hinden itibaren 5 yıllık müddetin geçmesi halinde, bu yer belediyece kamulaştırıl-
madığı veya imar planında gerekli değişiklik yapılarak başka bir imkan sağlanama
dığı takdirde, yine bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar k i bu hallerde verilecek 
ruhsatın daimi olması gerekir. 
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K A P A N A N YOL VB ÇIKMAZ S O K A K L A R : 

Madde 3.06 — îmar planına göre kapanan yol veya çıkmaz sokaklar üzerinde 
veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan parseller ifraz edi
lemezler. Bu gibi yerler, îmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanmadığı ve yapı 
yapılmasına müsait bir durum elde edilmediği takdirde, bu hükümler uygulanıncaya 
veya kamulastırılıncaya kadar sahiplerinde olduğu 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 S A H A L A R : 
Madde 3.07 — Seylâp bölgesinde bulunması, sıhhi veya jeolojik mahzurları ol

ması 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 tesis
lerden başka yapı yapılamaz. 

İSKAN H U D U T L A R I DIŞINDAKİ Y E R L E R : 
Madde 3.08 — İskân hudutları dışında kalan yerlerde bulunan arsalarda, sıhhi 

ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde, arsa sathının (% 5) inden fazla yer işgal 
etmemek, inşaat sahaları toplamı (250) metrekareyi ve saçak seviyelerinin tabii ze
minden yüksekliği (3.50) metreyi aşmamak, yola ve arsa sınırlarına (5) metreden 
fazla yaklaşmamak şartıyla, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri 
veya ziraat, eğlence veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müştemilât bina
ları yapılmasına izin verilebilir. 

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

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

BİNA İNŞA ŞARTLARI : 

Madde 3.09 — Genel olarak parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uyma
yan arsalarda, yeni inşaat ve ilâveler yapılmasına veya mevcut yapıların esaslı tadi
line izin verilmez. 

Bu gibi arsalar, İmar Kanunu hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait 
hale getirilinceye veya bu mümkün olmadığı tekdirde kamulastırılıncaya kadar, sa
hiplerince eskiden olduğu gibi kullanılmasına devam olunur. 

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

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 arsalarda, 
parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere bağlı kalmaksızın yapı yapılmasına da İzin 
verilebilir. 
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Madde 3.10 — Genel olarak, herhangi bir arsa, imar planı ve yönetmelik esas
larına göre parsellere ayrılmadıkça, üzerine lüzumlu müştemilat 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 hükümlerine 
dayanılarak tayin edilen azami bina sahasını aşmamak ve asgari bahçe mesafele
rini muhafaza etmek şartıyla yapı yerini belediye tesbite yetkilidir. 

Madde 3.12 — Ayrık yapı nizamına tabi olan veya ikil i blok yapılması gereken 
yerlerde, daha uygun çözüm yolları bulmak maksadıyla, birkaç dar parseli birlikte 
mütalâa ederek o yer için tesbit edilen yapı karakterine uyacak bir tertipten uzak
laşmamak üzere, bina cepheleri toplamı (24) metreyi geçmeyen ikil i 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 şart ıyla: 

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 teşkli 
etmek ve onlara herhangi bir zarar vermemek şartıyla, parsel derinligince yapı izni 
vermeğe. 

Belediye yetkilidir. 

Ayrıca : 
a) i k i tarafında imar planına göre olduğu gibi muhafazası mümkün bina bu

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

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

c) Köşe başından başka iki yola cephesi bulunan ve varsa ön bahçe mesa
feleri çıktıktan sonraki ortalama derinliği (30) metreden azolan parsellerde, bu de
rinliğe 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 aynı maksatla kullanılan birinci katları müşterek mitalâa edi
lerek, bunların yüksekliği (3.50) metreyi aşmayan kısımları varsa bodrumları ile bir
likte arsa derinligince yapılabilir. 
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Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabii 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 yüksek
likleri 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 : 
(8.00) m'ye kadar olan yollarda: Bina yüksekliği (6.50) m'den, kat adedi bod

rum hariç (2) den fazla, 
(6.00) m. ve daha geniş yollarda : Bina derinliği (6.50) m'den, kat adedi bod

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

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

rum hariç (2) 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. 
(İmar plânlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbir

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

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

c) Yeni yapılacak binaların, tâyin edilmiş İse imar planı 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 ve
saire gibi kat adedi ve bina yüksekliği ile ilgili elemanları, plân veya yönetmelikte 
gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplamak, lüzumu halinde asansör yeri bırakıl
mak ve proje mes'uliyeti ile fenni mes'uliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak 
şartıyla, noksan katlı inşaat yapılabilir. Belediyece uygun görülen hallerde 3 ve daha 
az katlı bina yapılması gereken yerlerde İnşa olunacak noksan katlı binalarda ise 
bu şartlar aranmayabilir. 

Ayrıca, bina yapılması mümkün olan ve 8785 sayılı Kanunun 48 nci madde
sinin uygulanması bahis konusu olmayan parsellerde sahibinin isteği ve Belediye En
cümeni kararıyla, uygun görülecek muvakkat bir zaman için, yüksekliği (3.50) met
reyi geçmeyen bina veya tesislere de izin verilebilir. 

d) Bu maddenin uygulanmasında, yollardaki arızi genişleme ve daralmalarda, 
ön bahçe, yeşil saha, röfüj, meydan, demiryolu, su kenarı gibi unsurlar yol geniş
liğine dahil edilmez. 

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 i lk 3 metre yükseklik İçin (1) kat, artan her 3 metre 
içinde birer kat itibar olunur. 
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BİNALARA KOT VERİLMESİ: 

Madde 3.15 — Genel olarak binalara arsanın cephe aldığı yolun kırmızı ko
tuna göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hizasındaki tretuvar üst 
seviyesinden kot verilir. 

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

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

ik i l i blok teşkil eden binaların her ikisine de aynı kot verilebilir. 

Köşebaşında rastlayan parsellerde yapılacak binalar, daha fazla yükseklik 
alabileceği sokağın şartlarına tabidir. Ancak, bu yükseklik diğer sokakta (20 met
reden fazla devam edemez. Keza 3.13 üncü maddenin (c) fıkrası uyarınca yapılacak 
binalarda, daha fazla yükseklik alabileceği sokağın şartlarına tabi olmakla beraber, 
en az (3) metre evvel diğer sokak şartlarına uydurulacaktır. Şu kadar k i , bina de
rinliğinin (20) metreden fazla olmaması halinde bu fıkradaki (3) metrelik mesafe 
şartı da aranmayabilir. 

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

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

Madde 3.16 — Genel olarak, zemin kat döşeme seviyeleri; binaların kot 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 şekil takdire, gereken yerlerde kademeler yaptırmağa belediye 
yetkilidir. 

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

BAZI Y A P I L A R D A A R A N A N ŞARTLAR : 

Madde 3.17 — a)Kat adedi ve yükseklikler : 
Kerpiç binalarda : Bir bodrum ve bir normal kat, yani (3.50) metreyi, 
Hımış, ahşap, yarım ahşap, yarım kagir binalarda : Bir bodrum ve iki normal 

kat, yani (6.50) metreyi aşamaz. 
Kerpiç yapıların üzerine ayrıca çatı katı yapılamaz. 
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b) Ahşap ve yarını ahşap binalar bitişik olarak yapılamazlar. Hımış ve yarım 
kagir binaların, komşu hudutlarında zeminden itibaren çatının her yerinden (0.50) 
metre yüksekliğe kadar ve an az bir tuğla kalınlığında yangın duvarı yapılması 
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 

arzeden 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 

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

hükümlerine uyulacaktır. 

ÇIKMALAR: 

Madde 3.20 — Binalarda, azami bina sahası dışında: 
Kendi bahçe hudutları dışına taşmamak, 
Genişliği (1.20) 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 (ü) metreden, kapalılarda (3) met

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

pılacak 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, ik i taraftaki ilgililerin muvafakati 
halinde ve belediyece mahzur görülmediği takdirde, çıkmaların yan komşu hududuna 
kadar yaklaştırılmalarına da izin verileceği 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 Sınırı Dışındaki Çıkmalar : 
Ön bahçesi bulunmayan yada yeterli olmayan teşekkül etmiş, bölgelerde; yol, 

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

Çıkma izm verilmesine esas olacak teşekkül etmiş bölge koşulu her yapı adası 
için aranır. Bir yapı adasının bir kenarında bu maddede belirtilen şekilde çıkmak 
bina varsa, adanın sadece o kenarı çıkmalı teşekkül etmiş sayılır. 
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Birden çok yol, meydan, yeşil alan ve benzerine cephesi olan parsellerde çıkma 
izni, her cephe İçin adanın çıkmalı teşekkül etmiş olman koşuluna bağlı olarak 
verilir. 

İmar planı kararı ya da İmar Yönetmeliği değişikliği nedeni ile kat eklenmesi, 
çatı katlarının tam kata tamamlanması halinde bu maddedeki çıkmalı teşekkül etmiş; 
bölge koşuluna uyularak eklenecek kat ve bölümlerde de çıkma İzni verilir. 

Geçici Madde — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsatı alınarak 
yapımına başlanmış parsel sınırı dışına çıkmalı binalar onanla projesine uygun olarak 
tamamlanır. 

Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa ya
pılsın (0.20) metreyi geçmeyen motifler İle bahçe içerisinde yapılacak üstü açık teras 
ve zemin kat giriş merdivenleri, bina cephesinden itibaren genişliği (1.50) metreyi 
geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar üst seviyesinden 
en az (2.20) metre yükseklikte bulunmak şartıyla, yol durumuna, civarın ve binanın 
karekterine göre, belediyece tesbit edilecek giriş saçakları çıkma addedilemez. 

IŞIKLIKLAR : 
Madde 3.21 — Her müstakil ev veya dairede, en az bir oturma odası İle yatak 

odalarının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları gereklidir. Bu şekilde 
ışık ve hava almalarına lüzum olmayan diğer odalarla mutfakların ışıklıktan, yı-
kanma yeri ve W. C. lerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmaları da müm
kündür. 

Genel olarak ışıklıklar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyen binalarda dar 
kenarı (1.50) metreden ve sahası (4.50) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenan (2) 
metreden ve sahası (6) metrekareden az olamaz. 

Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacakları ışıklık
lar yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyenlerde dar kenarı (1.50) metreden ve sahası 
(4.50) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenarı (2) metreden, sahası (8; metre
kareden 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 ışık
lık veya hava bacası ölçülerinin arttırılmasını gerektirmez. 

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

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

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

E V L E R D E B U L U N M A S I GEREKEN PİYESLER VE ÖLÇÜLERİ : 

Madde 3.22 — a) Her müstakil evde veya dairede; en az : 
1 oda 
1 yatak odası veya nişi 
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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. G bir arada ola

bilir. 
b) Bunlardan; 
En az 1 oda 2.80 X 4.00 m. 
Yatak ve çalışma odaları 2.10 X 2.80 m. 
Mutfak veya yemek pişirme yerleri 1-50 X 2.00 m. 
Banyo veya yıkanma yerleri 1.20 X 2.00 m. 
W. C. 1-00 X 1.20 m. 
Antre, ofis, koridor, yatak holü vs. İç geçitler 1.00 X 1.20 m. 
Birden fazla daire ile ilgili genel geçitler 1.10 X 1.20 m. 

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

lerde bir dikdörtgen sığdırılabilecek mesahayı haiz bulunmaları lazımdır. 

İÇ YÜKSEKLİKLER : 

Madde 3.23 — Genel olarak, İskân edilen katların, taban döşeme kaplaması 
üzerinden tavan altına kadar olan yüksekliği (2.80) metreden az olamaz. 

Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, W. C , kiler, ofis, antre, koridor, ya
tak holü, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler, asma katlar, İskan edilmeyen 
çatı ve bodrum katları ile müştemilât binalarında bu yükseklik (2.20) metreden aşağı 
düşmemek üzere indirilebilir. 

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

Otel, pansiyon, işhanı, büro, mağaza, dükkân ve benzeri İşyerlerinin ve içe
risinde insan oturan, yatan veya çalışan diğer binaların iç yükseklikleri de (2.60) 
metreden az olamaz. 

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

P E N C E R E L E R : 

Madde 3.24 — Binalarda, pencere boşlukları toplamı, faydalanılacak piyes 
alanının: Salon, oda ve mutfaklarda sekizde birinden ve birinden her halde (1.25) 
metrekareden, diğer piyeslerde onda birinden ve her halde (0.45) metrekareden az 
olamaz. Camlı balkon kapılarının (0.80) metreden yukarıdaki kısımları pencere boş
luğu sayılır. 

K A P I L A R : 

Madde 3.25 — Genel olarak kapı yükseklikleri (2) metreden, kapı genişlikleri 
ise; bu yönetmelikte sözü geçen umumi binaların, otel, pansiyon, İşhanı, çarşı ve ben
zerleriyle, daire adedi 4'ten fazla olan apartmanların ana giriş kapılarının (1.40) met
reden, mutfak, kiler, yıkanma yeri, WC ve benzeri yerlerin kapılarında (0.70) met
reden az olamaz. 

Asansör, garaj, odunluk, kömürlük, depo ve benzeri özellik arzeden yerlerin 
kapılarında bu madde hükümleri aranmaz. 
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Madde 3.26 — Binaların bitişik komşu tarafına, ilgili komşu parsel sahibinin 
muvafakati alınıp tapuya tescil ettirilmedikçe ve alt olduğu piyes kapı veya pencere 
açılmasa dahi esasen gerekil 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 merdivenleri 
ahşap olamaz. 

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

fazla dairesi bulunan apartmanlarda, (1.20) metreden, diğer binalarda (1) metreden 
az olamaz. 

Bu genişliklerin : 
Tek aileye mahsus evlerde (1) metreye, çatı ve bodrum merdivenler İle servis 

merdivenlerinde (0.70) metreye kadar indirilmesi mümkündür. 
Merdiven basamaklarının ölçüleri: 
a = Basamak y ü k s e k l i ğ i n i göstermek ve (0.19) metreden fazla olmamak, 
b = Basamak genişliğini göstermek üzere : 2a + b = 60 İla 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 müm
kün olan binalara kat ilâvesi halinde, mevcut yapılacak işlemi tayine, belediye yet
kilidir. 

ASANSÖRLER: 
Madde 3.28 — Yüksekliği (15.50) metreyi geçen veya beşten fazla katı bu

lunan 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, asan
sör tesisi mecburiyeti bir kat daha fazlası halinde uygulanır. 

İmar -p lan ı 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 bina
lara bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, nizami şekil ve ölçülerde mer
diven yapılması şartını ortadan kaldırmaz. Asansör yapılması gereken binalardan 
belediyece lüzumlu görülenlerinde içte veya dışta, yangına mukavim bir malzemeden, 
en az (0.70) metre genişliğinde yangın merdiveni yapılması şarttır. 

K O R K U L U K L A R : 
Madde 3.29 — Her türlü binada : 
Balkon ve teras etrafında, 5 ten fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde, 

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

B A C A L A R : 
Madde 3.30 — Kaloriferli dahi olsa, mesken olarak kullanılan binaların herblr 

dairesinde, mutfak veya banyo dışında kalan en az (1) piyeste, otel, İşhanı 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, ik i ve daha fazla baca birbirine bağlanmayacaktır. 

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

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

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

belediyece değiştirilebilir. 
P A S A J L A R : 

Madde 3.32 — Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların : 
a) Taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan temiz açıklığının (3.50) 

metreden, 
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 tertibatını haiz bulunması, 
c) Birden fazla katlı olmaları halinde, her bir kat arasında 3.27 nci maddedeki 

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

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

S U DEPOLARI V E 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 W. C , pisuvar ve lavabo 
yapılması gereklidir. 

B O D R U M L A R L A İLGİLİ BAZI HUSUSLAR : 
Madde 3.34 — Bu yönetmelikte sözü geçen umumi binaların bodrum kısımları, 

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 yapılacak ön bahçesiz binalarda yol cephesinden bodrum girişi yapı
lamaz. 

Kapıcı daireleri : 
Madde 3.36 — 6785 sayılı Yasaya, 1605 sayılı Yasa ile eklenen 2 nci madde ge

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

A — Kapıcı dairesi ayrılacak binalar : 
1) Konut, işyeri ve büro olarak kullanılacak binalardır, (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 bina

larının 4000 mi (brüt) den, fazla olanlarında kapıcı dairesi ayrılması zorunludur. 
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2) Konut binalarının daire sayısı 20 den, İşyeri ve büro binalarının 6000 m3 
(brüt) den fazla olanlarında, kapıcı dairesine İlaveten esas giriş kapısı yanında 4 met-
rekareden küçük olmayan kapalı bir kapıcı bölmesi ayrılacaktır. 

3) Konut binalarının daire sayısı 80 den, işyeri ve büro binalarının 15000 m3 
(brüt) den fazla olanlarında kapıcı dairesinden başka, aynı ölçü ve nitelikte bir de 
kaloriferci dairesi ayrılacaktır. 

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

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

alam dokuz metrekareden az olmamak şartıyla bir odası veya altışar metrekareden 
az olmayan iki odası bulunacak ve bunlardan ayrı olarak bir yemek pişirme yeri ile 
hela 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 İse esas binanın bod

rumunda, aksi halde bahçede ayrıca yapılacak müştemilât binalarında tertiplenebilir. 
Dört tarafı yol ile çevrili istisnai parseller dışında, esas binaların yol tarafın

daki cephe hatlarını tecavüz eden müştemilât binası yapılamaz. 
Bu gibi istisnai parsellerde müştemilât binalarının yapılacağı yeri tayine be

lediye yetkilidir. 
Müştemilât binalarının: 
a) Dar kenarı (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 İnşasından öncede 

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

benzeri hizmetler için kullanılması gerekir. 
P A R A T O N E R L E R : 
Madde 3.38 — İçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle sivri ve yüksek 

bina ve tesislere paratoner konması mecburidir. 
BAHÇE D U V A R L A R I : 
Madde 3.39 — Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafındaki cephe 

hatlarının önünde (1) metreyi, gerisinde ise (1.50) metreyi geçemez. Ayrıca üzer
lerine yüksekliği (1) metreyi asmayan parmaklık yapılabilir. 

