
Re 
T.C. 

smı Gazete 
Kuruluş tarata : 7 Ekim 1336-1920 

Yönetim, ve yası isleri için 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 

başvurulur 
I 

2 3 M A R T 1973 

ÇARŞAMBA Sayı: 14490 

A n a y a s a M a h k e m e s i K a r a r l a r ı 

Esas sayısı : 
Karar sayısı 
K a r a r günü : 
Davayı açan 

1972/1 (Part i kapatılması) 
; 1972/1 

19/12/1972 
: Cumhuriyet Başsavcılığı 

Davanın konusu : 648 sayılı Siyasî Part i ler Kanununun 113. mad
desine göre Anyasa Mahkemesince yapılan ihtara rağmen aradan altı 
aydan çok süre geçtiği halde Büyük Anadolu Part is inin tüzüğünde aynı 
Kanunun Dördüncü kısmında yer alan maddeler dışında ka lan buyurucu 
hükümlere aykırı görülen yönlerin giderilmemiş, büyük kongrenin süre
sinde toplanmamış, genel merkez adresi belirlenmemiş ve zorunlu defter
ler tutulmamış olması nedeniyle 648 sayılı Kanunun 108. ve 113 mad
deleri uyarınca partinin kapatılmasına karar verilmesi istenilmiştir. 

I — CUMHURİYET .BAŞSAVCILIĞININ İDDİANAMESİ : 

Cumhuriyet Başsavcılığının 11/10/1972 gününde 1032 sayı lie Ana
yasa Mahkemesi kaydına geçen 4/10/1972 günlü, S.P. 1971/6-1972/1 
sayılı iddianamesi şöyledir : 

«Anayasa Mahkemesi Yüksek Başkanlığına 
Davacı : K a m u hakları 
Davalı : Büyük Anadolu Part i s i 
Davanın konusu : 648 sayılı Siyasî Part i ler Kanununun 4 uncu kı

sım hükümleri dışında kalan emredici hükümlerine aykırılık 
Olay : içişleri Bakanlığına verilen 3/Kasım/1969 günlü dilekçe ve 

ekleri ile merkezî istanbul 'da olmak üzere kurulduğu öğrenilen Büyük 
Anadolu Part is in in kuruluşundan itibaren i k i yıl içinde büyük Kongıe-
smı toplamadığı ve tüzüğünde görülen eksiklikler ile 643 sayılı Siyasî 
Part i ler Kanununa aykırı hükümlerin tamamlanması ve düzeltilmesi 
ıçm 113. üncü madde hükümleri gereğince Anayasa Mahkemesi tara
fından ihtara rağmen bazı aksaklıkların giderilmediği, tutulması zorun
lu defterleri tutmadığı ve büyük kongrenin de toplanmadığı anlaşılmış
tır. 

Yapılan inceleme : 

3/Kasım/1969 günlü kuruluş beyannamesi ile merkezî l&tanbulda 
ve Çarşıkapı Yeniçeriler Caddesi Cennet Apartmanı 7/1 de faaliyete 
geçtiği öğrenilen Büyük Anadolu Partis inin tüzük ve programı getirti
lerek incelenmiştir. B u arada partinin (İstanbul, Mil let Caddesi Aksaray 
Pasajı 210/1) adresine, daha sonra (Lalel i A k s a r a y Caddesi Ceylan So
kağı, 13/4) adresine ve nihayet Genel Merkezin (Ankara İstanbul Cad
desi 128/2 numarada Haspide Salonu) na nakledildiği bildirilmiştir. A n 
kara Valiliğince bu adreste yapılan incelemede pide salonunun sahibi 
olan Abdullah Selâm adlı şahsa partinin i l merkezini kurma yetkisinin 
verildiği ancak genel merkezde olması gereken hiç b ir evrakın ve tutul 
ması gereken defterlerin bulunmadığı anlaşılnuştır. 

P a r t i Genel Başkanı Ahmet Mithat As lan tarafından Büyük Kong
renin 12/Arauk/1970 günü Ankaıada toplanacağı bildirilmesine rağmen 
genel başkan ile yönetim kurulu üyelerinin dahi gelmemeleri nedeniyle 
kongre toplanamamış 31/1/1972 günü toplanacağı bildirilmiş ise de bu 
tarihte de hiç kimsenin katılmadığı Genel Başkan ve i lgi l i lerin de bulun
madığı anlaşılmıştır. 26/Mart/1972 tarihinde toplanılmak üzere A n k a r a 
Sıkıyönetim Komutanlığına başvurulmuş ise de bu tarihte de toplantı 
yapılamamıştır. Anayasa Mahkemesi Yüksek Başkanlığına sunulan 
2/Eylül/1972 günlü dilekçede büyük kongrenin 27/Ağustos/1972 günü 
Çanakkale B a h r i Sefıt lokalinde toplandığı ancak kongreyi sarhoşların 
tasması nedeniyle yar.m kaldığı ve 8/Dkım/1972 tarihinde Konyada 
toplanacağı bildirilmiştir. 

Diğer taraftan tüzük ve programı üzerinde yapılan incelemede 
648 sayılı Kanunla düzenlenme biçimleri belirtilen ıl ve ilçe kongreleri, 
geçici yönetim kurulları, haysiyet divanlarının kuruluş ve seçim usulle
r inin tüzükte yer almadığı, belediye başkanlarına kongre delegeliği veri l 
diği, disiplin organlarının birl ikte çalışacakları hallerin gösterilmediği, 
gruplar arası işbirliğinin nasıl sağlanacağının belirtilmediği, i l ve mer
kez yoklamaları ve disiplin cezalarına i t iraz şekli, bu cezaların af usu
lü konularına yer verilmediği, üyeliğe kabulde dm farklılığı gözetildiği 
ve böylece 648 sayılı Kanunun 8, 9, 15, 16, 21, 26, '30j, 31, 52, 56 nci mad
delerine aykırılık bulunduğu düşüncesi ile bu aykırılıkların giderilmesi 
için Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur. Anayasa Mahkemesi, ıl 
ve ilçe geçici yönetim kurullarının durumunun düzenlenmediği ve dü-
zenlenmışde sayılamayacağı, disiplin cezalarına it iraz şekliyle affı, disip
lin organlarının birlikte çalışmaları konularının düzenlenmediği, bele
diye başkanına tabii kongre üyeliği hakkının tanındığı, siyasî paıti grup
larının merkez karar ve yönetim organlarıyla ahenkli çalışmalarmı sağ
layıcı tedbirlere yer verilmediği, ıl ve merkez yoklamaları konusunun dü
zenlenmediği, olağanüstü kongre sayısının sınırlandırıldığı, parti üyeli
ğine kabul şartlarında fark gözetildiği, i k i yıl içinde genel kongresini 
toplamadığı, belirli genel merkez adresi bulunmadığı, tutulması zorunlu 
defterleri tutmadığı ve 648 sayılı Kanunun emredici 15, 16, 52, 56, 21, 
26, 30, 31, 9, 10, 6 ve 58 inci maddelerine aykırılık bulunduğu gerekçe
siyle bu aykırılıkların tebliğ tarihinden başlayarak altı ay içinde gideri l 
mesi için 113 üncü madde uyarınca ihtarda bulunulmasma 2/3/1972 gü
nü kaı ar vermiştir. 

Yüksek Mahkemenin 27/9/1972 gün ve 1181 sayılı yazılarından bu 
kararın 16/3/1972 günü tebliğ olunduğu anlaşılmakta olup altı aylık sü
re 16/9/1972 günü sona ermiş bulunmaktadır 

P a r t i Genel Başkanlığının Anayasa Mahkemesi Yüksek Başkanlı
ğına göndeıdiği l/Eylül/1972 gün ve 89/1972 sayılı yazısında kurucular 
meclisince yapılan değişikliğin (Büyük Kongrede) tasvip edildiği ifade 
olunmaktadır. 



Yukarıdaki açıklamaya göre bu kongrenin Çanakkalede 2 6/Ağus
tos/1972 tarihinde toplanan ancak sarhoşların hastanı nedeniyle yarım 
kalan kongre olması gerekmektedir. 

B u yazıya ekl i tüzük değişikliğinin incelenmesinde 

Anayasa Mahkemesince yapılan ihtara uyularak : 
1 — Disipl in cezalarının affı ile disiplin organlarınca verilen ce

zalara i t iraz şeklinin tüzüğün 7/a, 7/2.i ve 7/3.d maddesiyle, 
2 — Grup ve merkez disiplin organlarının bir l ikte çalışmalarının 

tüzüğün 8/d maddesiyle, 
3 — Olağanüstü büyük kongrenin tüzüğün 18 inci maddesiyle dü

zenlendiği, 
Ancak yapılan ihtara rağmen 

1 — Belediye Başkan ve belediye meclisi üyelerine kongre üyeliği 
hakkının tüzüğün 7/c, 7/3.a ve 4/A maddelerinde de tanınması suretiyle 
648 sayılı Kanunun 15 İnci, 

2 — Siyasî Par t i gruplarının merkez karar ve yönetim organlarıyla 
ahenk içinde çalışmalarını sağlayıcı tedbirlere yer verilmemesi suretiyle 
648 sayılı Kanunun 26 nci, 

3 — n ve merkez yoklamaları konusunun düzenlenmemesi sure
tiyle 648 sayılı Kanunun 30 ve 31 inci, 

4 — Par t i üyeliğine kabul edileceklere ilişkin 10 ve 11 inci madde
lerdeki (fark gözetme) hal i düzenlenmeyerek 648 sayılı Kanunun 9 ve 
10 uncu maddelerine aykırılığın giderilmediği. 

5 — Kuruluş tarihinden başlayarak i k i yıl içinde genel kongrenin 
toplanmadığı bel ir l i bir genel merkez adresleri bulunmadığı ve tutulması 
zorunlu defterlerin de tutulmadığı ve böylece 648 sayılı Kanunun 10, 6 ve 
58 inci maddelerine de aykırılığını tespit edilmiş bulunduğu gerçekleş
miştir. 

Delillerin tartışılması : 

Siyasî Part i ler Kanununun 113 üncü maddesinin i l k fıkrası bir s i 
yasî partinin bu Kanunun 4 üncü kısmında yer alan maddeler hüküm
leri dışında kalan emredici hükümlerine aykırılık halinde bulunması ve 
yapılan ihtara rağmen bu aykırılığın giderilmemesi şartı gerçekleştiğin
de Anayasa Mahkemesince kapatılacağı hükmünü taşımaktadır. 

Anayasa Mahkemesi tarafından yapüan ihtar 16/3/1972 tarihinde 
tebliğ edilmiş bulunmasına göre Kanun la gösterilen altı aylık süre 
16/9/1972 tarihinde tamamlanmış olmaktadır. 

Yapılan ihtar üzerine bir kısım aykırılığın giderildiği görülmekte ise 
de 648 sayılı Kanunun 15, 26, 30, 31, 9 ve 10 uncu maddelerine aykırı düşen 
tüzüğün 7/c, 63. a ve 4/A maddeleri Kanun hükümlerine uygun olarak 
yeniden düzenlenmemiş ve b i r kısım aykırılık da giderilmemiş olduğu gi
bi büyük kongre de kuruluş tarihi olan 3 Kasım 1969 tarihinden başlaya
rak i k i yıl içinde toplanmamış ve belli b i r genel merkez adresi gösteril
memiş, tutulması zorunlu defterler de tutulmamış bulunduğu kesinlikle 
anlaşılmıştır. 

Sonuç ve İstek: 

Büyük Anadolu Part is in in tüzüğünde Siyasî Part i ler Kanununun 
4 üncü kısmında yer alan maddeler hükümleri dışında kalan emredici 
hükümlere aykırı görülen hususların giderilmesi için yapılan ihtara rağ
men tebliğ tarihinden itibaren geçen altı aydan faz la b ir süre içinde 
söz konusu aykırılıklar giderilmediği, büyük kongrenin süresinde toplan
madığı, genel merkez adresinin belirlenmediği ve zorunlu defterlerin 
tutulmadığı dosya içindeki delillerle sabit olduğundan Siyasî Part i ler K a 
nununun 108. ve 113 üncü maddeleri uyarınca kapatılmasına karar ver i l 
mesi arz ve iddia olunur. 4/10/1972» 

II — Olay ve işin geçirdiği evreler : 

1 —• Genel merkezi geçici olarak istanbul 'da bulunmak üzere 
4/11/1969 günlü bildirimle Büyük Anadolu Part is inin kurulduğu İçişleri 
Bakanlığının 30/1/1970 günlü, Emniyet Genel Müdürlüğü 14222 sayüı 
Yazısiyle bildirilmiştir. 

2 — Cumhuriyet Başsavcılığı 29/3/1971 ve 16/2/1972 günlü ve 
1971/6 sayılı Yazılarlyle : 

a) 648 sayılı Kanunun 15. ve 16. maddeleri geçici yönetim kurulları 
i le i l ve ilçe haysiyet divanlarının oluşma ve seçim biçimlerinin tüzükte 
gösterilmesinin buyurduğu halde Büyük Anadolu Par t i s i Tüzüğünde bu 
konulara yer verilmediğini; 

b) Pa r t i Tüzüğünün 7. maddesinin 3 sayılı bendinde yer alan Bele
diye Başkanının kongre delegesi sayılmasına ilişkin hükmün Kanunun 
15. maddesine aykırı düştüğünü; 

c) Gruplar disiplin organlarının hangi durumlarda merkez disiplin 
organları üe bir arada çalışacaklarının Pa r t i Tüzüğünde belirtilmesine 

ilişkin olarak Kanunun 21. maddesinin ik inc i fıkrasında yer alan kuru la 
uyulmamış olduğunu; 

ç) Kanunun 26. maddesi Siyasî P a r t i Gruplarının Merkez K a r a r ve 
Yönetim Organları ile ahenkli çalışmalarını sağlayıcı tedbirleri P a r t i 
Tüzüğüne bıraktığı halde konunun işlenmediğini; 

d) Kanunun 30. maddesinde öngörülen i l yoklamasına ilişkin hü
kümlerin Pa r t i Tüzüğünde yer almadığım; 

e) Kanunun 31. maddesinde öngörülen merkez yoklaması hakkında 
Par t i Tüzüğünde hüküm bulunmadığım; 

f) Kanunun 52. maddesinin buyurucu hükümlerine rağmen disip
l in organlarınca verilecek cezalara i t i raz biçiminin Pa r t i Tüzüğünde dü
zenlenmediğini; 

g) Kanunun 56. maddesinin son fıkrasına gore disiplin cezalarının 
hangi part i organınca nasıl affedileceğinin Pa r t i Tüzüğüne gösterilmesi 
gerekirken bu kura la uyulmadığını; 

h) Kanunda olağanüstü kongreleri zaman bakımından sınırlayan 
bir kura l bulunmadığı halde Pa r t i Tüzüğünün 16. ve 18. maddelerinde 
i k i yılda bir olağanüstü kongre yapılabileceğinin hükme bağlandığını; 

ı) Pa r t i Tüzüğünün 10. maddesi Kanunun sözüne aykırı düştüğü 
gibi 11. maddesinin d bendinde yer alan «Mukaddes dinimizin aleyhinde 
çalışanlar Büyük Anadolu Part is in in üyeliğine kabul edilemezler.» K u r a 
lının Kanunun partilere üye olamayacak kimseleri kesinlikle belirten 
8. ve üyeliğe kabul koşullarını gösteren 9. maddeleri ve özellikle bu 
maddenin son fıkrası hükmü ile tam b i r çelişki içinde olduğunu; 

I) Büyük Anadolu Part is in in büyük kongresini ilân edilen tar ih
lerde toplayamamış olduğunu, belli bir genel merkezinin bulunmadığını 
ve yasaya göre tutulması zorunlu defterleri tutmadığını ve bu durumun 
643 sayılı Kanunun 59. ve 135. maddeleri aracılığı ile Cemiyetler K a n u 
nunun 20. maddesinin son fıkrasına ve 648 sayılı Kanunun 6. ve 58 mad
delerine aykırılığı oluşturduğunu, 

İleri sürerek 648 sayılı Kanunun 113. maddesi uyarınca B u y u k 
Anadolu Partisine gerekl i ihtarın yapılmasını Anayasa Mahkemesinden 
istemiştir 

3 —• Anayasa Mahkemesi Muhit t in Taylan, A v n i Gıvda, Sait K o 
çak, N u r i Ülgenalp, Şahap Araç, İhsan Ecemış, Ahmet A k a r , HalJt 
Zarbun, Z i ya önel, K a n i Vrana, Musta fa Karaoğlu, Muhi t t in Gürün, 
Lûtfi ömerbaş, Şevket Müftügil ve Ahmet H Boyacıoğlu'nun katılmala
rıyla 2/3/1972 gününde yaptığı toplantıda; 

a) Büyük Anadolu Part is in in; 
aa — Pa r t i tüzüğünde i l ve ilçe geçici yönetim kurullarının durumu 

düzenlenmediği; tüzüğün ek maddeleruıde bu konu yer almışsa da deği
şikliğin dayanakları daha önce istendiği halde gönderilmediğinden konu 
düzenlenmiş sayılamayacağı için 648 sayılı Siyasî Part i ler Kanununun 
15., 16., 

bb — ıSözü geçen tüzükte disiplin organlarınca verilecek cezalara 
it iraz biçiminin ve disiplin cezalarının affı konusunun düzenlenmemiş ol 
ması nedeniyle aynı Kanunun 52. ve 56.; 

cc — Sözü geçen tüzükte grup disiplin organlarının merkez disip
l in organları ile bir arada çalışmaları konusunun düzenlenmemiş bulun
ması nedeniyle aynı Kanunun 21.; 

çç — Sözü geçen tüzükte belediye başkanına tab.i kongre üyeliği 
hakkı tanınmış olması nedeniyle aynı Kanunun 15.; 

dd — Sözü geçen tüzükte siyasî paıtı gruplarının merkez karar ve 
yönetim organları ile ahenk içinde çalışmalarını sağlayıcı tedbirlere yer 
verilmemiş olması dolayısıyle aynı Kanunun 26., 

ee — Sözü geçen tüzükte ıl ve merkez yoklamaları konusunun da 
düzenlenmemiş olması nedeniyle aynı Kanunun 30. ve 31 ; 

ff — Sözü geçen tüzüğün par t i üyeliğine kabul edileceklere ilişkin 
10. maddesinde fark gözetmeme bakımından aynı Kanunun 9. maddesi
nin son fıkrasına gore eksik ve fazla yönler bulunması ve partiye alına
mayacakları gösteren 10. maddede «Mukaddes dinimiz aleyhinde çalışan
lar» denilerek bir bakıma din ayırımı gözetilir duruma düşülmesi dolayı
sıyle 643 sayılı Kanunun 9. ve 8.; 

gg — Par t in in i k i yıl içinde i l k genel kongresini 'toplamaması, be
l i r l i bir genel markez adresi bulunmaması ve tutulması zorunlu defter
leri tutmaması nedeniyle aynı Kanunun 10, 6. ve 518. 

Maddelerinin buyurucu hükümleriyle aykırılık halinde olduğu ve 
part i tüzüğünde olağanüstü kongre sayısını sınırlandıran kuralın bu 
kongrelere sınır koymayan 648 sayılı Kanun hükümlerine aykırı düştüğü 
anlaşıldığından ve Cumhuriyet Başsavcılığının öteki aykırılıklara ilışkjı 
görüşünün yerinde olmadığı sonucuna varıldığından yukarıda belirtilen 
ayrılıkların, bu kararın yazılı o larak genel başkanlığa bildirilmesinden 
başlayarak altı ay içinde giderilmesinin Büyük Anadolu Paıts .nc £4 S 
sayılı Kanunun 113. maddesi uyarınca ihtar edilmesine Z iya önel ' in ge-
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nel kongresini yapamayacak durumda olan partiye ihtarda bulunulma
yacağı yolundaki karşıoyu ile ve oy çokluğu ile; 

b) Partinin i l kongreleri ile büyük kongresini yapabilmesi için 
izin verilmesine ilişkin isteminin, Anayasa Mahkemesinin görev ve yetki 
alanına girmediği için reddine oybirliğiyle; 

c) İhtar kararı parti genel başkanlığına gösterilen adreste tebliğ 
edilmediği takdirde, tebligatın ilân yoluyla yapılmasına oybirliği ile, 

Kara r verilmiştir. 
4 — 2/3/1972 günlü ihtar kararı 16/3/1972 gününde parti genel 

başkanlığma tebliğ edilmiştir. 

0 — Cumhuriyet Başsavcılığı ıH/lO/ıl'972 gününde Büyük Anadolu 
Partisi'nin kapatılması istemiyle dava açmıştır. 

6 — a) Muhittin Taylan, Avni Givda, Fazıl Uluocak, Sait Koıçak, 
Nur i Ülgenalp, Şahap Arıç, İhsan Ecemış, Ahmet Akar, Hal.'t Zarbun, 
Ziya önel, Kânı Vrana, Muhittin Gürün, Lûfcfı Ömerbaş, Şevket Muftü-
gıl ve Ahmet H . Boyacıoğlu'nun katılmalarıyle 21/11/1872 gününde ya
pılan toplantıda Cumhuriyet Başsavcılığının dava açma belgesinin Bü
yük Anadolu Partisi Genel Başkanlığma tebliğ edilmesine ve bu konuda 
yazılı açıklamada bulunmak ve açıklamasına dayanak olan belgeleri de 
Anayasa Mahkemesine göndermek üzere on beş gün sü.-e verilmesine 
Avn i Givda. Sait Koçak, Ahmet Akar, Halıt Zarbun ve Lûtfi ömerbaş'ın 
işin niteliğine göre açıklama istenmesine yer olmadığı yolundaki karşı-
oylariyle ve oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

b) Bu karara ilişikin Anayasa Mahkemesi yazısı ile Cumhuriyet 
Başsavcılığının dava açma belgesi örneğinin Büyük Anadolu Partisi 
Genel Başkanlığına 29/11/1972 gününde tebliğ edildiği anlaşılmıştır. 

c) Part i Anayasa Mahkemesinin söz konusu 21/1J/1972 günlü 
ara kararı gereklerini yerine getirmemiştir. 

III — İ N C E L E M E : 

'Raportörlüğün 17/10/ll9'72 günlü inceleme yazısı, dosya içindeki 
bütün kâğıtlar, Anayasa'nm ve 13/7/19651 günlü, 6 İ S sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun konuya ilişkin hükümleri; bunlarla ilgili gerekçeler ve 
yasama meclisleri görüşme tutanakları ve davayı ilgilendirebilecek öteki 
metinler okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

648 sayılı Kanunun 113. maddesine göre; bir siyasî partinin siyasî 
partilerle ilgili kanunların, bu kanunun dördüncü kısmında yer alan 
maddeler dışındaki buyurucu hükümlerine aykırılık halinde olması nede
niyle, o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılı
ğınca re'sen yazı ile başvurulur. Anayasa Mahkemesi, söz konusu hü
kümlere aykırılık görürse bu aykırılığın giderilmesini ilgili siyasî par
tiye ihtar eder. B u konudaki Anayasa Mahkemesi kararının yazılı ola
rak ilgili siyasî partinin genel 'başkanlığına bildirilmesinden başlayarak 
altı ay içinde o aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılı
ğının re'sen dava aıçması üzerine Anayasa Mahkemesince o siyasî parti
nin kapatılmasına karar verilir. 

648 sayılı Kanunun : 
a) 15. ve 16. maddelerinin 2 sayılı bentlerinin il ve ilçe geçici yö

netim kurullarının nasıl kurulacaklarının parti tüzüğünde gösterilece
ğine ilişkin kuralları, 

b) 15. maddesinin 1 sayılı bendinin i l kongresinin tabu üyelerine 
ilişkin kuralı, 

c) Siyasî parti gruplarının merkez karar ve yönetim organları ile 
ahenk içinde çalışmalarını sağlayıcı tedbirlerin parti tüzüğünde hükme 
bağlanmasına ilişkin 26. maddesi, 

ç) İl yoklamaları başlığını taşıyan 3ü. maddesinin illerde önseçimi 
yapacak partili üyelerin tüzükte saptanacağına ilişkin kuralı ile mer
kez yoklaması 'başlığını taşıyan 31. maddesinin birinci ve üçüncü fıkra
larının siyasî partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçim
leri için kanun gereğince gösterecekleri adayların yüzde beşinin merkez 
karar organı veya merkez yönetim organı veya merkez yoklama kuru
lunca saptanacağının tüzükte ve bu adaylara seçim çevreleri aday liste
lerinde yer verilmesi esaslarının tüzükte yahut genel kongre kararında 
gösterilmesine ilişkin kuralları; 

d) Partilere üye olamayacak kimselere ilişkin 8. ve üyeliğe kabul 
koşullarına ilişkin 9. maddeleri kuralları; 

e) 10. (maddesinin ilk genel kongrenin partinin tüzel kişilik kazan
masından başlayarak iki yıl içinde toplanmasını zorunlu kılan altıncı ve 
genel kurulun olağan toplantılarının iki yılda bir yapılacağını belirleyen 
beşinci fıkraları kuralları; 

f) Tutulması zorunlu defter ve kayıtlara ilişkin 58. maddesi ku 
ralları; 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun dördüncü kısmındaki mad
deler dışında kalan buyurucu hükümlerindendir. B u hükümler Kanunun 

İkinci Kısmında; bunlardan 8., 9. maddeler İkinci, 10. madde Üçüncü, 15. 
ve 16. maddeler Dördüncü, 26. madde Beşinci, 30. ve 31. maddeler Yedinci 
ve 58. madde Dokuzuncu Bölümlerde yer almıştır. 

Büyük Anadolu Partisinin, belirtilen aykırılıkların giderilmesi için 
648 sayılı Yasanın 113. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesinin verdiği 
ihtar kararının yazılı olarak usulünce Part i Genel Başkanlığına bildiril
mesinden başlayarak altı aylık kanunî süre dolduktan sonraki saptanan 
durumu şöyledir : 

B u Part i ; 

aa) II ve ilçe geçici yönetim kurullarının durumunu 648 sayılı Kanu 
nun 15. ve 16. maddeleri uyarınca düzenlemeyerek bu maddelerin 2 sayılı 
bentlerindeki; 

bb) Belediye Başkanına il kongresinde tabiî üyelik tanıyarak Kanu
nun 15. maddesinin 1 sayüı bendmdeki; 

cc) Siyasî Part i Gruplarının Merkez Kara r ve Yönetim Organlarıyle 
ahenk içinde çalışmalarım sağlayacak tedbirlere tüzükte yer vermeyerek 
Kanunun 26. maddesindeki; 

çç) İl ve merkez yoklamaları konusunu düzenlemeyerek Kanunun 
30. maddesinde ve 31. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarındaki, 

dd) Parti Tüzüğünün üyeliklere kabul edilecek kimselere ilişkin 
10. ve 11. maddelerinde yer verilen hükümler dolayısiyle Kanunun 8. ve 
9. maddelerindeki; 

ee) Genel kongresini yapmayarak Kanunun 10. maddesinin beşinci 
ve altıncı fıkralarındaki, 

ff) Tutulması gerekli defterleri tutmayarak kanunun 58. madde
sindeki, 

Buyurucu kurallara aykırı düşen durumunu sürdüregelnıektedir. 
Söz konusu aykırılıkların giderilmemesi nedenleri üzerinde de partice 
herhangi bir açıklamada bulunulmuş değildir. 648 sayılı Yasanın 113. 
maddesinde yazılı kurallar gerçekleşmiş olduğundan adı geçen siyasi 
partinin bu maddenin son fıkrası uyarınca kapatılmasına karar verilmesi 
gerekir. 

V — S O N U Ç : 

• Büyük Anadolu Partisinin 13/7/1965 günlü, 648 sayılı Siyasî Part i 
ler Kanununun 113 maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesinin yaptığı 
yazılı ihtara rağmen kanunî süresi içinde; 

a) II ve ilçe geçici yönetim kurullarının durumunu Kanunun 15. 
ve 16. maddeleri uyarınca düzenlememek, 

b) Belediye Başkanına il kongresinde tabiî üyelik tanımak, 
c) Siyasî Parti gruplarının merkez karar ve yönetim organlariyle 

ahenk içinde çalışmalarını sağlayacak tedbirlere tüzüğünde yer vermemek, 

ç) İl ve merkez yoklamaları konusunu düzenlememek, 

d) Parti tüzüğünün üyeliklere kabul edilecek kimselere ilişkin 
10. ve 11. maddelerinde Kanunun 8. ve 9. maddelerine uymamak, 

e) Genel kongresini yapmamak, 

f) Tutulması zorunlu defterleri tutmamak, 

tan oluşan aykırılıkları gidermedıği için Cumhuriyet Başsavcılı
ğınca re'sen açılan davada 648 sayılı Kanunun 113. maddesinde öngörü
len kapatma durumunun gerçekleştiği saptandığından, 

1 — B u siyasî partinin 648 sayılı Kanunun 113. maddesinin son 
fıkrası uyarınca kapatılmasına, 

2 — Aynı kanunun 115. maddesi gerekleri yerine getirilmek üzere 
kapatma kararının Başbakanlığa, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına ve 
Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğine, 

19/12/1972 gününde oybirliğiyle ve Anayasa 'nm 57. maddesinin 
son fıkrası gereğince karar verildi. 

Başkan Başkan vekili Üye Üye 
Muhittin Taylan Avni Givda Fasıl Uluocak Sait Koçak 

Üye Üye Üye Üye 
Nuri Ülgenalp Şahap Arıç İhsan Ecemiş Ahmet Akar 

Üye Üye Üye Üye 
Halit Zarbun Ziya önel Kâni Vrana Muhittin Gürün 

Üye Üye Üye 
Lûtfı Ömerbaş Şevket Mıiftügü Ahmet H. Boyacıoğlu 
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Esas Sayısı : 1972/40 
Karar Sayısı : 1972/61 
Karar günü : 26/12/1972 

İtiraz yoluna başvuran : istanbul 12 Asliye Hukuk Mahkemesi 
İtirazın konusu : 8/3/1950 günlü, 5590 sayılı («Ticaret ve Sanayi 

Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Ti
caret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odalaıı», «Sanayi Odaları» ve «Tica
ret Borsaları» Birliği Kanunu) nun 26 maddesinin Anayasa'mn 61. mad
desine aykırı olduğu yolunda davalılar vekilinin ileriye sürdüğü iddianın 
ciddî olduğu kanısına varan mahkeme Anayasa'mn değişik 151 madde
sine dayanarak Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. 

I — O L A Y : 

istanbul Ticaret Odasınca 5590 sayılı Kanunun 26. maddesine daya
nılarak tahakkuk ettirilen munzam aidat dolayısıyle açılan icra takibine 
itiraz etmeleri üzerine davalılar aleyhine itirazın iptali ve alacağın inkâr 
tazminatı ve temerrüt faizi ile birlikte tahsili ıçm açılan ve İstanbul 12. 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 1971/865, 866, £68 esas sayılarını aldıktan 
sonra birleştirilen üç davada davalılar vekilince 26. maddenin Anayasa'mn 
61. maddesine aykırı olduğu yolunda ı'.eıı sürülen iddianın ciddî olduğu 
kanısına varan mahkeme Anayasa Mahkemesine başvurulmasına 
18/6/1972 gününde karar verilmiştir 

II — M A H K E M E Y İ A N A Y A S A ' Y A A Y K I R I L I K İ D D İ A S I N I N 
CİDDÎ O L D U Ğ U K A N I S I N A G Ö T Ü R E N G Ö R Ü Ş Ü N ÖZETİ : 

Ticaret Odaları Anayasa'mn 122. maddesi kapsamına girerler. 5590 
sayılı Yasanın, 26. maddesinde sözü geçen munzam aidat Anayasa'mn 61. 
maddesindeki « benzen malî yükümler» niteliğindedir B u maddeye 
göre vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümler ancak kanunla konulur 
it iraz konusu 26 maddede munzam aidatın matrahı ve oranı belli edilmiş 
ise de tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri gösterilmemiştir. 

Oysa Anayasa Mahkemesinin, benzeri bir konuda Ziraat Odalarına 
ilişkin olarak verdiği 24/3/1970 günlü, 65 -16 sayılı kararda «Yasa koyu
cunun yalnızca konusunu belli edeıek bir malî yüküme izin vermesinin 
bunun yasa ile konulmuş sayılmasına yetmıyeceğı; yükümlerin yüküm
lüleri, matrah ve oranları, tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri, yaptırımları, 
zamanaşımı gibi belli başlı öğeleri de açıklanarak ve çerçeveleri kesin 
çizgilerle belirtilerek yasalarla düzenlenmesi gerektiği» belirlenmiştir. 

Şu duruma göre 5590 sayılı Yasanın 26. maddesinin Anayasa'mn 61. 
maddesine aykırı olduğu yolundaki iddia ciddî görülmüştür 

III — Y A S A M E T İ N L E R İ : 

1 — İtiraz konusu kanun maddesi : 

8/3/1950 günlü, 5590 sayılı Kanunun Anayasa 'ya aykırılığı ileri sü-
ıulen 26. maddesi (Üçüncü Tertip Düstur - C i l t 31 - Sayfa 1714 ve 1715 
deki metne göre) şöyledir : 

«Madde 26 — Munzam aidat, sanayici veya tacirin o yü zarfında 
elde ettiği ticarî veya sınaî kazançtan geliı vergisine matrah teşkil eden 
miktarın binde beşidir. 

H e m ticaret ve hem sanayi odasına kayıtlı bulunanların munzam 
aidatları, galip vasfı ile mukayyet bulunduğu meslek kazancına göre o 
oda tarafından tahsil olunur. Ancak kayıtlı bulunduğu odalar arasında 
her odaya ödedikleri aidatla mütenasip olaıak paylaşılır. 

Zarar eden tacirler ve sanayiciler o yıl ıçuı munzam aidat ödemez
ler. Esnaf vergisine tabi tutulan tacillerin ödeyecekleri munzam aidat 
ödedikleri esnaf vergisinin yüzde beşidir 

B i r şehirde müteaddit şubeleri bulunan tacirler yalnız birisi için 
munzam aidat verirler. Bunlarda munzam aidat butun şubelerinden elde 
ettikleri ticarî kazancın gelir vergisine matı alı teşkil eden miktarının 
binde beşidir. 

5422 sayılı Kurumlar Veıgısı Kanununun birinci maddesinin (A) ve 
(C) fıkralarındaki kurumların munzam aidatı ödedikleri kurumlar vergi
sinin yüzde beşidir. 

Müstakil bilançosu yapılan şubekrm munzam aidatı, o şubelerden 
elde edilen kazançların binde beşidir ve şubenin bulunduğu mahallin oda
larına ödenir. 

Bilançoları bir merkezde yapılan kurum ve müesseselerin munzam 
aidatı merkezin bulunduğu yerin ticaret odasına ödenir. Ancak bu mun
zam aidat her şubenin elde ettiği kazanç ile mütenasip olarak şubelerin 
bulunduğu yerler ticaret odaları veya sanayi odaları arasında paylaşılır. 
Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleriyle beraber ödeyeceği munzam 
aidat tutarı 5.000 lirayı geçemez.» 

2 — Dayanak olarak ileri sıh'ülen Anayasa maddesi: 

5590 sayılı Kanunun 26 maddes.nın Anayasa 'ya aykırı olduğu yo
lundaki iddiayı ve mahkemeyi bu iddianın ciddî olduğu kanısına götüren 
görüşü desteklemek üzere ileri süıulen Anayasa'mn 1488 sayılı Yasa ile 
değişik 61. maddesi aşağıda yazılı olduğu gibidir : 

«Madde 61 — Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gü
cüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 

Vergi, resim ve haı çlar ve benzen malî yükümler ancak kanunla ko
nulur. 

Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı hadler içinde kalmak, ölçü ve 
esaslara uygun olmak şartıyle, vergi, resim ve harçların muafiyet ve is -
tısnalariyle nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya, 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınabilir.» 

rv — İ L K I N C E L E M E : 

Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 3/7/1972 
gününde Muhittin Taylan, Avn i Gıvda, Fazıl Uluocak, Sait Koçak, Nur i 
Ülgenalp, Şahap Arıç, ihsan Ecemış, Ahmet Akar, Hal it Zarbun, Zıya 
önel, Kânı Vrana, Mustafa Karaoğlu, Lûtfı ömerbaş, Şevket Müftügil 
ve Ahmet H . Boyacıoğlu'nun katılmalarıyla yapılan ilk inceleme toplan
tısında işin çözülebilmesi ıçm istanbul Ticaret Odasınca davalılara karşı 
yapılan ve dava Ue ilgili olan icra kovuşturmasına ilişkin dosya örneği
nin incelenmesi gerekli görülmüş ve bu eksik tamamlanmak üzere dos
yanın mahkemeye gen çevrilmesine oybirliğiyle ve 1972/33-40 sayı ile 
karar verilmiştir. 

incelenmesi gerekli görülen icra dosyalan örneklerinin istanbul 
12 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/7/1972 günlü, 1971/865 sayılı ya 
zısı ile gönderilmesi uzerme 3/10/1972 gününde Muhittin Taylan, Avn i 
Gıvda, Fazıl Uluocak, Sait Koçak, Nur i Ülgenalp, Şahap Arıç, ihsan 
Ecemış, Recai Seçkin, Ahmet Akar, Halıt Zarbun, Zıya önel, Kânı Vrana, 
Muhittin Gurun, Şevket Muftıigıl ve Ahmet H Boyacıoğlu'nun katılma-
larıyle yapılan toplantıda dosyanın eksiği kalmadığı anlaşıldığından A n a 
yasa'mn değişik 151. ve 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. madde
lerine uygun olduğu görülen ışın esasının incelenmesi oybirliğiyle karar
laştırılmıştır. 

v — E S A S I N İ N C E L E N M E S I : 

itirazın esasına ilişkin rapor, istanbul 12 nci Asl iye Hukuk Mahke
mesinin 18/7/1972 günlü, 1971/S65 sayılı yazısına bağlı olarak gelen ge
rekçeli karar ve ekleri; iptali istenen kanun maddesi; Anayasa'ya aykırı
lık iddıasma dayanaklık eden Anayasa kural lan; bunlarla UgiU gerekçeler 
ve başka yasama belgeleri, konu ile ilişkisi bulunan öteki metinler 
okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

Ticaret ve Sanayi Odaları, görev ve yetkileri kanunla belirlenmiş, 
tüzel kişiliği olan, meslekî nitelikte kamu kurumlarıdır. (5590 sayılı 
K a n u n : madde 1). Böylece Anayasa'mn kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlanna ilişkin 122. maddesi kapsamına girmektedirler. 
5590 saydı Kanunun 1. ve 5. maddeleri kurallarına bir göz atılırsa bu 
odaların hizmet ve görevleı inden hemen hemen hepsinin kamuyu ilgi
lendiren alana girdiği görülür. Ticaret ve sanayiin genel menfaatlere 
uygun biçimde gelişmesine çalışmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatla
rını izlemek, kaydetmek ve yaymak, tüzükte gösterilecek ticaret ve 
sanayie ilişkin belgelen düzenlemek ve onamak, Ticaret Bakanlığınca 
verilecek görevleri yapmak; bu Bakanlığa mevzuatla verilmiş işlerden 
odalara aktarılanları görmek, ticaret ve sanayi erbabınca uyulması gere
ken meslekî karaılar almak, ticaret mallarının niteliklerini saptayacak 
laboratuvarlar kurmak, ticaret ve sanat kurslar, sergiler, panayırlar, 
müzeler, kütüphaneler açmak oda görev ve hizmetlerinin belli toaşlıla-
rmdandır. 

Kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, misil zamları ve para 
cezaları (Madde 24) oda gelirlerinin en önemlilerini oluşturur. Bunlar
dan kayıt ücreti, yıllık aidat ve kesinleşmiş zamlarla para cezalarının 
tahsiline ilişkin oda kararları ilâm hükmündedir ve icra dairelerince 
yerine getirilir (Değışk madde 78) 

Ticaret ve Sanayi Odalarınuı yukarıda özet olarak açıklananlarla 
beliren niteliğinin Kanunun 24. maddesinde oda gelirleri arasmda sayı
lan, itiraz ve inceleme konusu 26. maddede ise ayrıntılariyle tanımla
nan ve koşullara bağlanan «munzam aidat» ı Anayasa'mn değişik 61. 
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesi içme giren bir çeşit akçalı yüküm 
durumuna getirdiği ortadadır. 

Anayasa'nın 31. maddesinin ıkmcı fıkrası kuralına göre vergi, 
resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler ancak kanunla konulur. 
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Anayasa Mahkemesinin bu konuya ilişkin kararlarında belirtildiği 
üzere : (Sözgelimi 1969/85 - 1970/16 sayılı, 24/3/1970 günlü k a r a r -
21/7/1970 günlü, 135155 sayılı Resmî Gazete; Anayasa Mahkemesi K a 
rar lar Dergisi ; Sayı 8, Sayfa 220-225) Anayasa Koyucunun, her türlü 
akçalı yükümün kanunla konulmasına buyururken keyf i ve takdirî uy
gulamaları önleyecek i lkelerin kanunda yer alması ereğini gütüiğünde 
kuşku yoktur. Kanun Koyucunun yalnızca konusunu belli ederek bir 
akçalı yükümün ilgililere yükletılmesine izin vermesi bunun kanunla 
konulmuş sayılabilmesi için yeterli değildir. Yükümler, ancak yasal 
düzenlemelerde belli başlı öğeleri açıklanmış ve çevreleri kesin çiz
gilerle belirtilmişse, Anayasa'nın değişik 61. maddesine uygun bir nitelik 
kazanımlar 

5590 sayılı Kanunun munzam aidata ilişkin 26. maddesi, öteki t a 
mamlayıcı yasal kural lar la birlikte ele alınınca görülecek olan şudur : 
Yükümlü, matrah, oran, tavan 26. maddede açıkça gösterilmektedir. 
Zamanaşımı kanunun 89 maddesinde yer almıştır. Geçici 4. maddede 
gelir vergisi esasına göre vergi tahsil edileceği yıla kadar geçen süre 
içinde aidat ve munzam aidatta kazanç vergisi, daha sonraki dönemde 
ilişkin bulunduğu yılın veıgi esaslarının uygulanmasını öngören bir 
düzenleme vardır. 