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

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

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

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

müştemilât binası şartlarına tamamen uyması halinde, yıktırılması gerekmez, lü
zumlu formalitelerin tamamlanması suretiyle muhafaza edilmeleri mümkündür. Aksi 
halde, esas binaya kullanma izni verilebilmesi için şantiye binasının yıktırılmış ol 
ması şarttır. 
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DİĞER BASİT TESİSLER : 

Madde 3.41 — Bahçelerde yapılması İstenen pergele ve basit ser gibi bazı te
sislerin inşaasına ve parsel hudutlarım aşmayan genişliği (1) metreyi geçmeyen ku-
ranglez yapılmasına, belediyece izin verilebilir. 

K U Y U L A R : 

Madde 3.42 — Genel olarak, temiz ve pis su kuyuları ile fosseptikler komşu 
hudutlarına (5) metreden fazla yaklastırılamaz. 

Ancak, bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde, özellikle bitişik yapı niza
mına tabi yerlerde, fenni ve sıhhi mahzur bulunmadığı takdirde bu mesafeleri azalt
maya veya birkaç komşuya ait fosseptikleri bir arada veya bitiştirerek yaptırmağa, 
belediye yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Y A P I 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 planları, 
3 — 1/50 ölçekli en az ik i tam kesit, 
4 — 1/50 ölçekli cephe resimleri, 
b) Statik proje, 
— Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda betonarme 

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

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

standartlarına uygun olması, 
b) Ehliyetli elemanlara tanzim ettirilmiş olması, 
c) Projenin başına : 
Arsanın : 
— Yeri, 
— Tapu kaydı, 
— Pafta, ada, parsel numaraları, 
— Miktarı, 
— İhtiva ettiği yapılar, 
Yapılacak yapının : 
— Cinsi, 
— Kat adedi, 
— Bina ve inşaat sahaları, 
— Hangi maksatla kullanılacağı, 
— Tahmini metrekare bedeli, 
— Tahmini bedeli, 
Yapı sahibi İle, 
Projeleri tanzim eden, 
Yapının fenni mes'uliyetini alacak olan, 
Sürveyans hizmetini görecek olan elemanlar hakkında lüzumlu bilgileri açıkça 

belirten bir bilgi tablosunu İhtiva etmesi, 
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d) Bunlardan: 
Gerek mimari projelerin, gerekse diğerlerinin (3) takım halinde düzenlenip, 

usulüne göre dosyalanması lazımdır. 
Madde 4.03 — Resmi 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) Mil l i Savunma, Bayındırlık ve İmar ve İskan Bakanlığının, bu konudaki 

bütün sorumluluğu kendileri yüklendiklerine dair Resmi yazısı ibraz edildiği takdirde, 
projeleri adı geçen Bakanlıklarca düzenlenen veya onaylanan binaların, statik ve te
sisat plan, proje, resim ve hesaplarının ve 4.02 nci maddede belirtilen bilgi tablosunun 
Belediyeye ibrazına lüzum yoktur. 

Madde 4.04 — Belediyece, 4'03 üncü maddede sözü geçenler dışında kalan ya
pılardan, büyüklüğü ve bazı özellikleri dolayısıyla uygun görülenlerinin mimari proje
leri de 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje olarak istenebilir. 

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

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

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

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

Gerekirse, yukarıdaki (a) fıkrasında belirtildiği şekilde statik hesaplarının de
ğişik şekil de İstenebilir. 

c) Bir katın belirli bir kısmında değişiklik yapılması gerektirdiği takdirde, 
sadece bu kısmın tâdil planının belediyeye ibrazı ile iktifa olunabilir. 

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

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

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

memek şartıyla : 
Pencerelerin tabanlarının indirilmesi ve kapıya tahvili, pencere ve kapı yerle

rinin veya ölçülerinin değiştirilmesi, bahçe tanzimleri, korkuluk, paratoner, pergole 
ve benzerleriyle küçük ve basit kümesler yapılması, 

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

Ek Madde — 7/5/1976 Gün ve 15580 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 
bilâhere 21/5/1977 gün ve 15943 ve 23/12/1977 gün ve 16148 sayılı Resmî Gazete
lerde yayınlanan şekliyle bazı maddeleri değiştirilen otopark yönetmeliği hükümle
rine uyulacaktır. 

Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 
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Tebliğ 
DPT Teşvik Uygulama Başkanlığından: 

İhracatı Teşvik Tebliği 
Tebliğ No: 63/3 

Madde l — 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan «ih
racatta Vergi iadesi Kararı nın 32 inci maddesine dayanılarak aşağıda yer alan 
mamule karşısında gösterilen oranda geçici vergi iadesi uygulanır. 

Mamulün Adı : Buğday Unu, Geçici Vergi İade Oram % 5. 

Madde 2 —• Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Sirküler 
Ticaret Bakanlığından: 

DIŞTİCARET İSLERİNE DAİR SİRKÜLER 
Uluslarararsı Ticari İlişkiler 

Dairesi Başkanlığı 
(83/11 

1. Avrupa Toplulukları Ortak Gümrük Tarifesinin 20.02.C pozisyonunda yer 
alan «sirke veya asetik asit ihtiva etmeksizin hazırlanmış veya muhafaza edilmiş 
domates salçaları» ile «diğer domates konserveleri-nin Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna üye ülkelere ihracatında uygulanan denetim sistemine ilişkin bulunan ve Res
mi Gazetenin 30 Aralık 1981 gün ve 17560 sayılı nüshasında yayımlanmış olan AET 
(81/5) işaretli Sirküler hükümleri çerçevesinde-, 

a) Sözkonusu ürünlerin, Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkelere yöne
lik her sevk partisi için ayrı bir Serbest İhracat Beyannamesi düzenlenir ve bu be
yannameler. Gümrük Çıkış Beyannamelerinin kabul ve tescilinden önce Ticaret Ba
kanlığına (Uluslararası Ticari İlişkiler Dairesi Başkanlığı) onaylattırılır. 

b) Ticaret Bakanlığınca onaylanan Serbest İhracat Beyannamelerinin onay 
tarihi ve sayısı, Gümrük Çıkış Beyannamelerinin üzerine de kaydedilir. 

c> Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Serbest İhracat Beyannamelerinde be
lirtilen ihraç miktarlarının tamamının sevk edilememiş olması halinde, aynı beyan
name, daha sonra, bakiye miktarların ihracı için kullanılamaz. 

2. İhracatçılar, onay talepleriyle birlikte ihraç bağlantılarına ilişkin muka
velelerinin bir örneğini ve son üç yıla ait ihracat miktarlarını gösteren bir belgeyi 
Ticaret Bakanlığına ibraz ederler. 

3. Serbest İhracat Beyannamelerindeki Ticaret Bakanlığı onaylarının geçer
lilik süresi, onayların veriliş tarihinden itibaren 120 gündür. 

4. İşbu Sirküler, Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkes Başkası İdare Merkezinden: 

Döviz kurları Bülteni 

SAYI : 1983/8 

13 OCAK 1983 TARİHİNDE U Y G U L A N A C A K T I R . 

II Sayılı Liste (TL. Olarak) 

Dövizin Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış, 

1 A B D doları 184.95 188,65 184,95 190,50 
1 Avustralya doları 183,10 186,76 173,95 188,59 
1 Avusturya şilini 11,46 11,68 11,45 11,79 
1 Batı Alman markı 78,80 80,38 78,80 81,16 
1 Belçika frangı 4,01 4,09 3,81 4.13 
1 Danimarka kronu 22.38 22,83 22,38 23,05 
1 Fransız frangı 27,81 28,37 27,81 28.64 
1 Hollanda florini 71.46 72,89 71.46 73,60 
1 İsveç kronu 25,53 26,04 25,53 26,30 
1 İsviçre frangı 95,88 87,80 95.88 98,76 

100 İtalyan lireti 13,73 14,00 13.04 14,14 
100 Japon yeni 80,71 82,32 76,67 83,13 

1 Kanada doları 151,34 154,37 143,77 155,88 
1 Kuveyt dinarı 640.63 653,44 608,60 669,86 
1 Norveç kronu 26,47 27,00 25,15 27,26 
1 Sterlin 291,85 297,69 291,85 300,61 
1 Suudi Arabistan riyali 53.77 54,85 51,08 55,38 

ÇAPRAZ K U R L A R 

1 ABD Dolan 16,1528 Avusturya şilini 
2,3470 Batı Alman markı 

46,1221 Belçika frangı 
0,2640 Danimarka kronu 
6,6504 Fransız frangı 
2,5881 Hollanda florini 
7,2444 isveç kronu 
1,9289 isviçre frangı 

1347,05 italyan lireti 
229,15 Japon yeni 

1,22208 Kanuda doları 
6,9871 Norveç kronu 
3,4396 Suudi Arabistan riyali 

1 Avu'srvah . Jolnrı 0,9900 ABD dolan 
1 Kuveyt dinarı 3,4638 
1 Sterlin 1,5780 

1 Gram 2-t A\eı Külçe Altın 
Ah* Fiyatı :TL. 2.885.— 
, H V . , « F : . . -.<•> TL. 2.95ü.— 
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I L Â N B Ö L Ü M Ü 

Yargı İlânları 
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi i l Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 

BÜdirilmiştir : 

PAZARLIKLA OTO SATIŞI İLÂNI 
Pazarlıkla satışın konusu; Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesince Tas

fiyesine karar verilmiş olup, Tasfiye İşlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Celil 
Süer (Tunç Ticaret)'e ait, tescilli 06HL866 plaka no. lu 1972 model, Anadolu mar
kalı, Yeşil Renkli, i k i kapılı, lastikleri döşemeleri ve kaportası iyi durumda bulu
nan hususi otonun bilirkişilerle belirlenen 350.000 TL. muhammen bedel üzerinden 
satışıdır. 

Satış; Kurul Başkanlığının bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 6 Kat 
4 Ankara adresinde, birinci defa 26/1/1983 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacak, 
bu tarihte satış olmadığı takdirde ikinci defa 10/2/1983 Perşembe günü saat 14.00 de 
tekrarlanacaktır. 

Satışa katılma koşulları teminat yatırma, satışın kesinleşmesi, alıcının yü
kümlülüklerine ilişkin şartname satışın yapılacağı adresteki tasfiye kurulları giri
şinde görülebilir, veya Kurul Kaleminden ücretsiz alınabilir. 

Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi II Nol uTasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir: 

PAZARLIKLA BÜRO EŞYASI SATIŞI İLÂNI 
Pazarlıkla satışın konusu; Ankara Asliye : i Ticaret Mahkemesince Tasfiye

sine karar verilmiş olup, Tasfiye işlemleri; Kurulumuzca yürütülen Banker Evci
men (Cemal Evcimen)'in Çankırı Caddesi, Anadolu Işhanı No. 22/20 Ankara adre
sindeki büro eşyalarının toptan veya ayrı ayrı kalemler halinde satışı olup, mu
hammen bedeller toplamı 267.250 liradır. 

Satış; büro eşyalarının bulunduğu yukarıda belirtilen adreste!; birinci defa 
25 Ocak 1983 Salı günü saat 14.00 de yapılacak, eşyaların tamamının satılmaması 
halinde 9 Şubat 1983 Çarşamba günü tekrarlanacaktır. 

Satışa katılma koşullan, eşyaların muhammen bedeller ve yatırılacak temi
natlar, satışın kesinleşmesi, alıcının yükümlülüklerine ilişkin şartname Tasfiye 
Kurullarının bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 6 Ankara adresindeki 
binanın girişinde görülebilir, veya Kurul Kaleminden ücretsiz alınabilir. 
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Küre Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

1975/105 
Davacı Küre Orman İşletme Müdürlüğü tarafmdan davalılar Mehmet Karaş-

oğlu ve arkadaşları aleyhine açılan tazminat davasmın yapılan yargılaması sıra
sında verilen karar gereğince. 

Davalı Mehmet Karasoğlu mirasçılarından dahili davalı edilen Fatma Ka-
raşoğlu (Mahmutoğlu) dava dilekçesinde gösterilen adrese çıkartılan tebligatların 
yapılamadığı ve tüm aramalara rağmen adresi bulunamadığından dava dilekçesi
nin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşmanın atık bulunduğu 14/3/1983 günü saat 10.00'da 
duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde du
ruşmalara gıyabınızda devam edeceği ilanen tebliğ olunur. 345 

Erciş İcra Memurluğundan: 

Alacaklılar Mehmet Hanifi Yavuz, Abdulkerim Oztürk, Aydın Yeşilirmak, Se-
yitgül İnce ve İbrahim Yağlı vekilleri Av. Feridun Nalçacı tarafından borçlu Meh
met Zeki Bayram aleyhine açılmış bulunan 2.118.178.— TL alacak dosyasında; 

Borçlu Mehmet Zeki Bayram'ın bugüne kadar adresine tebligat yapılamamış 
olup, ilânen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. 

Adresi meçhul olupda; bugüne kadar kendisine tebligat yapılamayan D. L. 1. 
Erciş Sosyal Tesisler Müteahhidi Mehmet Zeki Bayram'ın Erciş İcra Memurluğu
nun 1982/104 esas sayılı alacak dosyasına ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
müracaat etmediği ve kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde 2.116.178,— 
TL borcun kesinleşeceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

344 • • 
Bornova 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçundan 
Mahkememizin 25/5/1882 tarih ve 1981/560 esas, 1982/239 sayılı karan ile T. C. K. 
nun 459/2, son, 6085 sayılı Kanunun 60/E, 647 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca 
bir ay onbeş gün hapis, binbeşyüz lira ağır para ve 15 gün ehliyetinin geri alın
masına mahkûm edilen Selçuk İlçesi Şirince Istihbas Mah. nüfusunda kayıtlı İs
met oğlu 1953 D. lu Mustafa Uzun'a Mahkememizin gerekçeli kararı uzun arama
lara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. mad
desi uyarınca hüküm fıkrasının ilânen tebliğine, ilânın neşir tarihinden itibaren 
15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 360 • 

Karaburun Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1982/33 
K. No : 1982/67 
Karaburun Sulh Ceza Hâkimliğinin 14/10/1982 tarih, 1982/33 esas ve 1982/67 

sayılı kararı ile mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık Şevket oğlu Ayşe'den olma 
1961 doğumlu izmir - Karaburun İlçesi Merkez cilt: 001/01, sayfa: 44, kütük sıra 
No: 107'de nüfusa kayıtlı Ahmet Kara'ya 13/6/1982 tarihinde işlediği suçtan do
layı TCK. nun 572 nci maddesi gereğince (2) ay hafif hapsine karar verilmiş olup, 
verilen bu hüküm adı geçene bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 uncu maddeleri gereğince ilân olu-
r.ur. İlân tarihinden itibaıen 15 gün içinde itiraz edilmediği takd-'rde kesinleşip in
faz olunacağı tebliğ olunur, 364 
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Cezanın nevi 
ve kanun maddesi 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi 
yaralamaya sebebiyet. T C K : 459/2. 
son, 647/4. 6 dörtbin dörtyüz yirmi-
beş lira ağır para cezası ve yedi gün 
ehliyetin geri alınmasının teciline. 
Hırsızlık: T C K : 491/3, 80, 522 523, 
647/6, yedi ay hapis o kadar emni
yeti umumiye nezaret cezasının te
ciline. 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabi hükümlerin, maznunlarının bulunamaması 
sebebi ile tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ne
şir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

272 

Ceyhan Sulh Ceza Hâkimliğinden -. 

E. No : 1979/970 
K. No : 1981/99 
Davacı: K. H. 
Müdahi l : Fevzi Çetin, Abdullah oğlu 1935 D. lu Ceyhan Elmagölü Köyünden, 
Sanık: Mehmet Yücel, Bedir ve Mekke'den olma 1956 D. lu Urfa îli Hekim-

dede Mahallesi hane: 22 de nüfusa kayıtlı olup halen Ceyhan Caynak Mahallesinde 
oturur, 

Suç: Büyükbaş hayvan hırsızlığı 
SUÇ tarihi: 5/11/1979 
Tan. tarihi: 22/1/1980 
Tev. tarihi: 17/12/1979 
Sanığın büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan TCK. nun 491/5, 522, 525. mad

deleri uyarınca neticeten üç sene hapis cezası ve üç sene emniyeti umumiye neza
reti altında bulundurulmasına, kararın kesinleşip infazına başlandıktan 5.000 lira 
kefalet akçesinin sanığa iadesine ilişkin, 17/12/1981 gün ve 1979/970 esas, 1981/99 
sayılı karar, sanığın gösterilen adreste tesbit edilemediği ve zabıtaca yaptırılan tah-
kikattada tebligata yarar adresinin tesbit edilemediğinden kararın Resmi Gazete ile 
ilânına 7201 sayılı Kanunun 28, 29. maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

İşbu ilânın sanığa ilâm tebliği mahiyetinde olup neşri tarihinden itibaren 15 
gün içinde temyiz edilmediğinde kesinleşmiş sayılacağı üânen tebliğ olunur. 

271 
• . . 

Malatya 1. Asliye Huk,uk Hâkimliğinden: 

1982/353 
Davacı Hasan Çat tarafından davalı Bayram Berktaş ve arkadaşları aleyhira 

açılan alacak davasından dolayı davalı Bayram Berktaş'ın adresi belli olmadığın
dan adına ilânen gıyap yapılmasına karar verilmiş olduğuudan 1/2/1983 günü du
ruşmada hazır bulunması, aksi takdirde gıyabında karar verileceği hususu gıyap 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 349 

Üsküdar Asliye 2 Ceza Hâldmliğinden: 

Maznunun 
adı soyadı E. No. K. No K. tarihi 

1 - Mahmut Yiğit 1981/224 1982/284 14/9/1982 

2 - Bahri Akçi 1981/184 1982/204 8/6/1982 
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Gaziantep 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/315 
Davacı Orhan Sal i tarafından İsmail Mutluay ve arkadaşları aleyhine açmış 

olduğu Gaziantep Bey Mahallesi pafta 118, ada 1493, parsel 14 de kâin gayrimenkulun 
taksimi mümkün olduğu taktirde taksimi olmadığı taktirde satılarak ortaklığın gi
derilmesi davasında mahkememizde yapılan duruşmada tüm aramalara rağmen bulu
namayan Halil Çetin ve «Sara Doğru'ya ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup 
adı geçen şahıslar mahkememizin 982/315 esas sayılı dosyasımn 8/2/1983 tarihli du
ruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi taktirde 
gıyaplarında karar verileceği işbu ilânın davetiye yerine geçerli olacağı ilân olunur. 