Tahsil usulüne gelince; önce şöyle bir açıklamanın yapılması yerinde 
olacaktır. Akçalı bir yükümün mutlaka özel b ir tahsil usulüne bağ
lanması ve usulün yükümü getiren yasada belirlenmesi zorunluluğu 
yoktur. O yükümden doğan alacağın tahsilinde uygulanmağa hukukça 
elverişli b ir genel yasal düzenleme varsa yükümün tahsil usulünün de 
yasa ile belirtilmiş sayılması gerekir. 

Borçların yerine getirilmesi konusunda yasal düzenleme ile sap
tanan i k i yol vardır. B u yollardan birincisi genellikle Devlete, i l özel 
idarelerine ve belediyelere ait kamu alacaklarına ilişkindir; 21/7/1953 
günlü, 6183 sayılı «Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü» hakkındaki (Ka
nunla düzenlenmiştir. B u kanun, başka yasaların gönderme yaptığı 
her çeşit alacaklar hakkında da uygulanır (6183 sayılı K a n u n madde 
1, 2). 6183 sayılı K a n u n kapsamına girmeyen, girmemesi nedeniyle de 
alelade bir alacaktan doğmuş gibi olan ya da doğrudan doğruya özel hu 
kuk alanı sınırları içinde kalan borçların ödetılmesi için de 9/6/1932 
günlü, 2004 sayılı i c r a ve iflâs Kanununun düzenlediği yo l bulunmak
tadır. 

5590 sayılı Kanunun i t i raz konusu edilen 26. maddesinin tanım
ladığı ve koşula bağladığı «munzam aidat» hakkında 61&3 sayılı K a 
nunun uygulanmasını sağlayacak b i r kurala 5590 sayılı Kanunda yer 
verilmemiştir. Buna karşılık 78. maddede kayıt ücretinin, yıllık aidatın 
kesinleşmiş zamların ve para cezalarının tahsiline ilişkin oda karar 
larının ilâm hükmünde olduğu ve icra dairelerince yerine getirileceği 
açıklanmıştır. K u r a l , aynı zamanda odaların bu nitelikte alacaklarının 
tahsili için 6183 ısayılı Kanunun değil 2004 sayılı Kanunun düzenlediği 
yolun uygun görüldüğünün açık işaretidir Munzam aidatın belirli bir 
tahsil usulü bulunduğu ve onun !da 2004 sayılı Kanunla belirlenmiş 
ilamsız takip usulü olduğu bu yöndendc açıklığa kavuşmuş olmaktadır. 

Yukarıdan 'beri açıklananlarla anlaşıldığı üzere 5590 sayılı K a n u 
nun 26. maddesinin Anayasa'nın değişik 61. maddesine veya başka bir 
kuralına aykırılığı yoktur İtirazın reddi gerekir. 

V I — SONUÇ : 

5590 sayılı Kanunun 26. maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına 
ve itirazın reddine 26/12/1972 gününde oybirliğiyle k a r a r verildi. 

Başkan Başkan veki l i Üye Üye 
Muhittin Tayîan Avni Givda Fasıl Uluocak Sait Koçak 

Üye Üye Üye Üye 
Nuri Ülgenalp Şahap Arıç ihsan Ecerniş Ahmet Akar 

Üye Üye Üye 
Halit Zarbun Zıya Önel Râni Vrana 

Üüe 
Muhittin Gürün 

Üye Üye Üye 
Lûtfı Ömerbaş Şevket Müftügıl Ahmet H . Boyacıoğlu 

Esas Sayısı: 1972/35 
Karar Sayısı : 1972/62 
K a r a r Günü : 26/12/1972 
ipta l davasını açan : A n k a r a Üniversitesi Rektörlüğü, 
i p t a l davasının konusu : 3/4/1972 günlü, 1578 sayılı (Atatürk 

Üniversitesi Kuruluşu Hakkındaki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp 

Fakültesi Kuruluş Kanunu) nun 1 maddesinin Anayasa'nın 120. mad
desine aykırı olduğu ve konunun davacı Üniversitenin varlığını i lgi len
diren bir alana girdiği i leri sürülmüş; yine Anayasa'nın değişik 149. 
ve 150. maddelerine dayanılarak 1. maddenin ve bu maddenin ipta l i 
halinde öteki maddelerin varlık hikmeti kalmayacağından Kanunun 
tümünün iptal i istenilmiştir. 

I — D A V A C I N I N GEREKÇESİ ÖZETİ : 
1 —• 1578 sayılı Kanun, Anayasa'dan önce kurulmuş olan Atatürk 

Üniversitesi Kanununa ek hükümler getirmek yoliyle b ir fakülte k u r 
maktadır. Atatüık Univers/tesi kendi varlığını 6990 sayılı Kanundan 
alır B u üniversite özerk değildir. Anayasa Koyucu, Anayasa'nın yü
rürlüğe girdiği sırada var olan ve özerk bulunmayan üniversiteleri 
hukuk hayatının sürekliliği ve kararlılığı düşüncesiyle sürdürmeyi uy
gun bularak Anayasa'nın 120. maddesinin ikinci fıkrası İle bunları saklı 
tutacak bir hükmü getirmiş; ancak Anayasa'nın yürürlüğe girme
sinden sonra özerk olmayan üniversite kurulmasına iz in vermemiştir. 

Şu duruma göre 1578 sayılı Kanunla ileride kurulması öngörülen 
Çukurova Üniversitesi de ancak özerk olabileceği halde o üniversite
nin bir fakültesinin bugün özerk olmayan Atatürk Üniversitesine 
bağlı olarak kurulması A n k a r a Üniversitesinin anayasal özerklik n i 
teliğim tehlikeye sokar. Onun için konu A n k a r a Üniversitesinin kendi 
varlığını ve görevlerini ilgilendiren bir alana girmekte; böylece Üniver
sitenin, Anayasa'nın değişik 149. maddesi uyarınca iptal davası açma 
hakkı doğmaktadır. 

2 —• Anayasa'nın 120. maddesi özerk ve özerk olmayan diye i k i 
ayrı tipte üniversite yaratmak istememiştir. Tersine, üniversiteler 
özerk olarak öngörülmüştür, özel kanunla kurulmuş Devlet üniversi
telerine ilişkin hükümlerin saklı tutulması bunları özerklik kazanın-
caj'a kadar yaşatmak düşüncesinden i ler i gelmektedir. 

a) 1578 sayılı Kanunla kurulması öngörülen Çukurova Tıp F a 
kültesi ileride kurulacak Çukurova Üniversitesinin b i r parçası nite l i 
ğindedir. B u üniversite özerk olacaktır. Oysa b i r fakültesi özerk ol
mayan Atatürk Üniversitesine bağlanmaktadır, özerk olmayan bir 
ünversite özerk olacak bir üniversitenin kişiliğini geliştirmeyeceği 
gibi kendisi idarî vesayet altında bulunan b i r üniversitenin böyle bir 
fakülteyi vesayeti altına alması düşünülemez. 

b) 6990 sayılı Kanuna göre Atatürk Üniversitesinin belli çalış
ma bölgesi (Erzurumdur. Bu üniversitenin başka yerde fakülte aç
ması özerk olmayan bir statüyü Anayasa'nın üniversite özerkliği i lke
sine karşı genişletmek olur. 1578 sayılı Kanun geleceğin özerk üni
versitesine bağlı olacak bir fakülteyi özerk olmayan bir üniversiteye 
bağlamakla Anayasa'nın yasakladığı bir durumu dolaylı yoldan oluş
turmaktadır. Anayasa 'ya uygun yol bu fakülteyi özerk bir üniversiteye 
kurdurmaktır. N i tek im şimdiye dek Diyarbakır ve Adana'da açılan 
fakülteler hep özerk üniversıtelerce kuıulmuştur. 

II — Y A S A METİNLERİ : 

i —• İptali istenen kanun : 
Bir inc i maddesinin Anayasa 'ya aykırı olduğu ileri sürülen ve bu 

nedenle de tümünün iptal i istenen 3/4/1972 günlü, 1578 sayılı «Ata
türk Üniversitesi Kuruluşu Hakkındaki 6990 sayılı K a n u n a ek Çukur
ova Tıp Fakültesi Kuruluş Kanunu» (12/4/1972 günlü, 14157 sayılı 
Resmî Gazete'dekı metne göre) şöyledir : 

«Madde 1 — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi 
gereğince Atatürk Üniversitesine bağlı olarak A d a n a i l i dahilinde 
Çukurova Tıp Fakültesi kurulmuştur. 

Çukurova Üniversitesi bünyesinde geliştirilmek gayesiyle k u r u 
lan bu fakültenin tesis, araç ve kadroları Çukurova Üniversitesi k u 
rulduğunda bu üniversiteye in t ika l eder. 

Madde 2 — Çukurova Tıp Fakültesine ait ilişik (1) ve (2) sayılı 
cetvellerde yazılı kadrolar Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
Hakkındaki 6990 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere (Çu
kurova Tıp Fakültesi) başlıği altında eklenmiştir. 

ilişik 3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1972 yılında kullanılmaz. 
Madde 3 — Çukurova Tıp Fakültesi A d a n a i l inde Merkezî Araş

tırma Hastanesini ve Çukurova'nın diğer bölgelerinde çevre uygulama 
hastanelerini açar. 

Madde 4 — Çukurova Tıp Fakültesinde intörnlüık dahi l öğretim 
süresi altı yıldır. İntörnlüğünü tamamlamıyan öğrenciler serbest he
k iml ik yapamazlar. 

Madde 5 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 — B u kanun hükümlerini «Bakanlar K u r u l u yürütür.» 
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S — Davacının dayandığı Anayasa kuralları: 
Davacının Anayasa'ya aykırılık iddiasını desteklemek üzere ile

riye sürdüğü Anayasa'nın 1488 sayılı Yasa ile değişik 120 maddesi şöy
ledir : 

«Madde 120 — Üniversiteler, ancak Devlet eliyle ve kanunla k u 
rulur. Üniversiteler, özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Üniversite 
özerkliği, bu maddede belirtilen hükümler içinde uygulanır ve bu 
özerklik, üniversite binalarında ve eklerinde suçların ve suçluların ko-

vuşturulmasına engel olmaz. 
Üniversiteler, Devletin gözetimi ve denetimi altında, kendileri ta 

rafından seçilen organları eliyle yönetilir, özel kanuna göre kurulan 
Devlet üniversiteleri hakkındaki hükümler saklıdır. 

Üniversite organları, öğretim üyeleri ve yardımcıları, üniversite 
dışındaki makamlarca, her ne suretle olursa olsun, görevlerinden uzak-
laştınlamazlar. Son fıkra hükümleri saklıdır. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe araştırma 
ve yayında bulunabilirler. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organları ve bunların seçim
leri, görev ve yetkileri, üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve de
netim hakkım kul lanma usulleri ve üniversite organlarının sorumlu
luğu, öğrenim ve öğretim hürriyetlerini engelleyici eylemleri önleme 
tedbirleri, üniversiteler arasında iht iyaca göre öğretim üyeleri ve yar
dımcılarının görevlendirilmesinin sağlanması, öğrenim ve öğretimin 
hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bi l im ve teknoloji gereklerine ve 
kalkınma planı ilkelerine göre yürütülmesi esasları kanunla düzenlenir. 

Üniversitelerin bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı ol
duğu esaslara uygun olarak yürürlüğe konulur ve denetlenir. 

Üniversitelerle onlara bağlı fakülte, kurum ve kuruluşlarda 
öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin 
üniversite organlarınca giderilmemesi halinde Bakanlar Kuru lu , ilgül 
üniversitelerin veya bu üniversiteye bağlı fakülte, kurum ve kuruluş
ların idaresine el koyar ve bu kararını hemen Türkiye Büyük Mi l l e t 
Mecl is i Birleşik Toplantısının onamasına sunar. Hang i hallerin el koy
mayı gerektireceği, el koyma kararının i lan ve uygulanma usulleri ile 
süresi ve devammca Bakanlar Kurulunun yetkilerinin nitelik ve kapsamı 
kanunla düzenlenir.» 

H r — İLK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 3/7/1972 

gününde Muhi t t in Taylan, A v n i Givda, Fazıl Uluocak, Sait Koçak, N u r i 
Ülgenalp, Şahap Anç, İhsan Ecemiş, Ahmet Akar , Hal i t Zarbun, Z i ya 
önel, K a n i Vrana, Mustafa Karaoğlu, Lûtfi ömerbaş, Şevket Müftügil, 
ve Ahmet H Boyacıoğlu'nun katılmalanyle yapılan i lk inceleme top
lantısında : 

a) Dava konusu 3/4/1972 günlü, 1578 sayılı Kanunun 12/4/1972 
günlü, 14157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı; dava dilekçesinin 
29/0/1972 gününde Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince kaleme 
havale edilerek 596 sn a ve 1972/35 esas sayısını aldığı; 22/4/1062 günlü, 
44 sayılı Yasanın 20. maddesine göre davanın bu tarihte açılmış sayıl
ması gerektiği ve süresi içinde olduğu; Anka ra Üniversitesi Senato
sunun üye tamsayısının 46 olduğu ve bu Senatonun 37 üyenin katıldığı 
749 sayılı, 20/6/1972 günlü toplantısında iptal davasmm açılmasına oy
birliğiyle karar verildiği ve şu duruma göre kararda 44 sayılı Kanunim 
25. maddesinin birinci fıkrasının 3 sayılı bendi uyarınca salt çoğunlu
ğun bulunduğu, davanm bu ka ra ra dayanılarak Rektör Prof Dr . Tah
sin Özgüç'ce açıldığı; dosyanın eksiği bulunmadığı anlaşılmıştır. 

b) Dava konusu 1578 sayılı Kanun, Atatürk Üniversitesine bağlı 
olarak 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2. maddesi gereğince Adana 
İli içinde Çukurova Tıp Fakültesi adına bir fakülte kurmakta ve bu 
fakültenin Çukurova Üniversitesi bünyesi içinde geliştirilmesini ve fa
külte tesis, araç ve kadrolarının Çukurova Üniversitesi kurulduğunda 
bu üniversiteye geçmesini öngörmekte olduğu, böylece bir üniversite 
sorununu oluşturmakta bulunduğu için 1578 sayılı Kanunun 1. madde
siyle düzenlenen konunun davacı A n k a r a Üniversitesinin varlığını ve 
görevlerini ilgilendiren alana girdiği ve şu duruma göre de iptal da
vasının Anayasa'nm değişik 149. maddesine ve 44 sayılı Kanunun 21. 
maddesinin 10 sayılı bendine ve son fıkrasına uygun bulunduğu sap
tanmıştır. 

c) Anayasa'nm değişik 147., değişik 149., 150. ve 44 sayılı K a 
nunun 21., 22., 25. ve 26. maddelerine uygun olduğu anlaşılan işin esa
sının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

IV — E S A S I N İNCELENMESİ : 
Davarım esasına ilişkin rapor, dava dilekçesi, ipta l i istenen K a 

nun, Anayasa 'ya aykırılık iddiasına dayanaktık eden Anayasa k u 

ralları; bunlarla i lg i l i gerekçeler ve başka yasama belgeleri; konu ile 
ilişkisi bulunan öteki metinler okunduktan sonra gereği görüşülüp dü
şünüldü : 

A —- Anayasa'ya aykırılık iddiasının tartışılması: 

1578 sayılı Kanunun 1. maddesinde şu durumlar saptanmaktadır : 

a) Adana i l i içinde Çukurova Tıp Fakültesi kurulmuştur. 
b) i lende Çukurova Üniversitesi de kurulacaktır. 
c) Fakülte Çukurova Üniversitesi bünyesi içinde geliştirilmek 

ereğiyle kurulmuştur. Başka deyimle Çukurova T ip Fakültesi bu üni
versitenin çekirdeğidir. 

ç) Çukurova Üniversitesi kurulduğunda fakültenin tesis, araç 
ve kadrolan bu üniversiteye geçecektir. 

d) Fakülte, Atatürk Üniversitesine bağlıdır. Başka deyimle 
G990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun kura l l an bu fakülteye de 
uygulanacaktır. 

i leride kurulacak Çukurova Üniversitesinin çekirdeği olduğu, yu-
kanda değinildiği üzere, 1578 sayılı Yasanın 1. maddesinde belirtilen 
Çukuro/a Tıp Fakültesi, Atatürk Üniversitesinin ve fakültelerinin ya 
sal düzeni içine de yine sözü geçen 1. maddenin b i r kuralı Ue alındı
ğına göre fakültenin kuruluşuna ilişkin 1578 sayılı Kanunun Anayasa 'ya 
uygunluk denetiminin yapılabilmesi için Atatürk Ümversitesinin yasal 
cıüzenını saptayan, kendisine ek olarak 1578 sayılı Kanunun çıkarü-
dığı 6990 sayılı Kanunun ele alınıp incelenmesinde zorunluluk vardır. 
Ancak burada, Anayasa'nm 120. maddesinin gerek eski, gerekse 1488 
sayılı Yasa ile değişik metninde yer alan ( ikinci fıkra) ve «özel ka 
nuna göre kurulan Devlet üniversiteleri hakkındaki hükümleri saklı 
tutan» kural kapsamına Atatürk Üniversitesinin girip girmediği üze
rinde durulmayacaktır. Çünkü Anayasa 'ya uygunluk denetimi yapı
lan Atatürk Üniversitesinin yasal düzeni ve o düzeni saptayan 6990 
sayılı Kanun değildir B u kanun yalnızca Çukurova Tıp Fakültesinin 
Atatürk Üniversitesi ile olan bağlantısı dolayısiyle ve 1578 sayılı K a 
nunun Anayasa'ya uygunluk denetiminin gerektirdiği ölçüde ele alına
caktır. 

Çukurova Tıp Fakültesinin 1578 sayüı Kanunun 1. maddesiyle 
bağlandığı Atatürk Üniversitesi, 31/5/1957 günlü, 6990 sayılı K a n u 
na ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun bu kanuna aykın olmayan 
kurallarına göre yönetilir. Yöneten Millî Eğitim Bakanlığıdır (6990 
sayılı Kanun madde 1). B u üniversitenin rektörü ord. prof. veya pro
fesörlerden Millî Eğitim Bakanının göstereceği adaylar arasından 
Bakanlar Kurulunca beş yıl için atanır (madde 5). Dekanlar ord. pro
fesör veya profesörlerden rektörün göstereceği adaylar arasından 
Mi l l i Eğitim Bakanının onaması ile dört yıl için atanırlar (madde 6). 
Üniversitenin öğretim üyelerini y i rmi yıllık bir süre içinde i lk sıralarda 
varsa İlgili fakülteler bölüm başkanlarının da katılmasiyle dekanların 
ve rektörün ortaklaşa önerisi, kurul lar oluştuktan sonra da profesörler k u 
rullarının önerisi, rektörün onanması üzerine Millî Eğitim Bakanı 
atar (30/1/1968 günlü, 996 sayılı Kanunla değişik geçici 1. madde). 

Demek kı 6990 sayılı Kanunla öngörülen düzende Anayasa 'nm de
ğişik 120. maddesinde belirlenen «Üniversitelerin özerkliğe sahip kamu 
tüzel kişileri olması» ve «Devletin gözetim ve denetimi altında kendi
lerince seçilen organlan eliyle yönetilmesi» i lkelerinin yer i yoktur. 
Oysa ileride kurulacak olan Çukurova Üniversitesi ve bu üniversitenin 
çekirdeği olarak şimdiden kurulmuş bulunan Çukurova Tıp Fakültesi 
için ancak Anayasa'nm yukarıda değinilen ilkelerine uygun bir k i 
şilik ve yönetim düzeni düşünülebilir. 

Şimdi dava konusu 1578 sayılı Kanunun Anayasa karşısındaki du
rumunu saptayabilmek üzere bu Kanunun 1. ve sonraki maddelerinde 
yer alan ve Atatürk Üniversitesi, başka deyimle 6990 sayılı Kanun Ue 
bağlantı kuran hükümleri özellikle gözönünde tutan bir incelemeye ge
çilmesi gerekecektir. 

1 — 1578 sayılı Kanunun 1. maddesinin durumu : 

Kanunun 1. maddesinde görülen şudur : Adana i l i içinde Çukurova 
Tıp Fakültesinin kurulmasında, ileride Çukurova Üniversitesinin k u 
rulmasına ve fakültenin bu üniversite bünyesi içinde geliştirilmesinin 
ve üniversite kurulunca fakülteye ilişkin tesis, araç ve kadroların bu 
üniversiteye geçmesinin öngörülmesinde Anayasa 'ya aykın bir yön 
bulunmadığı ortadadır. Ancak maddenin birinci fıkrasındaki (Atatürk 
Üniversitesine bağlı olarak) deyimidir k i yeni açılan fakülteyi 6990 sa
yılı Kanunun öngördüğü düzenin içine sokmakta ve böylece Anayasa'ya 
aykmlığı oluşturmaktadır. B u deyimin iptali ve davanm maddenin 
öteki kurallarına yönelen bölümünün reddedilmesi gereklidir. 
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S — Kanunun 2. maddesinin durumu : 

2. madde (birinci fıkra) Çukurova Tıp Fakültesine a i t ilişik (1) 
(.2) sayılı cetvellerde yazılı kadroları 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kanununa bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde Çukurova Tıp Fakültesi 
başlığı altında eklemektedir, i k i n c i fıkra bu kadrolardan 1972 yılında 
kullanılmayacak olanlara ilişkindir. Madde Çukurova Tıp Fakültesini 
Atatürk Üniversitesi bünyesi içine tam anlamiyle yerleştirmekte ve do-
layısiyle b u fakültenin dekanım ve öğretim üyelerini 6990 sayılı K a 
nunda öngörülen ve yukarıda değinilen atama düzenine bağlamaktadır. 
Şu haliyle Anayasa 'ya aykırılığı apaçık olan maddenin tümünün İptal 
edilmesi gereklidir. 