134 

Bolvadin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/140 
Davacı ıBolvadin İlçesi Şıhlar Mahallesinden Hacer ve Mustafa Umutlu tara

fından, Davalılar aynı yerden Elif ve Fatma Yasak aleyhine mahkememize açılan 
tazminat davasının yapılan açık yargılaması sırasında, verilen ara kararı gereğince 
Davalı Fatma Yasak duruşmaya gelmediğinden, ve adresi tüm aramalara rağmen bu
lunamadığından, adı geçene gıyap yerine kaim olmak üzere, gazete ile ilân edilmesine 
karar verilmiştir. 

Bu nedenle. Davalı Fatma Yasak'ın duruşmanın atılı bulunduğu 23/2/1983 günü 
saat 9,00'da hazır bulunması, gelmediği takdirde dava gıyabında devam edeceği ilâ
nen tebliğ olunur. 138 

Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/1370 
Davacı 1. Talha Mete tarafından davalılar Ahmet oğlu Mustafa Teke, Mehmet 

oğlu Mustafa Teke, Baki oğlu Mehmet Teke ve ibrahim oğlu Behçet Teke aleyhlerine 
Orhangazi Tekke Mah. de kain ve ada 246 parsel 6 da kayıtlı gayrimenkulun tapu 
iptali ve adlarına tescili için açtıkları davada yapılan açık yargılaması sırasında 

Davalıların adreslerinin meçhu' bulunduğu ve zabıta aramalarına rağmen bulu
namadığından bu sebeple dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verildiğinden yuka
rıda isimleri yazılı davalıların duruşmasının bırakıldığı 25/1/1983 günü saat 9 da 
Orhangazi Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulu. . . .alan veya kendilerini bir vekil 
ile temsil ettirmeleri aksi takdirde gıyap kararı çı«.aıı.av;uii davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliği olunur. 163 

1980/13Ö9 
Davacı 1. Talha Mete tarafından davalılar Çevriye Yalçın, Hüseyin Yalçın Veli

ye Burucu Ayşe Mete, S. Necati Mete ve Salim Mete aleyhlerine Orhangazi Tekke Mah. 
de kain ve tapunun ada 246 ve parsel 7 sayılı gayrimenkul için açtıkları tapu iptal 
davasının yapılan açık yargılaması sırasında : 

Dvalıların adreslerinin meçhul bulunduğu ve zabıta aramalarına rağmen de 
bu^namadığından bu sebeple dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verildiğinden 
yukarıda isim ve adresleri yazılı davalıların duruşmasının bırakıldığı 25/1/1983 günü 
saat 9 da Orhangazi Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları veya kendilerini 
bir vekil ile temsil ettirmeleri bulunmadıkları takdirde gıyap kararı çıkarılacağı dave
tiye yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 164 
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Karaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Halis özer tarafından, davalılar Abdullah Aladağ ve arkadaşları 
aleyhine açılan nüfus kaydının iptali davasında: Davaya dahil edilmesi istenilen 
ve adlarına davetiye çıkartılan ancak tebligat yapılmayan, adresleride tesbit edile
meyen-. Mustafa Kayrak ve Ayhan Kayrak'ın duruşma günü olan 28/1/1983 günü 
mahkememizde hazır olmaları veya kendilerini vekil ile savunmaları, aksi takdirde 
adlarına ilânen gıyap kararı tebliğ edileceğine dair duruşma günü ve davetiye ye
rine sayılmak üzere ilân olunur. 247 / ı-ı 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

555.000 ADET TUTUCU, 610.000 ADET PLASTİK ÖRTÜ 
SATIN ALINACAKTIR 

Kurumumuz Elmadağ Roket Fabrikası ihtiyacı için 555.000 adet tutucu, 610.000 
adet plastik örtü salın alınacaktır. 

Bu işe ait. teknik ve idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük iç Alım Şube 
Müdürlüğünden, istanbul'da İnönü Caddesi No : 88 Taksim - İstanbul adresindeki 
istanbul Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

ihaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif 
mektuplarını kapalı zarf içerisinde en geç 24 Ocak 1983 günü saat 17.00'ye kadar 
Kurumumuü Iç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumu/, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediği
ne vermekte serbesttir. 303 / İ l 

10.000 ADET SEVK ÇEMBERİ M U H A F A Z A KUŞAĞI 
SATIN ALINACAKTIR 

Kurumumuz Kırıkkale Mühimmat Fabrikası ihtiyacı için 10.000 adet sevk 
muhafaza kuşağı satın alınacaktır. 

Bu işe ait teknik resim, teknik şartname ve idari şartname Ankara'da Genel 
Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğünden, İstanbul'da inönü Caddesi N o : 88 Tak
sim - istanbul adresindeki istanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

ihaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif 
mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 20 Ocak 1983 günü saat 17.00'ye kadar 
Kurumumuz Gertel Müdürlük tç Alım Şube Müdürlüğüne gönderilmesi şarttır. 

Kurumumu/, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi 
dilediğine vermekte serbesttir. 188/1-1 

•• 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Devlet Üretme Çiftliklerinde uçakla yabancı ot, fare, süne ve kımıl mü
cadelesi için teklif alma usulü Ue açık ve helikopter kiralanacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi ve Planlama Dairesi 
Başkanlığından temin edilir, 

3 — istekliler teklif mektuplarım en geç 27 Ocak 1983 Perşembe günü oaat 
12.00'ye kadar Ekonomi ve Planlama Dairesi Başkanlığına vermeleri şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve 

dilediğine vermekte serbesttir. 121/3-3 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

K U R U M U M U Z C A «24 V DC ELEKTRİK MOTORU» SATIN ALINACAKTIR 
Bu işe ait 250-EK/4714 referansh şartname yazılı müracaat 1.000,— TL. kar

şılığında ve saat 14.00 -17.00 arası Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğü, Hipodrum Cad. Kömür Deposu Yanı Yenimahalle - Ankara Satınalma Dai
resi Başkanlığı Kat : 10'dan veya İstanbul Satınalma Müdürlüğü Odakule Han Kat . 
12 Beyoğlu - İstanbul adreslerinden temin edilebilir. 

Tekliflerin en geç 3 Mart 1983 tarih, saat 17.u0'ye kadar Kurumumuz Genel 
Muhaberatına verilmiş olması gerekmektedir. 

Teklifler 4 Mart 1983 günü saat 15.00'de Türkiye Kömür İsletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında açılacaktır. 

Postrda geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 301/1 1 

K U R U M U M U Z C A «LAWAR ELEKLERİ» SATİN ALINACAKTIR 
Bu işe ait 13-EK/4717 referanstı şartname, 2.000,— TL. karşılığında dilekçe ile 

müracaat edilerek, saat 14.00-17.00 arası Türkiye Kömür'İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Hipodrum Caddesi Satınalma Dairesi Başkanlığı (Kat.- 10) Yenima
halle-Ankara veya İstanbul Satınalma Müdürlüğü, Odakule İş Merkezi Ka t : 12 
Beyoğlu - İstanbul adreslerinden temin edilebilir. 

Tekliflerin en geç 7 Mart 1083 tarih, saat 17.00'ye kadar Kurumumuz Genel 
Muhaberat Servisine verilmiş olması gerekmektedir. 

Teklifler 8 Mart 1983 günü saat 15.00'de Satınalma Komisyonu Başkanlığın
da açılacaktır. 

Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 302 / l - l 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

4 K A L E M MARKİZ HORTUMU SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müesseesmiz ihtiyacı olan 4 kalem markiz hortumu, teknik şartname, 

sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle tek
lif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 28/1/1983 tarih Cuma günü saat 14.30'da Müessesemiz Alım 
Satım' Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'udur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını 

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

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

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

7 — E. L. M , S. eksiltme veya art t ı rma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip 
etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen 
serbesttir. 88/1-1 



13 Ocak 1983 — Sayı : 1T9457 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 55 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Divriği Madenleri Müessesemizde kullanılmak üzere; 
— 1 adet Greyder, 
— 1 adet Lastik Tekerlekli Eksknvatör ve 
— 1 adet Hidrolik (Dik) Pros 
Satın alınacaktır. 
Bu işle ilgili şartname; 
1 — Ankara'da: Küçükesnt, Büklüm Sokak No: 22'deki Genel Müdürlüğü

müz Tedarik ve İkmal Müdürlüğü îç Alımlar Servisinden. 
2 — istanbul'da: Sirkeci. Yalıköşkü Caddesi Yalıköşkü Iş i lanı K a t : l 5'dokl 

Mümessilliğimizden. 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek
tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikle on geç 26 Ocak 1983 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Ankara'daki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme vo Arşi' Müdürlü
ğünde bulundurmaları ilân olunur. 

işletmelerimiz 2400 sayılı Kanuna tabi değildir. 
185 /2-2 # 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Evsafı, teknik şartnamemizde belirtilen 1.000 ton fıçılı Hydraıılıc Brake 
Fluld kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Teknik ve idari şartnamelerimiz Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, Mado-
niyağ Şubesinden temin edilebilir. 

3 — Fiyatlar FOB, C-F, Derince ve CİF Derince olarak ayrı ayrı verilecektir. 
4 — İhalemize iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 15/2/1983 

günü saat 14.30'a kadar, dış zarfın üzerine (Petıol Ofisi Genel Müdürlüğü Haber
leşme Şube Müdürlüğü, Bestekâr Sok. No : 18 Bakanlıklar - Ankara) ve zarfın sağ 
üst köşesine «Hidrolik fren yağı ihale teklifidir- (15/2/1983 günü saat 15.00'do açı
lacaktır.) ibaresini yazarak Genel Müdürlük Haberleşme Şubo Müdürlüğüne pos
ta ile gönderecek veya elden tevdi edeceklerdir. 

5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, fi

yat ve evsaf yönünden en uygun teklif veren firmaya verip vermemekte serbesttir. 
'22e / 2-2 • 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden. 

141 K A L E M HD - 21 FtAT ALLÎS YEDEĞİ SATIN ALINACAKTIK 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik vo İkmal 

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

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da: Dışkapı Çankırı Caddesi No: 52'dekl Gonel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 9 Şubat 1983 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu
lundurmaları ilân olunur. 82/2-2 



Mersin Orman Anatamirhane Müdürlüğünden: 

Sıra 
No. 

1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 — 
8 — 
9 — 

10 
11 — 
12 — 
13 — 
14 — 
15 — 
16 — 
17 — 
18 — 
19 — 
20 — 
21 — 
22 — 
23 — 

Parça No. 

4960534 
4960537 
8287752 
8287753 
4969152 
4960200 
5889959 
583958 
8283314 
8287690 
3287748 
4981683 
4981686 
79004314 
4971252 
12x150 
12x90 
6x150 
6x180 

MBK-603 
27 H-8577 
17 H - 6606 

Aracın markası 
ve modeli 

F-ALLİS AD-20 

AD -14 - C 

Müşterek 

BMC 
BMC 
BMC 

37 D 812 Maksam Komp. 

Cins ve nev'i Miktarı 

Dişli 1 Ad. 
Pinyon Dişli 1 » 
Uç Bıçak Sağ 50 > 
Uç Bıçak Sol 50 > 
Makara 12 > 
Makara Burcu 50 » 
Palet Burcu 30 > 
Palet Burcu 30 > 
Pompa Ta. Tk. 5 » 
Pompa Ta. Tk. 5 » 
Bıçak 50 » 
Bakla 50 » 
Bakla 20 » 
Zincir 2 Tk. 
Cer Rimi 2 » 
Akü 50 Ad. 
Akü 50 > 
Akü 25 > 
Akü 25 » 
Enjektör Me. 100 > 
Eleman 100 > 
Valf 100 » 
Motor Krangı 3 » 

Tah.B. 
Fiyatı 

TL 

270.000 
270.000 

11.000 
11.000 
72.000 
2.000 
3.500 
3.500 

35.000 
35.000 
15.000 
5.500 
5.900 

500.000 
75.000 
17.000 
9.500 
9.000 
9.500 
2.600 
3.750 
1.400 

150.000 

Tutan 
TL 

270.000 
270.000 
550.000 
550.000 
864.000 
150.000 
105.000 
105.000 
175.000 
175.000 
750.000 
275.000 
118.000 

1.000.000 
150.000 
850.000 
475.000 
225.000 
237.500 
260.000 
375.000 
140.000 
450.000 

% 7,5 Tem. 
TL. 

21.000 
21.000 
42.000 
42.000 
65.000 
12.000 
8.000 
8.000 

14.000 
14.000 
57.000 
21.000 
9.000 

75.000 
12.000 
64.000 
36.000 
17.000 
18.000 
20.000 
29.000 
11.000 
34.000 

T o p l a m 8.519.500 650.000 
l — Müdürlüğümüz iş makin alan için yukarıda müfredatı yazılı 23 kalem yedek parça idari ve teknik şartname hüküm

leri dahilinde yurtiçi piyasasından kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
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2 — ihale 24/1/1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de Müdürlüğümüz idare binasında Satınalma Komisyonu 
marifetiyle yapılacaktır. 

3 — Satın alınacak yedek parçaların satmalma şartlan idari ve teknik şartnamede gösterilmiştir. Teklif mektuplarında yedek 
parçaların cinsi, markası ile T. S. E. belgesi veya T. S. E . Kurumundan almnııa kalite belgesi bulunduğu açıkça belirtilecektir. Bu du
rum satınalmada tercih sebebi olacaktır. 

4 -- İhaleye iştirak edeceklerden kanuni ikametgah belgesi ile Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduklarına dair belge is
tenecektir. 

5 — Teminat ihale günü saat 13.30'a kadar alınır. Teklif mektuplarının en geç saat 14.00'e kadar Komisyona verilmesi fart- j 
tır. Bu saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

6 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
7 - Satmalma ile ilgili her türlü vergi ve resimler ile ilan masrafları satıcı firmaya aittir. 

8 — Satmalnıaya ait idari ve teknik şartname ile gerekli bilgiler mesai saatleri dahilinde Ankara, Bolu, Antalya, Eskişehir 
Tamirhane Müdürlükleri ile İstanbul Yedek Parça Depo Müdürlüğünde, İzmir, istanbul, 'Adana, Mersin Orman İşletme Müdttrlürk-
lerinden temin edilebilir. 153 / 2-2 
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RESMÎ GAZETE 13 Ocak 1083 — Sayı: 17027 

Garp Linyi t ler i işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

M A L Z E M E S A T I N A L I N A C A K T I R 
Müessesemiz iht iyacı aşağıda bel i r t i len malzemeler in al ımı iç in kapal ı zarf

l a r la tekl i f a l ınmak suretiyle yapılacak ihale ler in on son tekl i f verme gün ve saat
ler i karşı larında bel i r t i lmişt i r . 

Alınacak malzemeler M ik ta r ı 
İ h a l e 

Günü Saati 

7/2/1083 15.00 1 — Ru lman 276 kalemde 28.938 A d . 
2 — E lokt rod 45 kalemde 1958 K g . ve 

414 İ00 A d . 8/2/1983 15.00 

30 kalemde 6500 A d . s/a/1983 15.00 
44 ka lom 10/2/1983 15.00 
20 kalemde H 3 » A d . n/2/1983 15.00 
21 kalemde 5531 metre n /2/1983 15.00 

2 kalomde 25 A d 14/2/1983 15.00 
4 A d . toplam 875 K V a r 14/2/1983 15.00 

29 kalemde 183365 Ad . 
455 paket ve 3027 K g . 15/2/1983 15.00 

54 ka lem 16/2/1983 15.00 
16 kalemde 1850 metre 17/2/1983 15.00 
7 kalemde 10300 metro 17/2/1983 15.00 

25 kalemde. 241« A d . 18/2/1983 15.00 
204 ka lem 18/2/1983 15.00 

İhalelere ait şartnameler bedelsiz olarak. A n k a r a ' d a TKİ . Genel Müdür lüğü 
SaUnalma Dairesi Başkanlığından (KST A n k a r a Şubesi Yan i N o : 116 Hipodrum) 
istanbul 'da TKt. Sntınalma Müdür lüğünden (Odakule Iş Merkez i K a t : 12 Beyoğlu), 
b m i ı ' d e GLİ. i r t ibat Bürosu Şefl iğinden (1487 Sok. 17/3 A l s a n c a k i . Tavşanlı'da 
G L l . Müessesesi Ticaret Şubesi Müdür lüğünden temin edi lebi l i r . 

ihalelere i l işk in zar f la r bel ir t i len günlerde saat 15.30'da tekl i fç i ler in huzu
runda Saıınalmn Komisyonunda açılacaktır. Müessesemiz 2490 sayılı K a n u n a tabi 
olmayıp, iha ley i ,yapıp yapmamakta veya di lediğine vermekte serbesttir. 

373/2-1 

3 — Filtre 

4 — Oto boyası ve malzemesi 

5 — Si l ind i r gömleği 

6 — Hor tum 

7 — VVabcc şanzuman yedekler i 
& — Konıpanzasyon tesisatı 

9 —• Cıvata somun rondola 

10 — B M C yedekleri (TM - İ40 -150) 
11 — Hidro l ik hor tum 

12 — Çolik tel halat 

33 — Fren balatası 

14 — Yag keçesi 

T C D D İşletmesi Genel Müdür lüğü Merkez İnşaat İhale Komisyonu Başkan-
lığındım • 

ı - Adamı Gar Sahasında yapılacak olan 8 kat l ı , (32 dai re l i 2 blok) lo jman 
ınşuau Bayındırl ık Bakanlığı 1982 yılı b i r im f iyat lar ı ve 8/2574 sayılı Yı l l ık Fiyat 
Farkı Kararnames i üzerinden, bir in i f iyat esa.sı/ıa göm kapalı zari' yöntemi i le yük
lenici seçimi yapılmak suretiyle eksi l tmeye çıkarı larak yaptır ı lacaktır . 

2 — İsin W82 yılı b i r im f iyat lar ına göre tahmin i keşif bedeli 206.700.641,83 
TL. dır 

3—• İ ş i n geçici teminat m ik ta r ı 5.167 516,05 fL. 'dir . 
I İhale sırasında istenecek olan teminat, mektup olduğu takdirde süresiz ola

cakt ı r t 

Sayfa : 58 



13 Ocak 1963 — Say ı : 179-27 RESMÎ GAZETE Sayfa: ol» 

4 — Yeterlik belgesi ancak kapasite ve mali imkânları ile tecrübeleri bakı
mından TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce yeterli görülen ve istenilen belgeleri 
tam olana verilecektir. Bu nedenle bu ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi al
mak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara kesinlikle uyacaklardır. 