3 — Kanunun Öteki kurallarının durumu : 

Kanunun 3. maddesi fakültenin merkezî araştırma ve çevre uy
gulama hastaneleri açmasını öngörmekte, 4. maddesi fakültedeki öğre
t im süresini ve intörnlük konusunu düzenlemektedir. Bunların bir tıp 
fakültesi için olağan hükümlerden sayılacağı ve Anayasa 'ya aykırı 
yönlen olmadığı ortadadır. 5. ve 6. maddeler ise kanunun yürürlüğe 
girmesi ve hükümlerinin yürütülmesi konularında düzenleme getiren 
kalıplaşmış mutat kura l l an kapsamaktadır. Davanın bütün bu kura l 
l a ra yönelen bölümlerinin reddine; 

4 — Karsı görüş : 

Şahap Anç, K a n i Vrana ve Ahmet H . Boyacıoğlu Kanunun tümü
nün iptali gerektiği görüşünü i l en sürmüşlerdir. 

B — İptal hükmünün yüriırlüğe girme günü : 

Kanunun 1. maddesindeki (Atatürk Üniversitesine bağlı olarak) 
deyiminin ve kadrolara ilişkin 2. maddesinin tümünün iptali öngörül
düğüne göre bu durum ancak yasama yoliyle giderilebilecek bir boş
luk oluşturacaktır. B u boşluğun önemU sakıncaları olduğu ortadadır. 
Anayasa'mn değişik 152 maddesinin ik inci fütrası gereken hallerde 
Anayasa Mahkemesine ipta l hükmünün yürürlüğe gireceği tar ihi , k a 
rarın Resmî Gazete'de yayınlandığı günden başlayarak bir yılı geç
memek üzere, ayrıca kararlaştırma yetkisini tanımaktadır, işin nite
liğine göre bu yetkinin en yüksek süre üzerinden kullanılması yerinde 
olacaktır. 

V — SONUÇ : 

1 — 3/4/1972 günlü, 1578 sayılı (Atatürk Üniversitesi Kuruluşu 
Hakkındaki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi Kuruluş 
Kanunu) nun : 

a) 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (Atatürk Üniversite
sine bağlı olarak) deyiminin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline; 

b) 2. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline; 
c) Öteki kurallarının Anayasa'ya ay kın olmadığına ve davanm 

bu kura l lara yönelen bölümlerinin reddine; 
Şahap Arıç, Kan i V rana ve Ahmet H . Boyacıoğlu'nun Kanunun 

tümünün iptal i gerektiği yolundaki karşıoylariyle ve oyçokluğu ile; 
2 — Yukarıda açıklanan kuralların iptal edilmesiyle oluşacak 

boşluğun giderilmesi için Anayasa'nm değişik 152. maddesinin ik inc i 
fıkrası kuralına dayanılarak ipta l hükmünün, kararın Resmî Gaze-
te'de yayınlandığı günden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girme
sine oybirliğiyle, 

Anayasa 'nm değişik 147., değişik 149., 150. ve değişik 152. madde
leri uyarınca 26/12/1972 gününde karar verildi. 

Başkan 
Muhittin Taylan 

Başkan veki l i 
Avni Givda 

Üye Üye 
Nuri Ülgenalp Şahap Arıç 

Üye 
Fazıl Uluocak 

Üye 
İhsan Ecemiş 

Üye 
Sait Koçak 

Üye 
Ahmet Akar 

Ü y e 
Halit Zarbun 

Üye 
Lûtfi ömerbaş 

Üye Üye 
Ziya önel Kâni Vrana 

Üüe 
Muhittin Gürün 

Üye 
Şevket Müftügü 

Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu 

KARŞIOY Y A Z I S I 

i p t a l davası açan A n k a r a Üniversitesi Rektörlüğünce, 3/4/1072 
günlü, 1578 sayılı (Atatürk Üniversitesi Kuruluşu hakkındaki 6990 sayılı 
Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi Kuruluşu Kanunu) nun 1. maddesi
nin, Anayasa'mn 120. maddesine aykırı olduğu ve bu maddenin iptal i 
halinde ise Kanunun öteki hükümlerinin varlık hikmeti kalmadığı neden
leri ile, Kanunun tümünün iptal i istenmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten, adının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, bu K a 
nunla, Adana i l i içinde Çukurova Tıp Fakültesinin kurulmasında, ileride 
bu ilde Çukurova Üniversitesinin kurulması ve fakültenin bu üniversi
tenin kuruluşu içinde gerçekleştinlmesi öngörülmektedir. 

Sözü geçen Kanunun 1. maddesinin bir inci fıkrasından iptal edilmiş 
bulunan «Atatürk Üniversıtesi'ne bağlı olarak-» deyiminin yürürlükten 
kalkmış olmasından sonra, aynı maddenin ik inci fıkrasında bulunan «Çu
kurova Üniversitesi bünyesinde geliştirilmek gayesiyle kurulan bu fakül
tenin, tesis, araç ve kadrolarının Çukurova Üniversitesi kurulduğunda 
bu üniversiteye int ikal eder» biçimindeki kuru la artık gerek kalmamak
tadır. Çünkü, bu halde, kurulmuş bulunan Tıp Fakültesi aslında Çu
kurova Üniversitesinin temelini, yani kendisini teşkil edecektıı B i r an 
için aksinin kabulü ise, kaldınlan bağlılığın bu yönden sürmesinin ön
görüldüğü anlamını taşıyacaktır. 

Yme, iptal edilmiş bulunan hükümlere göre, Kanunun, iptal edilen 
bağlılığı gösteren adı dahil diğer hükümlerinin bir anlamı da ka lma
dığından, yasama erki tarafından yeni b ir düzenlemeye gidilmek üzere 
Kanunun tümünün iptali gerekli olduğu kanısına varılmıştır. 

Kanunun sadece bir bölüm hükümlerinin iptaline ilişkin karara, yu
karıdaki nedenle karşıyız. 

Üye 
Şahap Arıç 

Üye 
Kâni Vrana 

Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 7/6064 

(tlişık listede k iml ik l e r i yazılı 47 (Kırk yedi) kişiden 1 -15 sıra 
numarasında kayıtlı 15 (Onbeş) kişinin 11/2/1964 t a r ih ve 403 sayılı 
Kanunun 25 inc i maddesinin (a) ve 16-47 sıra numarasında kayıtlı 
32 (Otuziki) kişinin de aynı K a n u n ve maddesinin (ç) fıkralarına göre 
Türk Vatandaşlığının kaybettiri lmesi, (İçişleri, Bakanlığının 1/3/1973 
tar ih ve 3.73111/0O0 - 31852/2932 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar K u r u 
lunca 15/3/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

B a ş b a k a n D e v l e t B a k a m ı D e v ü a t B a k a n ı D e v l e t B a k a n ı 

F. MELEN D. KİTAPLI 1. ARAR 1. BAYKARA 

Devlet Bakanı Adalet Bakamı Millî Savanına Bakanı 
Prof. 1. ÖZTRAK F. ALPASLAN M. İZMEN 

îçdsleri Bakanı Dışişleri Balkanı Mal iye Bakanı 

F. KUBAT Ü. H. BAYÜLKEN Z. MÜEZZİNOĞLU 

Millî Esitıim Bakamı Bayındırlık Balkanı Ticaret Bakanı 

Prof. S- ÖZBEK M. ÖZTEKİN İV. TALÛ 

Sağ. •ve Sos- Y . Bakanı Güm. ve Tekel Babanı Tarım Balkanı 

Dr. K. DEMİR H. ÖZALP /. KARAÖZ 

Ulaştırma Bakanı Çalışıma Bakanı Sanayi ve T©k. Balkanı 

R. DANIŞMAN A. R. UZUNER M. EREZ 

E n . \e Taıb. Ray. Bakanı Tur izm ve Tan . Bakanı (imar ve iskân BaikaSM 

N. KOD AMAN OĞLU E. Y. AKÇAL T. TOKER 

Köy İsteri Bakanı Orman Bakamı Genç. ve Spor Balkanı 

Prof. N. SÖNMEZ Prof. S- İNAL A . KARAKÜÇÜK 

- 7 -

M E L E R 



15/3/1973 gün ve 7/6064 sayılı Kararnamenin ekidir. 
Türk vatandaşlığını kaybettirme listesi 

Sıra 
No. Soyadı ve adı Babasının adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 

1 Taşova Necdet T u r g u t İ h s an istanbul 1948 
2 Kavrak Hakkı H ü s e y i n Rize 1933 
3 Niksarlı Parunak O n a n Amasya 1'322 
4 Beşgürbüz Uğur Ayhan Ah ime t N i y a z ı istanbul 1934 
5 Kumlbaras Ju l i a Y o r g ı istanbul 1052 
6 Kandi l Sünıbül A r o n Çanakkale 1338 
7 A rican Simha A r o n Çanakkale 1926 
8 Yiranopulos Yorgo Y o r elan istanbul 1928 
9 Yimnopulos Anastasiya Yanıi Mıltiyadi istanbul 1931 

10 A l a l u Nes im B ö n y a m ı n istanbul 1321 
11 Alanı Bol isa A r o n istanbul 1321 
12 A l a l u Migon B û n y a m ı n istanbul 1326 
13 İstanbul E p r i m Haçı 'k istanbul 1931 
14 İstanbul Şuşan Y u s u f j e istanbul 1937 
15 Gencoğlu Tanyi l G e n c o Mardin 1932 
16 Balunyan Samuel Kemal G a r s o n istanbul 1933 
17 Balıkan Mişon Yasef istanbul 1931 
18 Behar A v r a m Hay im istanbul 1939 
19 Behar Yuda Yasef istanbul 1943 
20 Bo l Yako Yuda istanbul 1950 
21 Büyükakın A v r a m Isak istanbul 1930 
22 Büyükmaya Polanba A v r a m istanbul 1945 

Karar Sayısı: 7/5629 

Birleşmiş Mil let ler Kalkınma Pıog.amı ( B M K P ) yardımlarıyla yü
rütülmekte Olan İş Güvenliği ve Sağlığı» Projesi Uygulama Planına ek 
ve B M K P öııgüıtü ile 6 Eylül 1972 tarihinde Ankara 'da imzalanan 1 nu
maralı tadil metninin (Andlaşıma) onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 
23/12/1972 tar ih ve E S G M (ESUD) - 733-235-18-72-4/1331 sayılı yazısı 
üzerine, 31/5/1963 tar ih ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerin© 
göre, Bakanlar Kurulunca 6/1/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 

C. SUNAY 

Bas/bakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Baıkanı 
F. MELEN D. KİTAPLI 1. ARAR Z. BAYKARA 

(Devfet Bakaııı Adalet Bakaaıı Millî Savunma Bakanı V . 
Prof. t. ÖZTRAK F. ALPASLAN 1- ARAR 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
Yürütme Planı 

Türkiye 

İş Güvenliği ve Sağlığı Merkezi - A n k a r a 
Tadü No: 1 

1. İşbu Yürütme Planı, 6 - 17 Mar t 1972 tarihleri arasında Tür
kiye 'y i ziyaret eden Birleşmiş Mi l le t ler Kalkınma Programı ( B M K P ) 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı (M. Ç T.) gözlem kurulunun önerilerini 
kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. 

2. Yürütme Planının değiştirilmiş o:an maddeleri aşağıdadır : 

m — İŞ P L A N I 
A — Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (BMKP) 

iştirak ve katkısı 
3.1 Birleşmiş Mil let ler Kalkınma Programı ( B M K P ) İştirakçi ve 

Uygulayıcı Kuruluş aracılığı ile aşağıdaki yardımları sağlayacaktır : 
a) Uzmanlar: 
Dört uzmanlık kadrosu lağvedilmiş (Basınçlı kaplarda güvenlik, 

l iman işlerinde güvenlik, atölye ve bakım mühendisliği ve kısa süreli 
danışmanlıklar) ve İnsan - A y sayısında bazı düzeltmeler yapılmıştır. 
Yen i uzman kadroları öngörülmemiştir. Toplam uzman hizmet süreleri 
3 ay kısaltılarak 168 İnsan - A y ' a indirilmiştir Ancak i lk Yürütme P la 
nında bu hizmetlerin hesaplanması o tarihteki proforma değerlere göre 
yapılmış olduğundan 1 Ocak 1972 tarihinden öbaren geçerli olmak 
üzere uzman masrafları yeni proforma maliyet gözönüne alınarak arttırıl
mıştır. 

Sıra 
No. Soyadı ve adı Babasının adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 

~2İT Koneti Yako Yasef istanbul 1329 
24 Küçükbahar Moşe Hay im istanbul 1943 
25 Küçükbahar Moreno Leon istanbul 1936 
26 Küçüksarı Daniel İhya istanbul 1941 
27 M i z rah i Yako Yuıda istanbul 1942 
28 Sofu Av ram Yaguva istanbul 1949 
29 Sofu Mişon Böhor istanbul 1928 
30 Peres Yasef Yulda istanbul 1926 
31 Peres Yasef S ala man istanbul 1931 
32 Zarbozan K i ryako Fatinıo Çanakkale, 1950 

33 Tokaçoğlu Nikalaos Nazar i istanbul 1340 
34 Mutu la Yako Somali istanbul 1941 
35 Bohor Davit Haylim istanbul 1,945 
36 Balc in M . Franko Şimalya istanbul 1938 
37 Aza rya A la im V ik tor Sel im İstanbul 2/10/1953 
38 Banu Evyeni Y a n i Manol Çanakkale 1950 
39 Grafyadel D imi t r i Panaşkevi Çanakkale 1948 
40 Şarapçıoğlu Yasef Davit istanbul 1936 

41 Tamfıranko Garson İshak istanbul 1929 
42 Zada Davit Samoel istanbul 1339 
43 Zada A v r a m Nesıim Hayüm istanbul 1936 
44 Frank Rufael ıMorduhay istanbul 1947 
45 Çiprüt Muson Yasıef istanbul 1030 
46 Baytak Menahim H a y i m istanbul 1944 
47 

» • e — 

B. Neyra Avram feak istanbul 1930 

içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
F. KUBAT 0. H. BAYÜLKEN Z MÜEZZİNOGLU 

Millî Efiiırim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı 
Prof- S. ÖZBEK M. ÖZTEKİN N. TALÛ 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakaııı Tarım Bakanı 
Dr. K. DEMİR H. ÖZALP /. KARAÖZ 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Samaıyi ve Tek. Bakamı 
R. DANIŞMAN A. R. UZUNER M. EREZ 

E n. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan- Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
N. KODAMANOGLU E. Y. AKÇAL T. TOKER 

Köy İçleri Bakanı Orman Bakanı Genç. ve Spor Balkanı 
Prof. N. SÖNMEZ Prof. S. İNAL A. KARAKÜÇÜK 

United Nations Development Programme 
Plan of Operation 

Turkey 

Occupational Safety and Health Centre in A n k a r a 
Amendment No : 1 

1. This P l an of Operation is amended to include the recommen
dations of itfie U N D P / I L O follow-up review mission which visited Tur
key from 6 to 17 March 1972. 

2. The modified paragraphs of the P lan of Operation read as 
follows : 

III. W O R K P L A N 

A — Participation and Contribution of the UNDP 
3.1 The U N D P shall provide the following through the Part ic ipa

ting and Executing Agency : 

a) Experts : 
Four posts are deleted (safety pressure vessels, safety in dock 

work and workshop and maintenance engineer, shont term consultants) 
and some adjustments in man-months are made. No new posts are 
introduced. The total expert component is reduced toy three months to 
168 man-months, but since the calculation of this component in the or i
ginal P lan of Operation was based on earlier pro forma values, an 
increase corresponding ito the new pro forma expert cost effective 
f rom 1 January 1972 is introduced. 

- 8 -
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b) Burslar : 

Burslar bölümünde bazı değişiklikler yapılmıştır: 
İtki burs i lga edilmiş, halihazır tahsisleri yansıtmak amacıyla 5 burs 

kısaltılmış ve 5 yeni burs (îş hijyeni kimyası, iş fizyolojisi, iş kazaları 
istatistiği, ış sağlığı organizasyonu, meslek hastalıkları kliniği) kona
rak toplam burs sayısı 24 e çıkartılmıştır. 

c) Teçhizat ve malzeme : 

İlâve teçhizat öngörülmemektedir. F iyat lardak i artış nedeniyle 
Proje bütçesindeki teçhizat faslı 40.430 A B D Doları arttırılarak (Yak
laşık ffo 18) toplam 260.4)30 AıBD Dolarına çıkartılmıştır. 

e) Müteferrik : 

Yardımcı idarî personel masrafları 4.700 AİBD Dolarına indirilmiş 
ve proje personel bütçesi içine alınmıştır. Çeşitli hizmet ve olanaklar 
fas.ı, gerçek harcamayı yansıtmak amacıyla 16.755 A B D Dolarına indi
rilmiştir. 

B — Hükümetin iştirak ve katkısı: 

8.3 Hükümetin sağlayacağı karşılık uzmanlarda önemli toir deği-
şikUk yapılmamıştır. Yeni Bütçe, Projenin 31 Ağustos 1973 tarihine ka 
dar uzatılmasını yansıtmaktadır. 

D — Yürütme safhaları: 

3.19 İştirakçi ve uygulayıcı kuruluş ve Hükümet personeli tara
fından yürütülen faal uygulama öncesi planlama devresi hariç olmak 
üzere, proje faaliyeti 20 Eylül 1968 de başlamış olup, 31 Ağustos 1973 
e kadar temdit edilmiştir. 

IV. BÜTÇE 
4.1 Proje çerçevesinde sağlanacak hizmet ve kolaylıkların tahminî 

maliyetleri, yukarıdaki değişiklikleri yansıtan, Uişikteki gözden geçi
rilmiş I ve I I numaralı eklerde ayrıntılarıyla gösterilmiştir. 

Taraf lar adına, aşağıda imzası bulunan.arca uygun bulunmuştur. 

6 Eylül 1972 24/7/1972 1972 

(İmza) (İmza) (İmza) 
Türk Hükümeti 'Birleşmiş Mil let ler Milletlerarası 

Kalkınma Programı Çalışma Teşkilâtı 

(b) Fellowships : 

A certain amount of alterations are done i n the fellowship compe-
nen t : Two fellowships are deleted, f ive fellowships are shortened (tc 
reflect actual delivery) and five new fellowships (occupational hygiene 
chemistry, occupational physiology, statistics of accidents, occupational 
health organisation and clinic of occupational diseases) are created, 
g iv ing a total of twenty - four fellowships. 

(c) Equipment and Supplies : 
No additional equipment is called for. Due to the increase in prices 

the equipment component is increased Iby U S $ 40,430 (appioxjmateiy 
li&t'fr) to a total of US $ 260,430. 

(e) Miscellaneous : 

The costs of administrative support personnel are reduced to US 
$ 4,700 and included in the Project Personnel budget. 

Miscellaneous services and facilities component is reduced in order 
to reflect actual expenses to U S $ 16,7155. 

B. Participation and Contribution of the Government: 
'3.3 N o substantia! madificaUons of 'the Government Counterpart 

Contribution are made. The new budget reflects the extention of the 
project to 31 August 1973. 

D. Sequence of Operations : 

8.19 Not including the period of active pre-operational planning 
by the Participating and Execut ing Agency and Government Personnel 
the operations commenced on 20 September 1S68 and are extended to 
31 August 1973. 

IV. B U D G E T 
4..1 The estimated coat of the services and facilities to be provided 

for 'the project is detailed i n the attached revised appendices I and H 
which reflect the above modifications. 

Agreed on behalf of the Parties, by the undersigned : 

6 September 1972 24/7/1972 1972 September 

Government of United Nations International Labour 
Turkey Development Organisation 

Programme 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nm (BMKP) Katkısını 
Kapsayan Proje Bütçesi 

(ABD Doları) 
Ülke : TÜRKİYE 
Proje No : TUR/67/518/B/01/11 
Adı : 1§ Güvenliği ve Sağlığı Merkezi 1971'e kadar yapılmış 

Toplam toplam harcamalar 1972 1973 
Kod 
No. Ayrıntılar Insan-ay Dolar 

A 
Insan-ay Dolar Insan-ay Dolar 

A 
İnsan-ay Dolar 

10 P R O J E PERSONELİ 
11 U Z M A N L A R 

20.000 11.01 Proje Yürütücüsü 62 — 42 — 12 30.000 8 20.000 
02 Genel Güvenlik Mühendisi 18 — 18 — — 1 — — — 

03 Maden Güvenlik Mühendisi 12 — — — 6 15.000 6 15.000 
04 K i m y a Güvenlik Mühendisi 9 — 9 — —• 

— — — 

05 Bas nçlı Kap larda Güvenlik Mühendisi 
(Çıkartılmıştır.) — — — — • — 1 — — — 

06 L iman İşlerinde Güvenlik Mühendisi 
(Çıkartılmıştır.) — — — — 1 — • — — — 

07 İş Hi jyeni Mühendisi 21 — 21 — — — — — 

08 F iz ikse l Çevre Koşulları 6 — — — 4 10.000 2 5.000 
09 Endüstri Ps.kolojısi Uzmanı 6 — — • — — — 6 15.000 
10 Toz Kontrol Uzmanı 4 — — — 4 10.000 — — 

11 Endüstri Fizyologu 9 — — 4 10.000 5 12.500 
12 K l in ik Toksikoloj i e — — — 4 10.000 2 5.000 
13 İşgörememezlik Değerlendirme Uzmanı 3 — • — —• — — 3 7.500 
14 Gör-îşi+ (Odyo-Vizüel) Araçları Uzmanı 12 — • 12 — — — — — 

16 Atelye ve Bakım (Çıkartılmıştır.) — — — — — — 1 — — 

16 Danışmanlar (Çıkartılmıştır.) — — — — • — — ' ^~ 

11.99 A r a Toplam 168 383.655 102 218.655 34, 85.000 32 60.000 
13 Yardımcı idarî Personel — 4.700 — — — 2.700 — 2.000 

19 Fasıl Toplamı — 388.355 218.655 — 87.700 — 82.000 
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Kod 
No. 

Toplam 
1971'e kadar yapılmış 

toplam harcamalar 1972 

Ayrıntılar 

EĞİTİM 

Burs la r 
Merkez Müdürü 
Merkez Müdür Yardımcısı 
Genel Güvenlik Mühendisi 
İnşaat Güvenlik Mühendisi 
K i m y a Güvenlik Mühendisi 
E l ek t r ik Güvenlik Mühendisi 
Madenlerde Güvenlik 
İş Hi jyeni Kimyası 
İş Hijyeni Kimyası 
İş Hijyeni Fiziği 
İş Hi jyeni Mühendisi 
Sağlık Mühendisi 
İş Fizyoloj is i 
İş Psikoloj isi 
K l in ik Teksıkoloji 
Pnömokonyoz - tşgörememezlik 
Değerlendirilmesi 
Endüstriyel Dermatoloji 
Endüstriyel Nöroloji 
Otorinolaringolojl - Meslekî 
(Çıkarılmıştır.) 
Oftalmoloji - Meslekî 
(Çıkarılmıştır.) 
Yayın ve Eğitim Araçları 
İş Hijyeni Kimyası H I 
İş Fizyoloj isi I H 
İş Sağlığı Organizasyonu 
Madenlerde Güvenlik 
İstatistik 
Meslek Hastalıkları Kliniği 

3 
3 

12 
6 
e 
o 
6 
9 
2 
4 

12 
12 
e 
e 
9 

12 
3 
3 

3 
6 
9 
S 
© 
3 
3 

1978 

' > / \ / > / 
Insan-ay Dolar însan-ay Dolar İnsan-ay Dolar İnsan-ay Dolar 

3 
3 

12 
6 
6 
6 
e 
9 
2 
4 

12 
12 
6 

9 

12 

3 
O 

3.700 

2.350 
2.360 

9 
8 
6 
3 

5.050 
2.350 
3.700 
2.350 

2.350 

Fasıl Toplamı 153 86.946 117 62.746 27 17.150 7.050 

40 M A L Z E M E 
41 Günlük Kullanılır Malzeme — 6.5Ö0 — — — 4.000 — 2.500 
42 Demirbaş — 253.930 — 133.930 — 96.000 — 24.000 
43 K i r a — — — — — — — — 

49 Fasıl Toplamı — 260.430 — 133.930 — 100.000 — 26.500 
50 MÜTEFERRİK 
51 lAletlerın Bakım ve İşletmesi — 16.156 — 13.456 — 1.500 .— 1.200 
52 Rapor Masrafları — — — — — — — — 
53 öteberi — 600 — — — 300 — 300 
59 Fasıl Toplamı — 16.755 — 13.455 — 1.800 — 1.500 

99 P R O J E T O P L A M I — 762.486 — 428.78« — 206.660 — 117.050 

Hükümetin Ayni Katkısını Kapsayan Proje Bütçesi 
(Türk Lirası olarak) 

Ülke : TÜRKİYE 
Proje No : TUR/67/518/B/01/11 
Adı : İş Güvenliği ve Sağlığı Merker i 

Toplam 1972 197S 
Kod 
No. Ayrıntılar İnsan-ay T L . İnsan-ay 

A 

TL . însan-ay TL . 

10 P R O J E PERSONELİ F A S L I 
Uzman Personel — 3.5O0.00O — 1.500.000 — 2.000.000 
Diğer Personel — 600.000 — 240.000 — 360.000 
Millî Personelin seyahat giderleri — 125.000 — • 50.000 ' — 75.000 

19 Fasıl Toplamı — 4.225.000 — 1.790.000 — 2.435.O0O 

40 M A L Z E M E 
41 Günlük Kullanılır Malzeme — . 120.000 60.000 60.000 
42 Demirbaş — 100.000 — 20.000 — 80.000 
43.01 K i r a — 120.000 — . 40.000 — 80.000 

02 A r s a — 300 000 — 300.000 — — 

03 B i n a — 5.300.000 — 1.300.000 — 4.000.000 

49 Fasıl Toplamı — 5.940.000 — 1.T20.000 — 4.220.000 

50 M Ü T E F E R R I K 
51 Alet ler in Bakım ve İşletmesi — 300.000 150.000 150.000 
53 Öteberi — 90.000 — 35.000 — 55.000 
59 Fasıl Toplamı — 390.000 — 185.000 — 205.000 

99 G E N E L T O P L A M — 10.555.000 3.695.000 — 6.860.000 
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Project Budget Covering UNDP Contribution 
(In U^'Dollars) 

Country 
Project No 
Tit le 

Code 

10 
11 
11.01 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

11.99 

13 

19 

T U R K E Y 
fTUR/67/518/B/Ol/ll 
Occupational Safety and Health 

Detaile 

P R O J E C T P E R S O N N E L 
Experts 
Project Manager 
General Safety Engineer 
Min ing Safety Engineer 
Chemistry Safety Engineer 
Safety Pressure Vessels Eng . (Deleted) 
Safety in Dookworks Eng . Deleted 
Occupational Hygiene Eng . 
Physical Conditions of Env i r . 
Industrial Psychology Specialist 
Dust control specialist 
Industrial Physiologist 
Cl inical Toxioology 
Disabil ity Evalustion 
Audio-Visual Aids 
Workshop and Maintenance (Deleted) 
Consultants (Deleted) 

Sub-Total 

Administrat ive (Support Personnel 

Component Total 

Total 

M / M 

168 

Cumulative Expenditure 
up to 1971 

L A ^ 
M / M $ 

383.655 
4.700 

388.355 

1972 

M / M 

102 218.655 3 4 

218.655 

815.000 

2.700 

87.70O~" 

1973 

M / M 

32 

62 
18 
12 

9 

— 

42 
18 

9 

12 

6 

30.000 

15.000 

8 

6 

20.000 

15.000 

21 
6 

""""* 
21 — 

4 10.000 2 5.000 

4 
— — 4 10.000 

6 15.000 

9 
6 
3 

12 

— 

12 
. 

4 
4 

10.000 
10.000 

5 
2 
3 

12.500 
5.CO0 
7.500 

9 
6 
3 

12 12 , 1 — 

60.000 
2.000 

62.000 

30 T R A I N I N G 
31 Fellowships 
31.01 Director of the Centre 

02 Deputy Director of the Centre 
03 General Safety Engineer 
04 Construction and C i v i l Engineer 
05 Chemical Safety Engineer 
06 Electr ica l Safety Engineer 
07 Safety in Mines _ 
08 Occupational Hygiene Chemistry 
09 Occupational Hygiene Chemistry 
10 Occupational Hygiene Physics 
11 Occupational Hygiene Engineer 
12 General (Sanitation Engineer 
13 Occupational Physiology 
14 Occupational Psychology 
15 Cl in ica l Toxicology 
16 Pneumoconioses - Disabil i ty Evaluation 
17 Industrial Dermatology 
18 Occupational Neurology 
19 Otorhinolaryngology - Occup. (Deleted) 
20 Ophtalmology - Occupational (Deleted) 
21 Publ ic i ty and Training A ida 
22 Occupational Hygiene Chemistry (XII) 
23 Occupational Physiology HE 
24 Occupational Hea l th Organization 
25 Safety i n Mines 
26 Statist ics 
27 Cl inic of Occupational Diseases 

3 
3 

12 
© 
6 
6 
6 
9 
2 
4 

12 
12 
6 
6 
0 

12 
3 
3 

3 
6 
9 
3 
6 
3 
3 

3 
3 

12 
6 
6 
0 
6 
9 
2 
4 

12 
12 
6 

12 

3 

9 
3 
« 

3.700 

5.050 
2.350 
3.700 
2.350 

2.350 
2.350 

2.350 

39 Component Tota l 153 86.946 117 62.746 27 17.150 9 7.050 

40 E Q U I P M E N T 
41 Expendable 1 6.50O — — — 4.000 — 2.50O 
42 jN on-expendaWe — 253.930 — 133.930 — 96.000 — 24.000 
43 Premises — — —1 — — — •— — 

49 Component Total — 260.430 — 133.930 — 100.000 — 26.500 

50 M I S C E L L A N E O U S 
51 Oper, and Maintenance of Equipment — 16.155 — 13.455 — 1.50O •— 1.200 
52 Reporting Cost — — — — — — — •— 
53 Sundry 

00 
— 600 — — — 30Q — 300 

59 Component Total 00 — 16.755 — 13.455 — 1.80O — 1.500 

99 P R O J E C T T O T A L 752.486 — 428.786 — 206.650 — 117.050 
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Country 
Project No 
Tit le 

Code 

10 

19 

40 
41 
42 
43.01 

02 
03 

49 

50 
51 
53 
59 

99 

Project Budget Covering Government Contribution in Kind 
(In Turkish Liras) 

T U R K E Y 
TUR/67/518/B/01/11 
Occupational Safety and Health Centre - A n k a r a 

Details 

•PROJECT P E R S O N N E L <X )MPONENT 
Professional Staff 
Other Staf f 

Travel for national staff 

Compenent Total 
E Q U I P M E N T 
Expendable Equipment 
Non-Expendable Equipment 
Premises 
Land 

Bui ld ing 

Component Total 

M I S C E L L A N E O U S 
Operation and Maintenance of Equipment 
Sundry 

Component Tota l 

G R A N D T O T A L 

Total 1972 1973 
A 

M / M T.L. M / M T.L. M / M T.L. 

3.50O.O0O 1.5O0.OCO 2.OO0.OOO 
— 600.COO — 240.000 — 360.000 
— 125.000 —• 50.000 •— 75.000 

— 4.225.000 — 1.79O.C0O — 2.435.COO 

120.000 60.000 60.000 
— 1O0.0OO — 20.000 — 80.000 
— 120.000 —. 40.000 — 80.000 
— 300.000 — 300.000 — — 
— 5.30O.OOO — 1.3CO.000 — 4.000.000 

— 5.940.0O0 — 1.72O.00O — 4.220.000 

300.000 1(50.000 150.000 
—. 90.000 1 35.000 — 65.000 
— 390.000 — 185.000 — 205.000 

— 10.555.000 3.695.000 6.860.000 

Karar Sayısı: 7/6086 

4/4/19T2 gün ve 7/4185 sayılı Kararnameye ektir . 
6224 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmakta olan 104.000X00,— 

(Yüzdört milyon) l i ra sermayeli (StEAŞ) Sentetik i p l i k Fabrikaları 
Anonim Şirketinin tesislerini tevsi etmek ve kapasitesini artırmak üzere 
yapacağı 163.108000,— (YiizaltjmşüçmdlyonyüzaltıbJn) Türk Lirası tu
tarındaki yatırıma ekteki şartlar dahilinde anılan Kanun hükümlerinin 
uygulanmasının onanması; Devlet P lanlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 
olumlu görüşüne dayanan Ticaret Bakanlığının 6/3/1973 tarih ve 24 4 31/-
1816 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 1 inci ve 28/7/1S67 gün 
ve 933 sayılı Kanunun 6 nci maddelerine göre, Bakanlar Kuru lunca 
19/3/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan 
F. MELEN 

Devlet Bakanı 
Prof. I. ÖZTRAK 

İçişleri Bakanı 
F- KUBAT 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. S- ÖZBEK 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. DEMlR 

Ulastınma Balkanı 
R. DANIŞMAN 

En. ve Tab. Kay- Bakanı 
N- KODAMANOĞLU 

Köy İşleri Baıkanı 
Prof. N. SÖNMEZ 

Devlet Bakanı 
D- KİTAPLI 

Devlet Bakanı 
/. ARAR 

Adalet Balkanı 
F- ALPASLAN 

Dışişleri Bakanı 
Ü- H. BAYÜLKEN 

Bavındırlık Bakamı 
M. ÖZTEKİN 

Güm- ve Tekel Baıkanı 
H- ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. R. UZUNER 

Turizm ve Tan. Bakamı 
E. Y. AKÇAL 

Orman Baıkanı 
Prof. S. İNAL 

Devlet Bakanı 
Z. BAYKARA 

Millî Savunma Bakanı 
M. İZMEN 

(Ma'live BaJcanı 
Z. MÜEZZtNOĞLU 

Ticaret Bakanı 
N- TALÛ 

Tarım Balkanı 
/. KARAÖZ 

Sanayi ve Tek- Balkanı 
M. EREZ 

İmar ve îskân Balkanı 
T. TOKER 

Gene- ve Spor Bakanı 
A. KARAKÜÇÜK 

19/3/1973 tarih ve 7/6086 sayüı Kararnamenin ekidir 

Sif aş Sentetik Ipl lk Fabrikaları A . Ş. nin tevsi projesinde 6224 sayılı 
Kanun hükümlerinin uygulanmasında riayet edilecek şartlar. 

I — Y A T I R I M I N K O N U S U : 
F i r m a daha evvel ima l ettiği Ny lon 6, Ny lon 66 ve Polyester ip l ik 

ve elyafına ilâve olarak, bu tevsiatla; 

1) Günde 5 ton kapasitel i Ny lon 66 polikondensasyon ve ip l ik 
üretme tesisi, 

2) Günde 16 ton kapasiteli cips imal eden polyester polikondensas
yon ve ipl ik üretme tesisi, 

3) 4 ton/gün kapasitel i tekstüre ve muz tesisi, 3 ton/gün kapasi
teli boya tesisi, 

kuracaktır. 
M i k t a r (TL.) % 

TL 
A 

S E R M A Y E Y A P I S I : 
Yabancı ortaklar 

I — I F C 7.550.000 
n _ B A S F Cheime Wverts A g 5.000.000 

m — Vickers-Zimmer A G 4.500.000 

7,25 
4,80 
4,33 

B — Ye r l i ortaklar 

Toplam sermaye 

m — TEVSİ Y A T I R I M I N T U T A R I : 
Sabit yatırım 
İşletme sermayesi 

Toplam yatırım 

TV — Y A T I R I M I N F İ N A N S M A N I : 
ö z kaynaklar 
Döviz kredisi 
(T. S. K. B.) 

Iç kredi 

17.050.000 
86.950,000 

104.000.000 

16,39 
83,61 

100,— 

125.606.000,— T L . 
37.500.000,— 

163.106.000,— 

72.692.688 — T L . 
88.161.000,— T L . 

160.853 688,— 
2.252.312,— 

163.106.000 — T L . 

Yatırımın gerçekleşmesinde makina, lisans montaj için gerekli T L . 
88.161.000,— karşılığı dövizin tamamı Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 
vereceği kredi ile temin edüecektir. 

V — İHRAÇ Ş A R T I : 
28/7/1969 tar ih ve 6/12249 sayüı Kararnamenin 7 nci maddesinin 

1 inci bendinde beUrtilen miktar lar aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 
F i r m a 1972 yılı f ia t lan baz alınmak suretiyle 1973 ve 1974 yılların

da asgari 1.500.000,— 1975 ve müteakip yularda da asgari 2.500.000,— 
A B D Dolarlık sentetik ip l ik ve elyaf ihraç edecektir. 
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1973 ve müteakip yıllarda sentetik ip l ik ve elyaf ilhraç fiatları 1972 
yılına nazaran yükseldiği takdirde yukarıda zikredilen ihracat rakamları, 
meydana gelecek f iat artışı oranında yükseltilecektir. 

V I — ÖZEL ŞARTLAR : 

— Yatırımın başlama tar ih i 1/3/1973 dür. 

— Yatırımın Tahakkuk tar ih i 1/9//1974 dür. 
—• Mücbir sebeplerin zuhuru halinde bu müddetleri değiştirmeğe 

Devlet P lanlama Teşkilatı yetki l idir . 

« 

İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 11907 

1 — Anka ra İli Çankaya İlçesine bağlı A n k a r a Belediyesinin D ik 
men - A t a ve Gevizlidere Mahalleleri i le hem hudut bulunan Karapınar 
semtinin Ankara Belediyesi sınırları içerisine alınması, Danıştay Üçüncü 
Dairesunin 27/2/1973 tarlan ve 1I973/M3 - 91 sayılı Kanan üzerine, 1580 

savıh Kanunun 7469 sayılı Kanun la değişik 7. (maddesine göre uygun gö
rülmüştür. 

2 —• B u kararı İçişleri Bakam yürütür. 

28/2/1973 
CUMHURBAŞKANI 

O. SUNAY 
Başbakan İçişleri Bakam 

F. MELEN F. KUBAT 

Karar Sayısı: 11918 
1 — Çanakkale İli B i ga İlçesinin Balıklıçeşme Bucağına bağlı 

Kozçeşane Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
24/2/1973 tarih ve 1973/93-79 sayılı k a r a n üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7469 sayılı Kanun la değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüş
tür. 

2 — B u k a r a n İçişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1973 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
F. MELEN F. KUBAT 

Y Ö N E T M E L I KAA 
Başbakanlıktan : 

Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde Genel Müdürlük 
Hesabına okutulan öğrencilerin iaşe, ibatesine ait 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin değiştirilmesine dair 

Yönetmelik 
Madde 1 — Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde Genel Müdürlük 

hesaibuma okutulan öğrıenıcileriiın iaşe, ibatesine ailt Yönetmeliğin 5 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştiritaiştir. 

«(Madde! 15 — öğrencilere her ay idarece verilen ders gereçleri dı
şımda lolaın ıibJtiyaçlarımı kanşılaanıaJk üzere, Okul Yömetmeliğiminı 1)10 uncu 
mıaldıdesime göre ve bütçe liımkâmlaın gözömüme alımaınak, Genel Müdürlükçe 
tespit edilen milkltar üzerimden harçlık veriiîr.» 

Madde 2 — B u Yönetmelik yayımı tarihinden dtilbaren yürürlüğe 
girer. 

T E B L I ĞAA 
Mal iye Bakanlığından: 

Gelir Vergisi Genel Tebliği 
Seri No : 113 

1598 sayılı Malî Denge Verg is i Kanununun 6/1-b maddesi uya
rınca, K u r u m l a r Verg is i matrahı üzerinden ödenen Malî' De"nge Ver
gisinin, Ge l i r Vergis i Kanununun 96 nc i maddesinin 2 numaralı fıkra
sında yazılı «Dağıtılmayan K u r u m Kazancı» nın hesabı sırasında, 
K u r u m l a r Vergisine matrah olan k u r u m kazancından ind i r i l i p ind i r i -
lemiyeceğinde bazı tereddütlerin doğduğu anlaşıldığından, h u konuda 
aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli bulunmuştur: 

1 — Bilindiği üzere, Ge l i r Verg is i Kanununun anılan maddesinde, 
dağıtılmayan k u r u m kazancının, K u r u m l a r Vergisine mat rah o lan 
k u r u m kazancından ödenmiş veya ödenmesi gereken Kururn la r Ver
gisi çıkarılmak ve aynı maddenin 2/A ve B bentlerinde yazılı i nd i r im 
ve ilâveler yapılmak suretiyle hesaplanacağı belirtilmiştir. Maddenin 
tedvini sırasında malî denge vergisi mevcut olmadığı için, b u vergiye 
ilişkin herhangi b i r hüküm bulunmamaktadır. 

Halen K u r u m l a r Verg is i matrahı üzerinden ödenen Malî Denge 
Verg is i , ortak matraha dayanması nedeniyle K u r u m l a r Vergisine ek 
b i r vergi niteliği taşımaktadır. Ortakların eline geçmesi h içb i r zaman 
mümkün olmadığından kesinl ikle kurum 'un üzerinde kalacaktır. 

Kanunî zorunlu luk lar nedeniyle ödenen, kurumların üzerinde ka
lan ve kanunen kabu l edilmeyen gider sayılan K u r u m l a r Verg is i , vergi 
ve para cezaları, gecikme z a m l a n ve faizler, sözü edilen 96 nc i madde 
uyarınca k u r u m stopaj matrahından indir i leb i lmektedir . 