4.1 — Kanuni ikametgâh adresini başvuru dilekçelerinde açıkça belirtecek
lerdir. 

4.2 — İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. Özel veya tescil edil
memiş ortaklıklar kabul edilmeyecektir. 

4.3 — İstekliler başvurma dilekçelerine aşağıdaki belceleri ekleyeceklerdir. 
4.3.1 — Duyuru tarihinden sonra alınmış, halen faaliyette bulunduğuna dair 

Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesini veya 1983 yılı vizesini içeren kimlik kartını, 
4.3.2 — Resmî Gazete'de yayınlanan «Yapı, Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine 

Girme Yönetmeliği» ne ekli 1, 2a, 2b. 3 ve 4 numaralı örneklere göre düzenlenmiş. 
4.3.2.1 — Yapı araçları bildirisini, (Örnek 1) 
4.3.2.2 — Sermaye ve kredi imkânını açıklayan mali durum bildirisi ile cn su. 

keşif bedelinin ,o 10'u kadar TL.'lik banka referans mektubunu, (örnek 2a-2b) 
(Banka referans mektupları tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini ke
sin olarak içerecektir.) 

4.3.2.3 — Teknik personel bildirisi, (örnek 3) 
Bu iş için en az 5 yıl şantiye tecrübesi olan. bir mimar veya inşaat mühen

disinin 5 yıllık şantiye tecrübe belgesi ile noterden tasdikli taahhütnamesi, ayrıca 
5 yıl tecrübeli bir elektrik mühendisi ile, bir makina mühendisinin 5 yıllık olduğu
na dair diplomaları ve noterden tasdikli taahhütnameleri, bu elemanlardan ayrı 
olarak, ik i inşaat teknikeri, bir inşaat kalfası, bir makina teknikeri, bir elektrik 
teknikerinin noterden tasdikli taahhütnameleri teknik personel bildirisine ekle
necektir. 

4.3.2.4 — Taahhüdü altında bulunan işleri, iljıili kuruluşlardan alınmış? bel
geleri ile açıklayan taahhüt bildirisini, (Örnek 4) 

(Taahhüt bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir. 1 
4.3.2.5 — Son 5 yıl içinde bizzat yüklenici olarak yapıp bitirdiği 1982 yılı fi

yatlarına göre en a/ 150 milyon TL. keşif bedelli bina inşaatlarına ait iş bitirme 
belgelerini, (iş denetleme belgeleri ve devam eden işlere ait belgeler kabul edilme
yecektir.) 

4.3.3 — İstekli şirket olduğu takdirde noterden tasdikli şirket sirkülerini. 
4.3.4 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubun

dan en a/ 250 milyon TL.'lik yüklenicilik karnesinin aslını ve noterden tasdikli su 
retini. 

5 — Bu duyuruda belirtilen bilxi ve belgeler en geç 26/1/1983 Çarşamba gü
nü saat 16.30'a kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlümü Merkez İnşaat ihale- Ko
misyonu Başkanlığına ya/.ı ekinde verilmiş olacaktır. 

6 — Eksik belge ile yapılacak müracaatlar ve postada vuku bulacak gecik-
meler kabul edilmeyecektir. 

7 — Belgelerin incelenmesini müteakip, ihaleye iştiraki uygun görülen yük
lenicilere ihale günü do belirtilmek suretiyle eerekli tebligat aynen yapılarak ve 
ihale dosyası 10.000.— TL.'sı bedel karşılığında verilecektir. 

8 — Teşekkülümüz 3-490 sayılı Yasaya tabi olmayıp yeterlik belgesi verip ver
memeye veya dilediğine vermeye serbest olduğu gibi, ihaleyi de yapıp yapmamak
ta veya dilediğine yapmakta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda 
da değildir. 

İlgililere duyurulur 372 - 'i l 



»Sayfa: 60 RESMÎ G A Z E T E 13 Ocak 1983 — Say ı : 17927 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

4.000 METRE TELLİ. ŞERİT A M Y A N T SATIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabükden : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal 

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

messilliğirniz. 
3 — Ankara'da: Dışkapı, Çankırı Caddesi No: 52'deki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 26 Ocak 1983 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu
lundurmaları ilân olunur. 18872 / 1-1 

a • 

Etibank Mahdut Mes'uliyetli Kırka Boraks işletmesi Müessesesi Müdürlü
sünden : 

NAKLİYE VE YÜKLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
1 — Müessesemizce, Kırka bölgesi cevher stok sahalarından Değirmenözü'ne 

damperli kamyonlarla -ş. % 50 toleranslı 150.000 ton konsantre tinkal cevheri nak
lettirilip, tahliye ve vagonlara yüklettirilecektir. 

2 — İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için teklif alma şartnamesinin 5. ve 6. 
maddesindeki bilgi ve belgeleri 31/1/1983 tarihine kadar Müessesemize verecekleri 
ve Müessesemiz Satınalma ve İhale Komisyonunca yeterli görülenlere 7'2/l983 ta
rihinden itibaren verilecek olan ihaleye iştirak belgesini alacaklar. 

3 — Bu nakliye ve tahliye işinin ihalesi 14/2/1983 tarihine rastlayan Salı gü
nü, saat 14.30'da Müessesemizin Kırka'daki idare binasında toplanacak Satınalma 
ve İhale Komisyonu huzurunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4 — Bu işin muvakkat teminatı 1.250.000.— TL.'dir. 
5 — Bu işe ait ihale evrakı; Ankara'da Etibank Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da Etibank İstanbul Ahm Satım Şubesi Müdürlü
ğünden. İzmir'de Etibank İzmir Alım Satım Şubesi Müdürlüğünden. Bandırma'da 
Etibank Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları İmletmesi Müessesesi Müdürlüğünden, 
Eskişehir'de Etibank Eskişehir Bankacılık Şubesi Müdürlüğünden, Kırka'da Mües
sesemizin Ticaret Müdürlüğünden ve bu ilânımızı yayınlayan Belediye Başkanlık
larından parasız temin edilir. 

ö — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 300/ l - l 

İller Bankasından: 

1 — Bankamızca 1983 yılı içinde İstanbul Gümrüklerine gelecek malzeme
lerin gümrükleme işlemleri yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Bankamız Merkezinden ve İstanbul Kar ta l -Mal 
tepe'de Depo ve İkmal Müdürlüğümüzden 780,— TL. bedel karşılığında temin edi
lebilir. 

3 — Teklifler 1/2/1983 günü saat 12.30'a kadar Bankamızda bulundurula
caktır. 

4 — Teklifler 1/2/1983 günü saai 15.30'da Satınalma Komisyonunda açıla
caktır. 

5 — Bankamız. 2490 sayılı Yasaya bağlı olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 154 / l - l 



13 Ocak 1983 — Say ı : 17927 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 61 

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satınalma Müdürlüğünden .-

1 — Bankamız ihtiyacı için 20 ton özel fligranlı kâğıt satın alınacaktır. 
2 — İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle, Genel Müdürlüğümüz 

Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
3 — Konu ile i lgi l i şartname, Ankara'da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğü

müzün Varlık Mahallesi İstanbul Caddesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet bina
sından ve İstanbul'da Mecidiyeköy'deki Marmara Bölge Müdürlüğümüzden alı
nabilir. 

4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektup
ları 8/2/1983 Salı günü saat 15.30'a kadar Ankara'da Malzeme ve Satınalma Mü
dürlüğümüzün yakardaki adresine getirilerek makbuz karşılığında teslim edile
cektir. 

5 — Bankamız 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 374/2 1 • 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Mıidüriügünden: 

Şartname Geçici 
bedeli teminatı İ h a l e 

İhale No. Cinsi ve miktarı TL. T L Tarihi Saati 

82-74D-146 2 kalem kaynak makinalan 600 — 475.000.— 17/1/1983 11.00 
82-78D-142 3 kalem pompa istasyonu gezer 

vinç aksamı 600.— 90.000 — 24/1/1983 11.00 
82-74D-147 Tekerlek balans cihazı, fren ba

latası perçin tezgâhı ve demir 
testere tezgâhı 600.— 250.000,— 25/1/1983 11.00 

Yukarıda gerekli ayrıntıları belirtilen ve önceden ilân edilmiş olan işlerin 
şartnamelerinde değişiklik yapılacağından anılan işlerin yaptırılmasından şimdi
lik sarfınazar edilmiştir. 

Hân olunur. 375 / 2-1 
- • • 

Bafra Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 _ Fabrikamız ihtiyacı için 2250 Kg. kemiksiz sığır eti. 500 Kg. kemikli sı
ğır eti, 1000 Kg. koyun eti, 1000 Kg. kuzu eti, 30000 adet ekmek, 600 Kg. kuru fasulye, 
10000 Kg. toz şeker, 1300 Kg. pirinç. 700 Kg. yemeklik ay çiçek yağı, 350 Kg. yemeklik 
margarin yuğı, 900 Kg. kuru üzüm, 300 Kg. salça, 500 Kg. makarna, 250 Kg. bulgur, 
200 Kg. Zeytinyağı, 200 Kg. sofra margarini ve 200 Kg. kırmızı mercimek toplam 
4.109.000,— TL. muhammen bedelle kapalı zarf ihale suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu satınalmaya ait toplam geçici teminat 207.150,— TL. olup, ihale saa
tinden önce her gıda maddesi için tespit olunan geçici teminat ayrı ayrı fabrika 
veznesine yatırılacaktır. 