Bun lardan farklı b i r niteliği bulunmadığından, «Kurumlar Ver
gisi matrahı üzerinden kurumca ödenmiş veya ödenmesi gereken Malî 
Denge Vergisi» n in de dağıtılmayan k u r u m kazancının hesabı sıra
sında, K u r u m l a r Vergisine matrah olan k u r u m kazancından ind i r i l 
mesi uygun bulunmuştur. 

2 — Malî Denge Verg is i Kanununun 6 nc i maddesinin l /a ve b 
fıkraları uyarınca Gel i r ve K u r u m l a r Verg is i ma t rah lan üzerinden 
ödenen Malî Denge Verg is in in b u vergilere ek b i r vergi niteliği taşı
ması nedeniyle ve Gel i r Verg is i Kanununun 90, K u r u m l a r Verg is i 
Kanununun 15/6 nc i maddeler i gereğince gel ir ve ku rumla r vergisi 
matrahlarından ind i r i lmes i mümkün değildir. 

Ancak, işletmelere dahi l gayr imenkul ler in satışı, trampası veya 
kamulaştırılması dolayısiyle gerçek ve tüzel kişiler tarafından Emlâk 
Alım Vergisine esas olan değer üzerinden ödenen Malî Dçnge Ver
gisi , işlem üzerinden alınması nedeniyle, Ge l i r Verg is i Kanununun 
40/6 ve buna atıfta bulunan K u r u m l a r Verg is i Kanununun 13 üncü 
maddesi uyarınca, safi ticarî kazancın veya k u r u m kazancının hesap
lanması sırasında gider olarak indir i l eb i l i r . 

• 

I L Â N L A AAAR 
Hazro Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/22 
Davacı Hazro 'nun Kocababa (Hondof) Köyünden A l i D ik i c i tara

fından hasımsız olarak açılan gaiplik davasının yapılmakta olan duruş-
fasmda : 

Gaipler Hazro 'nun Hondof Köyü Hane 24, Ci l t 7, Sahife 107 de k a 
yıtlı Kırkor oğlu Migırdiç Esk i c i , Migirdıç kansı Usep kızı Zühra Esk i c i 
ve Migirdiç oğlu K i rko r Esk i c i hakkında malumatı olan kimselerin ma
lumatlarını bildirmek üzere mahkememizin 1971/22 esas sayılı dava 
dosyasına başvurmaları ilân olunur. 3011 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1 inci Bölge 
Müdürlüğünden : 

Hudutları : 
Kuzeyi : Keskmeç deresi ile - Kunıdere telâki noktasındaki beton 

sütundan, Kazellı deresi ile - Gulbıten deresi telâki noktasınaakı beton 
sütuna doğru hat. 

Doğusu : Kazelli deresi ile - Gulbıten deresi telâki noktasındaki be
ton sütundan, Kestanebaşı (Kestane gedik) tepesindeki beton sütuna 
doğru hat. 

Güneyi : Kestane başı (Kestane gedik^tepesindenki beton sütundan, 
Erenler çeşmesine (Erentili pınarı çeşmesine) doğru hat 

Batısı: Erenler çeşmesi (Eıentıl, pınarı çeşmesinden) hudut baş
langıcı Keskinineç deresi ile Kurudere to'âkıs.ndelu beton sütuna doğru 
hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş kaolin içm Ça
nakkale Seramik Fabrikaları A. Ş uh'esıne 10 yıl müddetle işletme 
ruhsatnamesi verilecektıı. 

İtirazı olanların bu ilânın Gazete'de ilk yayınlandığın tarihten iti
baren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyle
meleri lazım geldiği bu müddetin hitanımdan sonra vuku bulacak itiraz
ların kabul edılmıyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 ıncı maddesi 
gereğince Üân olunur. 3213 /2-2 

o 

Türkiye Demir ve Çelik işlenmeleri Genel Müdürlüğünden : 

K A R A B Ü K 
Genel Müdürlüğümüzün Divriği Madenleri işletmesi sahasındaki 

600.000 M3, dekapaj ışı ihale edilmek suretiyle yaptırılacaktır Bu işe 
ait 1 No. lu haritanın tetkiki ile alım genel şartnamesi ve sözleşme örne
ğinin temin edilebilmesi için isteklilerin mesai saatleri dahilinde; 

a) Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Malzeme ikmal Müdürlüğüne, 
b) istanbul 'da Lamartın Caddesi Doğu Palas Han Kat 4 doki Mü-

messüllk Müdürlüğümüze, 
c) Ankara ' da Karanfil Sokak No. 30/7 deki İrtibat Büromuz Şef

liğine, 
d) Divriği'de Müessese Müdürlıüğüne, 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 
İsteklilerin, üzeri 600 000 M 3 dekapaj ihalesine ait teklif mektu

budur yazılı tekliflerin muvakkat temmatlarıyla bıılıkte en geç 10 Nisan 
1973 Salı günü saat 14.30 a kadar Karabük'teki Genel Müdürlüğümüz 
Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundur maları şarttır 

Genel Müdürlüğümüz 2490 sayı.ı Kanuna tabı olmayıp, ihaleyi ya
pıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve ışı dilediğine vermekte 
serbesttir. 3489 / 2-2 

Köy İşleri Bakanlığı Yo l , Su ve E l ek t r ik işleri Genel Müdürlüğün
den : 

İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığıafn : 

1 — Genel Müdürlüğümüzün yabancı memleketlerden ithal edeceği 
makina, avadanlık, teçhizat, yedek pariça, plastik vesaır malzemelerin 
istanbul da gümrükleme ve nakliye işlemlerimin ifası ve ikmal işi 2490 
sayüı Kanunun 31 inci maddesi gereğjıce kapalı zarf usulü ile eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 — . İhale 12/4/1973 günü saat 16.C0 da Köy İşleri Bakanlığı bina
sının 10 uncu katında Y S E . Genel Müdürlüğü İdaıî ve Malî işler Dairesi 
Başkanlığında toplanacak Komisyon ta . afmdan yapılacaktır. 

3 — Şartname 2 sırada yazılı aynı yerden ve Y S E . Mak ina İkmal 
Grup Amirliğinden (Soğanlı - K a r t a l / I S T A N B U L ) bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

4 — B u ilş için tahmin edilen bedel asgari 50 000,— T L azamî 
200.000,— T L olup geçici teminatı 11 250,— T L sadır. 

5 —' İsteklilerin en geç 7/4/1973 günü mesajı saati sonuna kadar 
müracaatla ihaleye ıştııak belgesi talebinde bulunacaklardır. Belgeyi 
alıp almadıklarını 10/4/1973 gününden itibaren öğrenebilirler. 

6 — İhaleye iştirak belgesi almak isteyenle, uı dilekçelerme idarî 
şartnamenin 35 inci maddesinde istenilen belgeleri eklemeleri şartltır. 

7 — İsteklilerin şartnamelerde istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarım koymak suretiyle hazırlayacakları tekli f 
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Ko 
misyon Başkanlığına teslim etmeleri şarlltır. 

8 — Postadaki gecikmeler telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edil-
miyeoeği ilân olunur. 3404 / 4-2 

I — Eksiltmeye konulan iş : Kınalı A y - S i l i v r i - Topkapı yolu sıcak 
karışım kaplama işi için gerekli moloz taşın Koğukdere taş ocağmdan 
ihzar işi olup keşif bedeli 849.972,— liradır. 

H — Eksi l tmesi 17 Nisan 1973 Salı günü saat 11.00 de Küçük-
yah'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Şart
nameleri istanbul'da Bölge Müdürlüğünde, Ankara 'da Malzeme Müdür
lüğünde görülebilir. 

I H — Eksi ltmeye girebilmek' için : 
a) İsteklilerin 1973 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şir

ketlerin i lk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü 
gereğince 37 748,88 liralık geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mek
tup olarak verildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat 
gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Mal iye Bakanlığının 
12/1/1956 gün ve 5297 - 15/1723 sayılı temimine uygun olmaları) 

b) istekli lerin en geç 11 Nisan 1973 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne müra
caat etmeleri. (Müracaatta genel evrak kaydı tar ihi muteberdir) Düek-
çelerine : 

1 — E n az bu işin i lk keşif bedeli kadar bu işin cins ve öneminde 
bir iş yaptığım belirtir tasdikl i belge ile, 2 — Eksi l tme dosyasındaki 
örneğine uygun malî durum bildirisi, 3 — Sözleşmeye esas i lk ilân ta
rihinden sonra alınmış banka mektubunu, 4 — Müteahhidin iş hakkındaki 
tasarılarını ve işte kullanacağı makina ve teçhizat bildirisini, (Bildiride, 
ana inşaat makinaları sahibi olduklarına dair belge'erf ibraz etmeleri, 
k i ra ile hariçten temin edilecek ana inşaat makinalan için beyanda bu
lunmaları) 5 — İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkü
lerim şirket olması halinde şirket sirkülerini, 6 — Müteahhidin elinde 
henüz bitirilmemiş durumdaki bütün işleri gösterir bi ldir iyi , 7 — İstek
li lerin iş yerini görüp tetkik ettklerine dair işin ait olduğu kontrolluk-
tan alınmış tasdikli b ir belgeyi',' 8 — Kanuni ikametgâh belgesini, 

Eks iks i z olarak bağlıyarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır. İşti
rak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez, 2 - 4 - 6 No. da ya
zılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Ve
kâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. 

IV — istekli lerin 2490 sayılı Kanunun 31 ve müteakip maddeleri ile 
eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları tekli f 
mektuplarını eksiltme günü saat 10 00 a kadar makbuz mukabilinde 
Bölg-p Müdürlüğümüzde Malzeme Amirliğinde kurulacak Komisyon Baş
kanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 2846 / 4-4 

Çal Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemiz tarafından aşağıda muhammen bedelleri ve 
muvakkat teminatlan hizalannda yazılı inşaatlar 2490 savılı Kanunu
nun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlmıştır. 

2 — 78.408,97 lira keşif bedelli pazar yeri üstü inşaatının ihalesi 
10/4/1973 Sah günü saat 10.00 da muvakkat teminat 5.170.44 liradır. 

3 — 125.037,21 lira keşif bedelli pazar yen altı inşaatının ihalesi 
30/4/1973 Sah günü saat 11.30 da muvakkat teminat 7.501,86 liradır. 

4 — 94.753,77 lira keşif bedelli oto park içindeki 5 adet dükkân 
inşaatı ihalesi 10/4/1973 Salı günü saat 14.30 da muvakkat teminatı 
5.987,68 liradır. 

5 — 28.124,33 lira keşif bedelli çamlı park ihale duvan yapım 
inşaatının ihalesi 10/4/1973 Salı günü saat 16.00 da muvakkat teminatı 
2.109,32 liradır. 

6 — İhaleye gireceklerin her inşaat için ayn ayn teminat yatır-
malan şarttır. 

7 — İhaleye girecekler ihale saatinden bir saat evveline kadar 
belediyeden ihaleye iştirak belgesi almalan şarttır. 

8 — İlân, pul, dellaliye ve bilumum masraflar işi alan müteah
hide aittir. 

9 — Taliplilerin her inşaat için hazırlayacaklan teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri şart
tır. Postada gecikmeler nazara alınmayacaktır. 

10 — İnşaatın keşif özeti ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde 
Belediye İnşaat Fen Dairesinden görülebilir. 3325 /4-* 

— • 

Enerj i ve Taibil Kaynaklar Bakanlığından : 

IU : Çanakkale, İlçesi : Yenice, Köyü veya mevkii • Kıtıklar Made
nin cinsi : Kaol in, Ruhsatnamenin Tar ih i : 24/4/1968, Numarası : 3/23 



Köy is ler i Bakanlığı Yol , Su ve E lekt r ik is ler i Genel Müdürlüğün
den : 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda 17 grup halinde gösterilen dış ve iç lastikler karşıla
rında yazılı tahmini bedeller üzerinden her grup ayrı bir ihale mevzu ol
mak üzere 2490 savılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeve konulmuştur. 

Grup 
No Ebat ve kat Dış adet tç adet 

T. bedeU 
L i r a K r . 

G. teminatı 
L i r a Kr . 

1 9.00 x 20- 14 350 100 429 607,50 20 934,30 
2 9.00 x 20 - 14 350 100 429.607,50 20 934,30 
3 10.00 X 20 - 14 400 100 609 402,— 28.126,08 
4 10.00 X 20 - 14 400 100 609 402,— 28 126,08 
5 12.00 X 20 - 16 300 100 608 04t,— 28 071,88 
6 7.50 X 20- 6 200 20O 130 234,— 7.761,70 
7 13 00 X 24 - 8 250 100 457 221,50 22.038.86 
8 13 00 x 24 - 12 200 75 456 010 50 21 990 42 
9 13 00 X 24 - 12 200 75 456 010,50 21 990,42 

10 13 00 X 24 - 12 200 75 456 010,50 21090,42 
11 13 00 X 24 - 12 200 75 456 010,50 21990,42 
12 13 00 X 24 - 12 200 75 456.010,50 21.990,42 
13 13 00 X 24 - 12 200 75 456 010,60 21 990,42 
14 13 00 X 24 - 12 200 75 456 010,50 21.990,42 
15 13 00 X 24 - 12 200 75 456 010,50 21 990,42 
16 13 00 X 24 - 12 200 75 456 010,50 21.990,42 
17 13 00 X 24- 12 200 75 456.010,50 21 890,42 

2 — Eksi l tme ve ihalesi 12/4/1973 günü saat 1600 da Ankara 'da 
Köy işleri Bakanlığı (Ulus - Anafartalar tşhanı Kat 10 da) toplanacak 
Satın A l m a Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 — Gruplardan birinin, bir kaçının veya hepsinin eksiltmesine işti
rak edilebilir. 

4 — Şartnamesi dilekçe karşılığında aynı yerden bedelsiz veril ir. 
5 — Geçici teminat makbuz veya banka mektuplarının ayrı ayrı 

alınması şart olup bu husus şartnamenin 35 inci maddesinde belirtilmiş
tir. 

6 — Tekli f mektupları ile dış zarfların nasıl hazırlanacağı ihtiva 
edeceği bilgi ve belgeler şartnamenin 19. ve 36 nci maddelerinde izah 
edilmiştir. 

7 — B u şekilde hazırlanacak teklif zarflarının eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ve
rilmesi, postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edil
meyeceği i lan olunur 3465/4-2 • 

Etibank Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT Y A P T I R I L A C A K T I R 
Bankamızca, Şark Kromlarına ait olup, Ergani Bakır işletmesi sa

hasında yaptırılacak olan Krom yükleme silosu ve işçi yatakhanesi ile, 
muhtelif yerde yapılacak havai hat emniyet köprüleri inşaatı işleri, bi
l i m esası üzerinden ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — ihale 25/4/1973 Çarşamba günü saat 16-00 da Etibank Ge
nel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — işlerin tahmini keşif tutarı 1.400 000,— TL . olup, geçici 
teminatı 55 750,— TL . dır. 

3 — ihaleye girmek için iştirak Belgesi alınması şart olup istek
l i ler in; 

a) B grubundan enaz 1 500 000,— TL.lık müteahhitlik karnesi, 
b) Benzeri bir işi bir defada taahhüt suretiyle yaptığına dair 

belge, 
c) Eks i l tme şartlaşmasının 8 inci maddesinde belirtilen vesika

lar, ile birl ikte ihaleye iştirak Belgesi almak üzere 5 4 1973 Perşembe 
günü saat 17 00 ye kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri lâ
zımdır. B u tarihten sonra veya telgrafla yapılan müracaatlar kabul 
edilmez. 

4 — Ihaleve iştirak Belgeleri 21/4/1973 Cumartesi gününden it i 
baren Etibank inşaat Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 

5 — Tekli f lerin ihale günü saat 14.00 e kadar Bankamız Umumî 
Muhaberat servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunması lâzımdır. 
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 — ihale dosyası, Bankamız inşaat Dairesinde ve Şark Kromları 
işletmesinde görülebilir. 

7 — Tekli f verebilmek için ihale dosyası satınalınması şaıt olup 
dosyalar ihale günü saat 12 00 ye kadar Bankamız inşaat Dairesinden 
250,— T L mukabilinde satm alınabilir. 

S — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabı olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir, 

3396/ 2-2 

1) (762.781,42) TL . keşif bedell i Çamlıdere PTT binası inşaatı 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı 34.261,26 liradır. 
2) Eks i l tme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı işleri Dairesi 

Başkanlığında ve Ankara PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eks i l tme 6/4/1973 Cuma günü saat 16.00 da Genel Müdürlük 

eksi l tme kuru lunca yapılacaktır. 
4) i s tek l i l e r in 2/4/1973 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar 

eksi ltme şartnamesinin 12ı nej maddesinde istenilen belgelerle Genel 
Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

5) Tal ip ler in bu işe ait tekl i f mektuplarını, eksi l tmenin yapıla
cağı günü saat 15.00 e kadar ihale Komisyonu Başkanlığına tevdii edil
mek üzere Yapı işleri Dairesine makbuz mukabi l inde vermeleri gerek
mektedir. 

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
ihale etmekte serbesttir. 3166/2-2 

Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemizin Morfoloji Binasındaki Dönersermaye Sayman
lığına ait bölümdeki tadilat işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — ihale Ankara Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Satın A l m a Ko
misyonunda 12/4/1973 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 

3 — tşın keşif bedeli 88 967.86 l i ra olup muvakkat teminatı 5.699,— 
liradır Teminat verecekler nakitlerini A. Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi (Ce
beci) Dönersermaye Veznesine yatıracaklardır. 

4 — Eksi ltmeye ait şartname ve eklerini havi dosya A. Ü. Tıp F a 
kültesi Ayn. ve Levz Müdürlüğü Levazım Şubesinde her gün saat 8.30- 16 
arasında görülebilir. 

5 — Eksi l tmeye iştirak için, istekli lerin : 
a) 5.699,— liralık muvakkat teminatlarını (Banka mektupları l imit 

dahili Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığı adına) olarak. 
b) 1973 yılı tasdikl i ticaret odası belgesini. 
c) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en 

az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (müte
ahhitlik karnesini) teklif mektubu ile bir l ikte 2490 sayılı Kanunun tarifine 
göre hazırlıyacakları zarfa koymaları şarttır. 

6 — istekl i lerin teklif mektuplarını 12'4/1973 Perşembe günü saat 
10 00 a kadar makbuz karşılığı Satm A l m a Komisyonu Başkanlığına tes
lim etmemeri lâzımdır. 

7 _ Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul 
edilmez 

ilân olunur. 3237/4-3 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

B A S I L I KÂĞIT Y A P T I R I L A O A K T I R 
1 — Bankamızın ihtiyacı olan 151 kalem evrakı matbua yaptırıl

ması işi, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Söz konusu işin talumini bedeli 2 000 0 0 0 , — (Yalnız îkırmıl-

yon) l i ra olup geçici teminatı 4O.000,— (Yalnız KırMun) liradır. 
3 —• Bu işe ait şartname, Ankara 'da Levazım Müdürlüğümüz ile 

rstanbul ve i zm i r Şubelerimizden 50,— l i r a bedel mukabilinde temin edi
lebilir. 

4 — Eksi l tme 6 Nisan 1973 Cuma günü saat 16 00 da Ankara'da 
Genel Müdürlük binamızda toplanacak Satm A l m a Komisyonumuzda ya 
pılacağından. tekliflerin aynı gün saat 15 OO e kadar makbuz mukabilinde 
mezkûr Komisyona verilmesi gerekir. 

5 — Herne sebeple olursa olsun belirtilen zamanda verilmeven tek 
lif mektupları nazarı dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler k a 
bul olunmaz. 

6 — B u işe ait geçici teminat mektubunun veya Bankamız vezne 
sine nakit yatırılmışsa makbuzunun kapalı teklif zarfına konulması lâ 
zımdır. 

7 —• İhaleye iştirak edecek firmaların kendi adlarına tescilli ve sö-
konusu işimizi yapabilecek kapasitede matbaaları bulunması, bir defad; 
en az 300 000,— (Yalnız Üçyüzbm) liralık (Malzeme dahil) benzeri bi 
matbua baskısını yapıp teslim etmiş olması ve bu hususları tevsik edic 
belgenm kapalı teklif zarflarına konulması gerekir. 

8 — Bankamız, 2490 sayılı Aıtırma, Eksi l tme ve thale Kanunum 
tabı olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekt: 
serbesttir, 3463/3-2 



— 16 — 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : L imanlar VT Bölge Müdürlüğü mınıtı-
kasında bulunan Balıkesir İli dahilindeki Erdek Barınağı inşaatı işi mü
teahhit nam ve hesabına eksiltmeye konulmuş ohıp muhammen keşif 
bedeli birim fiyatlar esası üzerinden (2 500 000,— ) liradır. 

2 — Eksi l tme 7/4/1973 tarihinde Cumartesi günü saat 1100 de De-
miryollar. L imanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünde 
toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 

3 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, özel veva 
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için istekli lerin; kayıtlı bulunduğu tica
ret ve sanayi odasından halen çalışmakta olduğuna dair 1973 yılı ticaret 
odası belgesi ile (Banka mektuplarının Bayındırlık Bakanlığına hitaben 
yazılması şartı ile) usulü dairesinde (80 000.—) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu iş için iştirak belgesi almaları lazımdır 

5 — İstekliler 4/4/19T3 günü saat 17 00 ye kadar bir dilekçe ile 
Daireve müracaat edecekler ve bu dilekçelerine müteahhitlik karnesi ile 
Bayındırlık Bakanlığı inşaat, tesisat ve onarım işleri ihalelerine iştirak 
yönetmeliği hükümlerine göre hazırlayacaklardır. 

a) Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisini, 
b) Mai l durum bildirisini, 
c) Teknik personel bildirisini, 
d) Taahhüt bildirisini, 

ekleyerek bu tş İçin iştirak belgesi talep edeceklerdir. 
İştirak belgesi ancak; B grubundan en az (2 500 000— ) liralık mü

teahhitlik karnesi ile şartnamesi gereğince işin yapılmasına muktezı ma
kine ve teçhizata sahip olanlara verilir 

6 — Eksiltmeye iştirak edecekler istenilen vesikaları teklif mektup
ları ile birlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde hazırlayarak 
eksiltme saatine kadar numaralı makbuz mukabilinde Eksiltme Komis
yonu Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. Postada vaki gecikmeler ve 
telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

7 — Bu İşe ait eksiltme evrakı (50) liranın Malsandığına yatırıldı
ğına dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde (Demiryollar L imanlar 
ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Karayolları Sitesi B Blok) 
adresinden alınabilir. 

Keyfiyet ilân olunur. 3337 / 4-3 

• 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuzun ihtiyacı olan : 
a) Mikrofon, mikrofon taşıyıcı ve kulaklıkları, 
b) P lak okuyucu ve plak temizleyicileri, 
Kapalı zarf la ve teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 
2 — İhalelerle i lg i l i şartnameler; 2 5 0 — T L mukabilinde, mümes 

sil l lk belgesinin ibrazı şartiyle Genel Müdürlük Alım ve İkmal İşleri D 
Başkanlığından temin edilebilir. 

3 — Mikrofon, mikrofon taşıyıcı ve kulaklıkları ihalemizle İlgili 
teklif lerin 9 Mayıs 19T3 günü saat 14.00 e kadar plak okııvucu ve piak 
temizleyicileri ihalemizle i lgi l i tekliflerin 10 Mayıs 1973 günü saat 14 00 e 
kadar «TRT Kurumu Genel Ev rak Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No. 37 
Ankara» adresine makbuz mukabilinde teslim edilmesi veya posta ile 
gönderilmesi gereklidir. 

Postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya

pıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

3234 / 3-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

1 — Eksi l tmeye konulan iş : Rize geçişi yolunun takriben k m . 
78 + 570, 34-87 + 379.20 G/87 + 457,13 t -87 + 951.80 kesiminde yaptı
rılacak «tesvive, sanat yapılan, üst yapı vs.» işleri olup keşif bedeli 
15 000 000,— liradır. 

2 — Eks i l tme günü 13/4/1971 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
16 00 da Ankara 'da Ka ravo l l an Genel Müdürlüğü binasında Yapım 
Dairesi Başkanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eks i l tme dosyası: Vezneye yatınlacak 50,— lira bedele ait 
makbuz mukabi l inde Ka ravo l l an Genel Müdürlüğü Keşif ve Şart
name Fen Heyeti Müdürlüğünden alınacaktır. 

(İştirak belgesi müracaatından önce eksi ltme dosyası almak 
şarttır.) 

4 — a) İştirak belgesi alabilmek için : 
tstekl i ler in en eeç 4/4/1973 Çarşamba günü mesai saati sonuna 

kadar bîr dilekçe ile Genel Müdiirlüğümü7e müracaat etmeleri, (müra
caatta genel evrak kavdı tarihi muteberdir) dilekçelerine: (A) grubun
dan en az bu is in keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini , eksi l tme 
dosvasındaki örneklere uvgun (1 — yapı araçlan b i ld i r i s in i . 2 — Mal i 
durum b i ld i r i s in i , 3 — Banka mektubunu, 4 — Teknik personel b i l 
d i r is in i , 5 — Taahhüt b i ld i r i s in i , 6 — tstekl i ler in; «Gerçek tek kişi 
olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirküle
r in i , 7 — tş verini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Kara
vo l l an Bölge Müdürlüsünden alınmış tasdikl i bir belgevi. 8 — Vekâ
letnameyi - gerekiyorsa-) eksiksiz olarak eklevip bu iş için iştirak bel
gesi a lma lan , (1, 2, 4 ve 5 de yazılı belgelerin bizzat müteahhit tara
fından imzalanması şarttır, vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. 
İştirak beleesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.) 

b — Eks i l tmeve girebilmek için : 
İsteklilerin 1973 vılına ait Ticaret ve Sanavi Odası belgesi ile şir

ket ler in: sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hal i faali-
vet beleesi. Genel Müdürlüğümüzden alınacak iştirak belgesi ve usulü 
dairesinde 1.363 750.— liralık geçici teminat vermeleri , (teminat mek-
ıup olarak verildiği takdirde bu mektupların müddetsi? veva son 
müracaat gününden it ibaren en az 3 av müddetli ve Malive Bakanlı
ğının 12/1/1956 ve 5297- 15/1723 sayılı Temimine uvgun o lmalan. ) 

5 — tstekl i ler in eksi ltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıvacaklan tekl i f mektuplannı eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabi l inde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

3153/4-4 • 
Millî Eğitim Bakanlığından: 

1 — Bakanlığımız. 1973 bütçe yılında Meslekî ve Teknik öğretim 
O k u l l a n ile diğer orta dereceli okul lar ihtiyacında kullanılmak üzere; 
çeşitli mak ina - teçhizat ve laboratuvar araçlan i thal edecektir. 

2 — Döviz temini ve akredit i f işlemleri Bakanlıkça yapılacaktır. 
3 — Teknik ve idarî şartnameler, Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim 

ve Teknik İşbirliği Genel Müdürlüğünden temin edi lebi l ir . 
4 — Bakanlığımız teklif ler içinde bazı araçları seçmekte, miktar

larını azaltıp çoğaltmakta, bazılarının alımından tamamen vazgeç
mekte serbestin 

5 — Tekl i f ler en geç 14 Mayıs 1973 tarihinde Bakanlığımızda 
bulundurulacaktır. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.) 

3239 /3-2 

Ankara Onkoloji Hastanesi Baştabipliğinden : 

M . bedeli G teminatı İ H A L E N İ N 
G i n s i M i k t a n L i ra Kr . L i r a Kr . şekli tarihi günü saati 

İlâç 131 kalem 590.925.— 27 387 50 kapalı zarf 5/4/1973 Perşembe 10 00 
Tıbbi Ma l . 65 kalem 110.097,50 6.755— kapalı zarf 5/4/1973 Perşembe 11.00 

Hastanemizin ihtiyacı olan yukanda cins ve miktarları yazılı ilâç ile tıbbî malzeme 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca eksiltmeye 
çücanlmıştır. 

Eksi l tme yukanda gösterilen gün ve saatte Hastanede Baştabiplik odasında yapılacaktır Şartnameleri mesai saatleri içinde Ankara 'da Has-
tanade istanbul'da Saflık Müdürlüğünde görülebilir 

tsteklilerin 2490 sayılı Kanun ahkâmına göre hazırlayacakları teklif lerini ihale saatinden bir saat evveline kadar Satın A lma Komisyonu Baş
kanlığına vereceklerdir 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 2954 / 4-3 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
KARABÜK 

1 — Genel Müdürlüğümüzce; 
20.000 M3. 
15.000 M3 . 
2.00O Ton 

1.000.000 Adet 
550.000 Adet : 

500 Ton 
70O » : 
80® » : 

300.000ı Adet ; 
50.0'GO Ade t ; 

satın alınacaktır. 

Kum, 
Çakıl, 
Kireç, 
Taşıyıcı nitelikte blok tuğla, 
Dolgu nitel ikte blok tuğla, 
Mozaik 1-2 mm. eb'adında, 

» 2 - 3 mm. 
» 3 - 5 mm. 

Mars i l ya kiremit i , 
Mahya. 

2 —• B u işe ait şartname : 
a) Karabük'te : Genel Müdürlüğümüz Malzeme fllkmal Müdürlü

ğünden ve 
b) istanbul 'da : Taksim, Lamar t in Cad. Doğu Palas No. 7 deki 

Mümessilliğimizden, 
c) Ankara'da : Yenişehir, Ka ran f i l Sokak No. 30/7 deki i r t ibat 

Büromuzdan, 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

8 —• İsteklilerin şartnamemiz esasları dahilimde hazırlıyacakları 
kapalı tekli f mektuplarını en geç 17 N isan '1973 Salı günü saat 14.30 a 
kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları şarttır. 

4 — Postada vak i gecikmeler ile telgrafla yapılan tekli f ler dikkate 
alınmayacaktır. 

Genel Müdürlüğümüz Artırma, Eks i l tme ve iliıaıe Kanuna itabı de
ğildir. 3590 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel (Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli H9.20O,— TL,., geçici teminatı 1.443,(75 TL . olanı 
73 - 2005 -1 dosya numaralı Schlıeren marka 5 adet şahıs, 3 adet yemek 
asansörlerinin bakım ve tamir işlerinıin yaptırılması kapalı zarf usuliyle 
eksitlmeye konulmuştur. 

EkıSJtlmesı 12 Nısıan 1OT3 Perşembe günü saat 1(6.00' da Ankara 'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapıla
caktır. Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle bedelsiz veril ir. 

IsteklüSr- 1973 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu .teknik şartnamenin 
eki olan özel şartlarda belirtilen belgeleri ve alınan şartnamenin her 
sahifesinıı imzalayarak dıış zarf içine koymak şartiyle hazırlayacakları 
teklif mektuplarını eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez duyurulur. 3550/4-1 

Köy Işlerj Bakanlığı Y S E . Genel Müdürlüğü Trabzonı YİSE. 10 uncu 
Bölge Müdürlüğünden : 

i l i : A r t v i n - Arhavı - Kemer Köprüsü, Keşif bedeli : 364.752,80ı TL. , 
Geçici teminatı : 18.340,11 TL. , Banka referansı : 45.594,10 T L , Müracaat 
son günü : 10/4/U973, Bksııltaıe günü : Iİ3/4/187I3 Cuma, S a a t i : 16 00 dır. 

1 — Yukarıdaki inşaatımız 2490ı sayılı Kanunun 31 inc i maddesi 
uyarınca 19/2/1970 günü 577.000,— T L . keşif bedeli üzerinden % 4,11 
tenzilâtla tlyas Avn i Turna 'ya ihale edilmişti. 

2 — Adıgeçen yüklenici inşaatı yürütemediğinden sözleşmesi fesih 
edilmiştir, inşaatın gen ka lan 364.752,80 T L . lık kısmı l l i yas A v n i Turna ' -
nam ve hesabına ik inc i kez eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3 — Eks i l tme; hizasında yazılı tarih ve saatte Trabzon Y S E . 10 
uncu Bölge Müdürlüğümde İhale K u r u l u tarafından yapılacaktır. 

(4 —• BU işler için eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler Y S E Ge
nel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyet i Müdürlüğümde A r t v i n YİSE İl Mü
dürlüğünde ve Trabzon Y S E 10 unou Bölge 'Müdürlüğünde görülebilir 

5 — Bu eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1973 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şir

ketlerin fah-yet belgesi, ikametgâh belgesi ve yukarıda yazılı teminatı 
vermeleri, 

b) Engeç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer d i 
lekçe ile Trabzon Y S E . (10 uncu Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, 
dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alunmış (B) grubundan en az 
keşif bedeli kadar müteahhitlik karensi veya bu işin % 80 i kadar köprü 

işi yapmış olduğunu gösterir resmî belge, banka referansı, plan ve teç
hizat, teknik personel ve taahhüt beyannamelerini eksiksiz olarak bağ
layıp yeterlik belgesi almaları, 

6 — istekl i ler in eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları tekl i f 
mektuplarını eksiltme saatinden bir saat öncesine dek Eksi l tme Kuru lu 
Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri, postada oluşacak gecikmeler 
ve telgraf la yapılacak müracatlar kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4 üncü Bölge 
Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins, miktar, muhammen bedel, geçici teminat ve işyer
leri yazılı motorlu araçların kiralanması kapalı zarf la eksiltmeye çıka
rılmıştır. Eks i l tme 18/4/1973 Çarşamba günü saat 15.3C da Bölgede 
yapılacaktır. Şartname Malzeme Amirliğimde görülebilir. İsteklilerin 
2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince hazırlayacakları kapalı 
teklif mektuplarını ihale günü saat 14.301 a kadar Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

Geçici 
Miktarı Tem. 

İ ş y e r i C i n s i Adet L i r a 

1 —ı A n k a r a - Çankırı Y . Şantiyesi (35 kişilik) 
Otobüs 

1 8.850 

2 —> Yunusemre - S ivr ih isar l l t . Minibüs 1 5.430 
3 —ı Kırıkkale - Çerikli Y. Şant. Minibüs 1 5.430' 
4 —' Etilbank - Kırka - Değirmenözü * 

Boraks madenî yolu '(35 kişilik) 
Otobüs 

1 8.850 

5 — A n k a r a - K u l u ayrımı Beton 
Asfa l t Şantiyesi (40 kişilik) 

Otobüs 
1 8 950 

6 —• 1 No. lu Asfalt Sathı kaplama 
iŞantiyesi (40 kişilik) 

Otobüs 
1 7.080 

7 — 1. No. lu Asfalt Sathı Kap lama 
iŞantiyesi 1(20 kişilik) 

Otobüs 
1 5.090' 

8 —ı 1. Bölge hududu Ankara Asfalt 
Betonu (Şantiyesi (40 kişilik) 

Otobüs 
1 8.950 

9 — 2 No. lu Asfalt Sathı Kap lama 
iŞantiyesi (40 kişilik) 

Otobüs 
1 7.080 

10 — 2 No. lu Asfalt Sathı Kaplama 
Şantiyesi (20 kişilik) 

Otobüs 
1' 5.090 

3399 / 4-1 

Türk H a v a Yolları A . O. dan : 

H A V A L A N D I R M A TESİSATI Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 — Ortaklığımızın istanbul Merkezi rezervasyon katında havalan

dırma tesisatı yaptırılacaktır. 
2 — Havalandırma tesisatının keşif bedeli 65 400,— T L drr. 
3 — Tekli f ler 5 Nisan 1973 Perşembe günü saat 15.00 e kadar Or

taklığımız inşaat Başmühendisliğine verilecektir. 
4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — B u işe ait projeler ve keşifler mesai saatleri dahilinde Gümüş

süyü Dersan Han No 90 da T H Y inşaat Başmühendisliğinde görülebilir. 
6 — Ortaklığımız 2490 sayılı Arttırma ve Eksi l tme Kanununa tabi 

değildir, ihaley i dilediğine vermekte serbesttir. 3483/2-2 

Mucur Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1971/166 
Davacı Mucur 'un Karakuyu Köyünden Mustafa oğlu Hasan S e r t i n 

vekil i Avukat Ömer Oker ' ln davalılar Mucur 'un Çatalarkaç Köyünden 
Vel i kızı Hasan karısı Nefide Sert ve Kırşehir İli Karaduraklı Köyünden 
Bektaş oğlu A l i Yeniçeri aleyhine açmış olduğu 20.770 l i ra maddî ve 10.000 
l i ra manevî tazminat davasmın yapılan açık yargılaması sırasında : 

Davalılar hakkmda Resmî Gazete Ue ilânen gıyap k a r a n tebligatının 
yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruşma günü 15/5/1973 Salı 
günü saat 9.00 da davalılar duruşamya gelmedikleri ve kendilerini bir 
vekille de temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın H . M . U . K. nun 
509, 510 uncu maddeleri gereğince gıyaplarmda devam edeceği ilânen 
tebliğ olunur. 3632 
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Adana Blediyesl Başkanlığından : 

Adana Belediyesi Sıhhî Zabıta Yönetmeliği 

'BİRİNCİ BÖLÜM 

Umumî hükümler 

Halkın sağlığına tıaıhıalıluk eden ve aşağıda sıralanan Kanun ve 
YönetmelJklerde ıbeiırı.ilmem'iış hususlar ıbu Yönetmelik ile hükme .bağlan
mıştır. 

1 —• Meskenlerin haiz olmaları icabeden sıhhî şartlar, Sağlık ve 
Sosyal Yaıııdıım Balkamlığınca neşredilmiş olan Yönetmelik hükümleranıe 
tabi olacaktır, 

2 — Her türlü gıda maddeleri ile 1593 sayılı iKamunun 183 üncü 
maddesinde yazılı eşya ve levazımm ayrı ayrı hususi vasıfları ve bunların 
ne gaibi ahvajide bozulmuş, taıklit - tağşiş edilmiş sayılacağı ve tahl i l 
içJn alınacak nu'mıune miktara hakkında aynı 'Kamunun 199 uncu mad
desi muteberdir. 

3 — 1593 sayılı Kamumun 188 inc i mıaıdıdesılne .göne gıda mad
delerine konacak boyalarla, buraların muıhafaza ve miktarları yine Sağ
lık Bakanlığınca çıkarılmış Yönetmelik hüıküjnlerıne uygun olacaktır. 

4 — Süt ve mamulleri istihsal ve satışına ait şartlar Sağlık B a -
kıaınlığmca çıkarılmış olan (Süt ve mamüllıeırirun (istihsal ve satışına 
mahsus mahal ve levazım ile süt veren hayvanların yaşadıkları ve sa-
ğıldıkiarı yerlerin sıhhî şaırıtlarmun tespitline dair Yönetmelik) hüküm
lerine tabi olacaktır. 

5 — Her türlü gayrusmhî 'müesseseler ve burada çalışanlar hak-
ıkmdıa ; 1583 - 1'593 sayılı Kanunlar la birlikte Medenî Kanun ve İş K a 
nunu hükümlerine tabı olacak, Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 270 inici 
maddesi gereğmce naşı edilmiş gayrısıhhî müesseseler üstesi ve 1593 
sayılı Kanunun 179 uncu, Iş Kanununun 55 ve 56 nci maddeiıari muci
bince neşredilmiş (İşçilerim Sağlığını Koruma ve İş Emniyet i N i zam
namesi) ve bu hususta mevcut diğer mevzuat 'hükümleri carudar. 

6 — Fennî kanalizasyon tesislerıı bulunmayan yerlerde her türlü 
k i r l i suların şevki ıçm yapılması mecburi olan fosseptikler ve diğer 
tesisat hakkında Umumî Hıfzıss.hha Kanunnımm 245 inci maddesine 
<goıe Sağlıık Bakanlığuıca yayımlanmış Yönetmelik hükümleri muteberdir. 

7 — Kimyevî ve (bakteriyolojik tahl i l ler i yapılacak su numuneleri 
Sağlık Bakanlığınca neşredilmiş hususi yönetmeliklerde gösterilen usul
lerle yapılacaktır. 

8 — Tesis olunacak yüzme havuzları Sağlıık Bakanlığınca hazır
lanılmış olan (Yüzme havuzlarının tabi olacağı esas şartlara «üt yönet
melik) hükümlepıne göre takıp edolecektar. 

9 — Halkın huzur ve rahatını kaçıracak şeyleri yapmak, saat 
2'2 00 den 8.00 e kaıdıar sokaklarda, 24.00 den 8.00 e ifcadaır ev ve apart
manlarda gürültü i . e etrafı rahatsız etmek yasaktır* 

10 —• Yollar, 'meydanlar, sinemalar, gazinolar, nakdi vasıtaları, 
umuma mahsus yerleri, her ne suretle olursa olsun kir letmek ve buna
landa halkı tiksindirecek, utandıracak, incitecek soz ve 'harekette bu
lunmak memnudur. 

111 —> Herkes evinin çöpünü sızıntı ve koku yapmayacak şekilde 
madenî ve kapaklı bir kap içinde bir ikt ir ip, kapısı önünden geçecek 
olan temizlik vasi'taılanna vermek mecbur iyetımd'edi'r. Kapı önlerine, 
sokaklara yemak artığı ve çöp atmak, k i r l i sulanıra, kapı önüne sız
dırmak, her r.e surette oluısa olsun sokakları kir letmek yasakıtıır. Ev , 
apartman, dükkân sahipleri her gün evlerinin ve işyerlerinin cnünü sü
pürmeye mecburdurlar. 

12 — Her bina sahibi, yağmur sularını, soba 'borusu akıntılarımı 
sakaklardan gelip geçenlere zarar veımeyecete şekilde tedbir a lmaya 
mecburdur. Evler in yağmur sutları ile k i r l i suların muntazam mecralarla 
fosseptik ve kanal lara verilmesi icaıbeder. 

113 —ı Evlerden, dükkânlardan, mağaza ve imalâthanelerden ve 
diğer binalardan ; komşularıma ve cıvaıi'indan gelip geçenlerin sağlığına 
zanıaır verecek surette toz ve duman Çıtaması yasaktır. 