3 — Bu işe ait ihale 25 Ocak 1983 tarihine rastlayan Salı günü saat 15.00'de 
Fabrikamızda yapılacaktır, ihaleye ait ayrıntılı liste ve şartname Fabrikamızda 
Sürülebilir. 

4 — Telgraf ile yapılan teklifler ile postadaki gecikmeler nazarı itibare 
ummaz. 

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

ilân olunur. 371/2-1 



Sayfa: 62 RESMÎ G A Z E T E 13 Ocak 1983 — Say ı : 17627 

TEK Sınırlı Sorumlu Iç Anadolu Elektrik Dağılım Müessesesi Ankara Mer
kez İsletme Sorumluluğundan: 

1 — Müessesemizce. 
Elektrik Fabrikasından çıkmakta olan yılda yaklaşık fi.ooo ton cüruf, 
— qr 30 toleransb olması, 
— Nakliye ve yüklemenin alıcı firmaya ait olması, 
— Tartının E. G. O. Genel Müd. kantarlarında yapılması ve ücret talebi ha

linde bunun firmaya ait olması koşullarıyla açık ar t t ı rma usulü ile satılacaktır. 
2 — İhaleye iştirak edeceklerin cüruf-BU referansı ile en geç 17/1/1983 günü 

saat lO.OO'a kadar Toros Sokak No.- 12 Sıhhiye - Ankara adresindeki Yatırımlar ve 
İkmal Sorumluluğunda hazır bulunmaları şarttır. 

3 — Bu iş için 48.000,— TL. geçici güvence yatırılacaktır. 
4 — Firma sahiplerinin söz konusu ihaleye iştirak edebilmeleri irin 
al Hüviyet, 
b) Vekil olanlar hüviyet ve vekâletname. 
c> Ticaret Odasına kayıtlı olma belgesi (1982 yılma aitl, 
d) Sanayici ise Sanayi Odasına kayıtlı olma belgesini (1982 yılı) getirme

leri gerekmektedir. 
5 — Müessesemiz 2100 sayılı Yasaya tabi delildir. 190/1-1 

•• - • • 

Antalya Orman İşletme Müdürlüğünden-. 

İşletmemiz Müdürlüğünün 1983 yılında hizmet vasıtaları ile iş makinaları ve 
yol makinalannda lüzumlu olan akaryakıt ile yan ürünleri Döner Sermaye Yö
netmeliği gereğince açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

Talipli Petrol Ofisi bayilerinin 21/1/1983 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
14.00'de İşletme Müdürlüğümün Satınalma Komisyonuna 1200.000,— TL.) kati temi
nat yatırarak kapalı teklif mektuplarını vermeleri. 

İşletmemiz Müdürlüğü 2480 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihale yapıp yapma
makta serbesttir. 

İlân olunur. 369 / ı-ı 

Atatürk Orman Çi f t l iğ i Müdür lüğünden : 

Fiat NC 50 kamyon şasesi üzerine monte edilecek iki adet kapalı kasa 
25/1/1983 tunu sanı 15.00'de Müdürlüğümü/ binasında kapalı zart' usulü ile ihnle 
edilerek yaptırılacaktır. 

Yapımı ve montesi dahil bir adedinin muhammen bedeli .525.000,— lira ohıp, 
tamamı 1.050.000.— lira. geçici teminatı 105.000.— liradır. 

Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde görülebilir. 
Müdürlüğümüz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir 370/ 1-1 

Çeşitli ilânlar 
Ankara Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğünden: 

Muhatab-. Osman özkök 
Adresi : Kavaklıdere Bülten Sokak 63/12 Ankara. 
Kavaklıdere Bülten Sokak 60 numarada ve imar ın 2548 ada 2 parseli üzerin

deki binanın mahal len yapı lan deuetiminde mal ik i bulunduğunuz 12 no lu dai renin 
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mutfak önündeki balkonun 2.00 x 0.75 mt. ebadındaki kısmın çelik konstrüksiyon 
camekân ile kapalı hacim haline getirildiği görülerek hakkınızda 6/4/1982 tarih ve 
501/3 sayılı tesbit zaptı tanzim edilmiş olup, yasal işlemler devam etmektedir. 

Bu konuda Belediye Encümenince ittihaz olunan 24/11/1982 tarih 12349/1457^ 
sayılı kararla söz konusu balkon kapatmasının 0785 sayılı Yasanın 21. maddesi gı. 
reğince mühür altına alınmasına ayrıca yapılan tadilâttan sonra yeniden yapı kul
lanma izin belgesi alınmadan kullanılmasından dolayı fi785 sayılı Yasanın değişik 18. 
maddesi ve Belediye Encümeninin 21/11/1979 tarih ve 9884/12430 sayılı prensip ka
rarı gereğince 10.000 TL. para cezasının tarafınızdan tahsiline hüknıolunmustur. 

Söz konusu kararın mevcut adresinizde yaptığımız aramalara rağmen bıı-
hınamayışınız nedeniyle tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu sebeple Belediye Encümeninin 24/11/1982 tarih 12351/14570 sayılı kararı 
tebliğ yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili hükümleri ge
reğince tarafınıza ilânen teblij; olunur. 189/1-1 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından. 

Aşağıdaki Üniversitelere belirtilen anabilim dallarında birer profesör atana
caktır. Adayların 28/11/1982 tarih 17588 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Öğ
retim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen 
belgeleri ve atanma dilekçeleriyle birlikle ilân tarihinden itibaren 15 gün itinde 
Ankara Selanik Caddesi 40 numaralı binadaki Yükseköğretim Kurulu Başkanlıgı'-
na başvurmaları gerekmektedir. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinin (b) bendinin 
2. fıkrası uyarınca duyurulur. 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ: 
1 — Tıp Fakültesi ; Farmakoloji 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ: 
1 — Mühendislik - Mimarlık Fakültesi: Yapı. Geoteknik, Mekanik, Hidrolik, 

Ulaştırma, Makina Teorisi ve Dinamiği. Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik 
(tklimlendirme), Enerji (Termik Makinalar), Mekanik. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ •. 
1 — Mühendislik - Mimarlık Fakültesi: Termodinamik, Enerji. 
T R A K Y A ÜNİVERSİTESİ: 
1 — Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu-. (Tekirdağ Ziraat Fakültesine bağlı) ik

tisadi ve idari Bilimler Bölümü: Muhasebe Programı 
368/1-1 

DÜZELTME 

Denizcilik Bankası T. A. O.'dan. 

29 Aralık 1982 tarih ve 17913 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çanakkale ve 
izmit Liman Yönetmeliklerindeki değişikliklerle ilgili ilân metnindeki baskı hatası
na ait düzeltme ilânı aşağıdadır. 

İlân olunur. 
Liman Tekel Tarifeleri •. 
1) 1 nci, 3 ncü satırdaki ve 1- Kılavuz Tarifesi Tarife No : 2 - Tin 2.2) Maddesi 

IB) bendindeki «tzmir* Jzmit, 
2) Kılavuz Tarifesi Tarife N o : 2-I'iıı, 2.3) Maddesinin 1 nci satırındaki 

"noktadan» noktaya olarak düzeltilmiştir. 10760/ 1-1 
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Resmî Gaaete'de yayımlanacak İlânların gecikmeden «umanında yayım-
İpnaMmvrr1 için, doğrudan doğruya (Başbakanlık Basımevi Donar Sarmaya 
tsletmesl Müdürlüğü Ankara) adresine gönderilmesi rica olunur. 

BAŞBAKANLIK 
Neşriyat Daire Başkanlığı 

Resmi Gazete Fihristi 
Yasama Bölümü: 

Sayfa 

Kanunlar 

— 2777, 2778. 2779, 2780, 2781, 2782, 2783 Sayılı Kanunlar 1 

YUrtttme ve İdare Bölümü: 

Bakanlar Kurulu Kararlan 

8/5828 24/1/1980 Tarih, 8/182 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıma 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ek Karar S 

8/5735 Sandoz İlâç Sanayi Ltd. Ştl. Ue İlgili Karar 5 

Yönetmelikler 

— içişleri Bakanlığı Sivil Savunma ve Savunma Sekreterliği Persone
linin Nakil ve Atanma Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkında Yö
netmelik 6 

— S. S. K. Geriatri Hastaneleri Yönetmeliği 7 
—- S. S. K Basın Yayın ve Tanıtma Yönetmeliği 8 
— S. S. K . Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 15 
— T A E K Atom Enerjisi Komisyonu Çalışma Esasları Yönetmeliği 19 
— Atatürk Üniversitesi iktisadî ve İdarî ilimler Fakültesi Lisans öğ

retim ve Sınav Yönetmeliği 20 
— Sinop 111 özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım ödeneği Yönetmeliği 27 
— Eskişehir İline Bağlı Han Belediyesi İmar Yönetmeliği 31 

Tebliğ 

— DPT Teşvik ve Uygulama Başkanlığının Teşvik Tebliği (83/3) 47 

Sirküler 

— Ticaret Bakanlığı - Dıştlcaret İşlerine Dair Sirküler (83/1) 47 
— Türk Parasının Tabancı Paralar Karşısındaki Kurları 48 

ilanlar 4« 

BA9RAKANMK BASIMEVİ 