14 — He r türlü müstahsilin pazar yerine naklettiği ürünleri ta 
şıyan araçlarla, şehirıçı ulaşımında kullanılan vasıtaların sokakları 
kiııletmesı memnudur. Adana'dıa mevcut fayton ve at arabaJaırmın, daimi 
surette caddeleri kirlettiği, bıraktığı gübrelerle ha/Jkm sağlığına zarar 
verdiği bir gerçektir. Ancak bu g ib i esnafın mutazarrır olması için, 
Adıanıa Belediyesi ileride sağlayacağı imkânlarla, hayvanla çekilen anaç
ları, peyderpey şehiri'Çı seferinden meın edecektir. 

15 —• Kapılandan, pencerelerden, aç;'k ve kapalı balkonlardan, 
bina içindeki ışık 'mahallerinden halı, küm, yatak takımı, örtü kabi l in

den 'her türlü ev eşyası si lkmek ve süpıüntü atmak yasaktır, 

16 — Umumî mecralara ait baca ve ızgaralara katı ve kokulu 
madde atmak memnudur. Bostan kuyularında, içilme insan ve hayvan 
düşmeanesıi için, mal saıhitoinon tedbir almıası şarttır. 

17 — Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarımı sokağa, şehir içindeki 
boş arsa, meydıaın, mezarlıklara ve albıde avlularıma bırakmak vc oüat-
'mıak memnudur. 

18 — Yollarda, meydanlarda, 'nakil vasıtalarımda ve umuma mah
sus olan yerlerde, markasız (Numarasız), ağızlıiksız ve yuları kısa, sa
hibimin elimde bulunıma'ksızım köpek gezdııımek yasaktır. 

19 — Dükkân, mağaza ve her türlü buraların kapı, pencere, duvar, 
saçak g ib i dışarıdan görıiinecek yenlerinle, k i r l i hasır, bez çuval, teneke 
kafes vesaır kabilinden nesneler koyup manzarayı çirkinleştirmek mem
nudur., 

•20 —• Yollar, meydanları velevkı pak az bir 'yer ve pek az b i r za 
man içinde olsa (Belediyemin izni olmmkeızıın) herhangi bir şeyle tut-
majk kapatmak, gelip geçmeye zorluik veıımek yasaktır. 

21 — Yapılışlaıı, göıüm-üşleri, kokluları ile gelip geçemieri tıksin-
dinecek veya rahatsız edecek nesnelerde sokaklarda geamek ve bunları 
açık olanak taşımak yasaktır.! 

İK İNCİ BÖLÜM 

Yentlecek ve içilecek şeyler ile imal ve satış yerleri hakkındaki 
hükümler 

22 — Yemlen ve içilen her türlü maddeleri yapmak., satmak, de
polamak için açılacak yerler, bu maksatla kullanılmaya elverişli olup 
olmadığı ve ıbu muhıttekıler için bir maıhzür 'bulunup builunımadığı 
hakkında Belediyece yapılacak sıhhî, fennî, idarî 'tetıkiıikattaoı sonra veri
lecek müsaadeye tabidirler. 'Bu müsaade veril irken Adana BelecLye-
sinun çılka.ımış olduğu (Açılış İzni ve Sınıf Tay in i Yönetmeliği) de na
zarı i t ibara alınır. 

•23 —ı Sıhhî şartları bozuk olan yerlerde, içimde Mirl i işlerle çalı
şan veyahut guda maddelerimi kirletecek veya bozıaıbileoek mahzurları 
bulunduğu sab.t olan müessese veya ímalathaneier veyahut bumlaron 
bulunduğu binalar içinde, gıda maddeleri yapılmasına ve satıCmasma 
mahsus yerleıım açılmasına müsaade edalmez. 

24 — Çalışan yerin her tarafımda yapıcıların ve satıcıların üstle
rinde, ballarında ve elleı inde, yapılan ve sata cin şeyleı/de, bunılanıa mahsıus 
kaplarda, kullanılan her. türlü alet ve vas .talanda taım bir temiz i * , ve 
dürüstlük olıması şarttır. B u lazımcye u j mayanlar deıtol kapatılır. 

'25 —• O d a mıaıddeîeri imalâthanele'itı, 'kagir ve tıutulbetsiz bina
larda, yapıüaın ış için geıeCdı genişiık'teıki yerlerde tesis edilecek, ıduşa-
ndası sinek gelmesune marjı olacak surette -unıoe telle örtülmüş ve peníe-
releri vasıbasayla bol gümlüz ışığı üe aydm'ıatılmış olacak, ıımıa.l£ıthıanıel 
havasını değiştirecek şekilde pencere üstünde muıiıear'Mk oaımlı vas-stas 
ve amıuıdıi hava bacaları, aspiratör veya menfezler tarzntóa havalanıl
ma tertibatı bulunacaktır. B u müesseselerdıe : 

a - O d a maddelerinin) temczlemmesune ve yıkıanımsısına mahsus 
yerler, 

Ib - İmal ve ihzar mahalleri , 
c - İptidai maddeler deposu, 
d - Ambala j yeri , 
e - Mamul maddeler depo yenleri, 

birbirinden ayrılmış olacak ve bütün bu k.s miar in zominlaıa üe en aşağı 
(150 santimetre) yüksekliğe kadar duvarları iherzaımıanı yık,anta(cJ'Jeoek 
surette fayans, mermer veya parlak mozauk i le dıöşenmıiış olaoalk, duvar
larım mütebaki .kısımlamyla tavan yağlı boyayla boyanmış olacaktır'. 
Yapılmış gıda maıddele'-in'.n amıbalaj halinde muhafaza edildiği yerlercn 
zemini tahta ızgaıra yapılacaktır. ImalatiiamieniTi malhru'kat deposu Ibehe-
mehıal uzak olacaktır. 

26 —ı Yıkamaraik temizlenmesi zarur i buharían gııda maddelerinim 
imal ve «İtizar yerleriyle ayıklatma, temizleme, bulaşık yakama yorler'inin. 
lavabolarının içinde temıızl'Jk vesair maksat la 'kullanılan veyahut muh
telif sebeplerle k i r l i suları hasıl eden imalâthane, depo, satış yeıCeııinin 
zeminlerinin münasip yenileninde doğrudan doğruya kanıa'lizaısyonj, 
kanalizalsyon olmadığı takânnde septik çukurlaırda nıhıayetlenen ızgiaraü 
ve sifonlu delikler buiunaoaktır. 

27 —ı Gıda maddelerinin ayıklanma, temrızîenımıe ve hazırlanmaları 
için fcullanıüaıoaık 'masalarm üzeri alo her türlü gıda imalâthanelerinde, 
satış yerlerinde, içinde yenilen ve içilen yenler dekıı k i r l i kapların yıkana 
dığı bulaşık tekneleri, o luklu süzdttume yerleri i m s i m c veya fayaın» ve-
yah'Ut mozaik olacaktır, 

•28 — Her türlü gıda madıdıelermlJn imal , ı'hza- edildiği yerlerin ve 
satış dükkânlarınım sokıaik cepheleri müşteılılerin g.ı rp çıkmasıroa mah
sus bir kapıyı havi olacak ve viıtrinlenecekıtir. 
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29 — Gıda maddelerinin imal , ihzar veyıahuft istihsal edildikleri 
yerlerde çalışan işçilerini temtolagıi itçln her an işçiye bir lavabo ile içinde 
(beşten yirmiye kadar işçi çaflıııştnrlajı imalâthaneler için bir W . G. bulu
nacaktır. İşçileri adetçe daha az olduğu hailde gece giinıd'üz flCTiamlı ça
lışan yerlerde W. C. yapılması mecburudur. Kasap, tavukçu, bakkial, c i 
ğerci, balıkçı gubi yağlı, k i r l i , kokulu şeyieıile temas eden esnafımı fcrjla-
şık ellem ile para 'alıp verımielerıi yatsaMtir. 

00 — Gıdıa maddeleri ıimal, ıhziar, tüsıtiMsal ve aımbaflaj m u M a z a 
eden yerlerde çalışan işçilerin, daıima temiz tutuSaın hır rş elbisesi ve
yahut iş .gömleği gjiymeılerl mecbur'ıdiır. B u müessıesalıerde imalâthane 
kıısmunıdıan ayrilmıış olarak işçilenin ğiyınup eoyulnJmıaılartı i'çura hususî bir 
yer bulunacaktır. 

31 — İçimde yenilecek, içilecek maddeler yapıdan veya «atıûan yer
lerde, gerek gıdıa rnaddâlerinin hazırlanması, temıizîeriımıeeıi, müessesede 
çalışıan işçilerim, satıcıların ve mıüşterlılerlınıim tamlızlıığı için şehir suyu 
kullanılacalktıır. B u mueösesıelaıde, her nıe surata© olursa olsun sarnıç ve 
k u y u suı'ıan buıluınımlası ve bunlara alıt tesisat yapılması yasaktır. Halen 
Ibu gJbı sarnıç ve k u y u sıuıiaırı mevcuıt ise bu Yönıabmelığün yürürlüğe g ir 
diği tarihten İntihamı bir ay zarfımda kapıafataası lâzjmdıır. Çok mJk>ta'rda 
su kullanmak mıecburıiyetonıde bulunan değirmenleri, Belediye Sağlık ıSer-
vismıce temızlıikıler/ı tespit edlilmek, fennî ve sıhM her türlü taıtûbaıtı i h 
t iva BÜmak şartıyla kenıdli kuyularımın sulaırmiı yalımız buğday yıkaimok 
malksadıyle kullanabilirler. Şehir suyu bulunmayan yerlerde temiz olduk
ları, Bel'adıiyıe Sağlık ServJsınce tespit ediılımJş, her türlü Ibudaşmıaiya karşı 
i y i korummuış olmak ve suları münhasıran ttuluımba ve motorlu tertılbaıt 
ile alııranıalk şartıyla k u y u ve sanı ç sulaırınıiiı kullaımıılmıası calızdlir. B u gJbd 
yerlerde kuyu ve saırmıç ibulumımıadığı takdirde, içi temiz su İle doldurul
mak üzene yeıden em aışağı (50 santumeürıe) yüksek komtauış her bar afi 
kapalı madenî su depoları kullanılaJbıl'jr. B u r allardan ancak suları 
muslukla alıramiaılıdır. 

32 — Gıda ımaıdd el erimini ima l ve depo edilen veya satılan y e r t a i n 
hiçbir tarıaıfımıda defflk, deşûk, harap kısımlar bulurıimıaiyaoak, pencereleri 
camla örtülmüş olacalkıtnr (Kapı ve pencerelerin, çuval, teneke, mukavva, 
keçe vesaik- rnaıdıdelerle örtülmesi yasaktır. 'Duvar ve tavanların, Sıva ve 
baıdanıaisı eskidikçe yemileauacefctjr. 

33 —• Gıdıa mıaıd'dıelermiinı imal ve ihzarı esmjasınıdia gerek iımal işle-
riınldıen ve gerekse yanıcı mıaıddelerd'em hasıl olacak duımıam, gaz, toz gJbı 
her türlü sağl'ğa zararlı nesneler etrafa yayılmadan, icabedem butun 
mıüıkamJkı vasıtalardan istifade edilerek atmıme, ıgerak içende çalışanlara 
ve gerekse mulhıttoıdekilere hiçbir zaraır verimıiyıeoak tarzda iızıa'fe edi
lecektir. Gıda, maddeleri ımalâthanıele'iande veya salLoş yerlerimde, ıçjnıüe 
yenlılen, içilen, istirahat ediılen yerlerde tasni olan çöpler, her türlü kıaıtı 
artıklar öteye beriye latıtaııa'dıan ağızları mazbut kapaklı ve rnaıdenî kap
landa ıtoplanıarıak izale «Bilecektir. Bütün, ımıusılulkSanını altımda çınikıo ve 
tahtaıdıan olmayan rmımûazaırn birer lavıalbo buluMmiaısı ve hatsıil olan her 
türlü (kullanılmış veyahut kiri l i suların doğruıdıam doğruya kanaü'ızıas'yona 
ve kaınıalızıaısyon 'buluminıiayan yerlerde septik çukurlara baglantması ımec-
buMjctor. B u sıuıların kovalarda birikıtrılılııp sokağa anılması yasaktır. 

'34 — Gıda maddeleri i'mıalâthanıe ve saıtog yerüerumiın yahut ıçdnıde 
yemalen, içilen, oturulan yerleri kurıu olarak siiıpüıtmek, toz çıkarmak, 
bu gibi yerlere ayakkabı boyacısı ve diğer iş s'ahılpleı'iınıın girmesi mem
nudur. 

ı35 — Gıda madıdıalen imal edilen veya satılan yerlerde yapılam 
sıhhî teftişle!i;m neticelerini ve ıslâh adıılmıasi lâzım geûen nolksamiları yaz
maya mıaınsus Belediyece nıunranesı verıümoış şakulde bir teftiş defteri 
bulum'durulımlası meobuıriıdır. 

36 — Gıda maıdıdıelerii imal, ihzar ve satılanı yerlerde depolarında, 
sinıek, hamamböceği Vasair haşıaratla birl ikte farelerle mücadele edilecek, 
buriaılardıa her türlü kümes ve diğer Omyvanlaırıın beslenmesi yasaklana
caktır. 

37 —' Umumî Hıfzıssıhha Kamununum 191 inici maddesi gereğınıee 
gılda maddelerinim ihaar veya imal ve muhafaza lelöıldiğlı mahalleri , yatıp 
kalkmak vesialır özel ihtiyaçlar maksadıyla kullamımak yasaktar. B u iıma-
lâbham'erîıe çalışan ışçıler'ını gece kıalmaferı zanuıri ise ayrı bar bölmede 
işçi yatakhanesi yaputaıası mecltauııidır. Buraıdıa işçilere lyetecek laıdette 
demıir karyola ve yaltak a'kısatmımı havi ellbıısle doûaıbı, W . C , lavabo, duş 
yerleri ıbuluınıaoalk ve bunların hepsi tam bir temizlik içinde taıtulacakıtar. 

38 — Pişirilmeden, yjkıaınımadam veyahut kıabuklaaı soyuCmadan 
olduğu gJbı yenilen her türlü gıda maıdıdıelerlıinıim Kmıalâbhaııe veya dükkân 
içinde daıhı olsıa açücta teşhir ve aaitışıı yıasallfltır. CBıu ıgilhi gıtdia maıdıdelerii 
dışıarıda toz ve sun ek gülmeyecek surelüte kapıalı kıap ve dolapların ibu-
luınıdıurulacak, el değmedıan husuısî araçlarla müşlbarjıye aınıtıkıal ettıırile-
cakbır. Gıda madıdefleriinto gerıelk salbit ve gerekse seıyyar olaıııak saıtıgı 
esnaıs nda (Su, gerlbet, şalgam, ayran, aşlama M e y a n kökü) gabi bü

tün sulu gıda maddeleri her tarafı ırrtazlbut kapalı ve içinıdıdkı gıdıa mad-
desmm ve meşrulbatın vaısıflarımı boamayaoalk mahlıyette iffıtlihap edilmiş 
kıaıplar'fla bulunduıulacak ve bu kaplardanı laaıoak mıuısCıiıklan vası/tasıyla 
almnıaoaıktır. B u toaplann içme kepçie, rn^şnaıpa daldUımak yasaktır. 

39 —• H e r türlü gjdla maıdıd'esı Jmıafi., ıisl Lhsal vaya depo eıdıllen, satılan 
müessıese ve dükkânılaaıdıa daıhı sıhhî 'muayene cüadaia buíummayan veya 
muayenesinin vaktinde yaptııanayan musıdahdıam ve işçi çalışması ve 
çalıştırılması yasaktır. 

4)0 —• Satılan bütün gıda madıdelerinim, atraía sızıntı vermeyecek 
ve hariçten görıühırrıeyecek tarzda ambalaj yıapılardk 'müşteriye verilmesi 
meclburiduir. Ambala j kâğıitlajrınnıını tamız ve kuıllamılmıamış kağıtlardan 
yapılması gaırttrr. 

41 — Satılanı ve teşhir edilen her büı'iü gJdıa mıaıdıdesinın üzerintde 
Gıda Madldıeleri Nızaımnaımıesınıin öngördıûğıu (Çırası, ıııev'ı, ımıahuyelti, 
f iyat ve gramajını) bıldinır hır etüket kıonımıaısı meobuı j¿jr. Flatoriilka a m -
ıbalajlarınıda 'bu iBaihaıt belhemehai arıamaoalkıtır. 

42 —• Her türlü gıda maddesi j aıpanlaı- gerek peıakenıde ve geıekse 
toptıan saıtamlaır, yaptıklıaırı ve saıttiküarı mıaıdıûeier.m temizlik ve eıalfıye-
tımıden 'mesuldürler, gıda m'adıdesı üzerine koomıuış eıtılketJn; gösterdiği' 
vasıflarım doğıuluğurııu teman etmekle mukıellef.ıırleı. K i r l i , safiyeti bozuk 
etiketteki ifaıdasıme, gerek majhjyıet gen ek terk'Jbı ve gerekse niısbeti iıti-
loarıyle uymayan gıda rnaıddelerum satmak yasalkltır. 

43 —> Gıda maddelerımun satıldığı veyahut y'enlılıp içildiği yerlerde 
buluraan müşıteröer'e maJhsus oturana yerleri düz cilâlı tahtadan yapıl
mış olacak veyahut üzenleri uınıoe hasır, muşamba, marokeın veya maro
ken taklidi jgiflbı kolay 'temızlenebıMr ve delik, deşik, yırtık yıpıanomş o l -
m'aıyıam bir madıde ile öntülmüş olacaktır. 'Bu maıd/d'eler eskudıkçe yenile» 
neoektır. B u maksatla 'kaba hasır sandalyeler kullainanıak, oturma yer
lerini ıkıuımajş vesaırle örtmek peyike kıuıilaınımıak yasaktır. Duks sınıf ojan 
lakamıta kebapçu, kahvclhanie, çayhane, bıiıaflıane gılbı yerlei'âekı oturma 
yertenıınto daattnıa temiz tutuılmaısı, lâzım galen ımıunaısap b.'r kumaşla 
örtülm'esune müsaade edilebilir. 

Adana Belediyesinin gıda maddeleri depolama işlemi hakkında 
Yönetmeliği 

44 —• Grdla maddeleri depolaımıaıları uç g/u(bu ayrılır : 
A — E t r a f ma su veya gaz halinde hı'çtonr jnı Ljıarı olanıayacak s u -

netbe maabut ve tamamıyla 'kapalı madenî a'mloalaj.aida sıaklıaınan sade 
yağ, zeytinyağı ve beya'z peymur gulû\ gıda ımadıdıaleJı. 

|B — ı Etr'afılna kökü neşreden veya sulu s-ızıniManı olan ve çuıvaî, 
bez, tahba, küfe, sepet g ib i ambalajlarda saklamam kaşar peytııri, pas
tırma, zeytin, sucuk veısaır gıdıa maddeleıü. 

G — Hiç kokusu ve hiç sızıntısı olmayarak çuvallar veya. tahta 
amlbalajlar içerisinde muhafaza olunan huloulbaıt, kuıu sebze ve kurutu l 
muş gıda maddeleri. 

45 — Bütün gıda 'maıdıdeCeırd depoları tamamıyla mazbut kagir ve 
rutubetsiz odan ve meskenlerle, içimde gıda maddesi ıŞicınen, s a u l t n y e r 
ler haricindeki dlığer müessaseler'le aılâkıası oimıaıyan ve ıçanıdekı gıda 
rnaddaleriıinıı harıhangı bir suınetıe kırılaı.ecök ıŞLer yaıpılmayan Tx.ma'larda 
saklaınaıoak ; her uç gınp gıda maddeleri tabirine karıştııılmadıaaı ayrı 
ayrı kompartımanlar'da ıbulumdurulacaktır. B u yerlerm zeımuıı ve dut-
vaılan her zaman yıltaaııp temizi emebilecek nıteıUkte b i r sıva ille örtü
lecektir. Çuvallar hahnude muhaıfıaıza adalen gıda mıaddalermım behcımıelhal 
bato^a ızgaraları üzerime konması mecburidir. 

40 — B u gıda, maddelerıı Adana gJbi tr'opık ıklume sahûp bir mıım-
tıikadıa frigorUk tasıstla dıomıaıtıümış depolar haiıaJe ılkrağı gaırıttir. 

ı4/7 — Gıda maıdaeleri deposunda zıirai ve ensekusJt ilâçların 'bu
lundurulması, lamıalât içini işçi çıalnışıLırı£lm)aısı yasaktır. 

¡48 —, Kısa 'bir müdıdelt içim. muhtelif ımaıddielaııi saklayan transit, 
depoları, gıda mad'dieleriırıı yulkarıdıa yazılan tasma daıhılmde ayıraırak 
gjda. maddeleı ılyle alâkası olmaıyaın madıdelerdeın tamamı ile ayrılmış 
k a g i r böhneıli komparıtıtmıatrıdıa b'ulumıdıuııuîacaklandıır. 

49 — Yenilecek, iıçaeoak, 'bütün gıdla marMelerırnım vasıfları ile) 
bu maddelerin 'imal, ihzar, muhalfazla, sevk ve satışlarımın murakabesini 
ve bu maıddteler'ım, tağşiş ediıHmuş roozıu:ınıuş veya sağıığı zıararlı çekileri ; 
yenıilem, ııçuılen ınıadıdıalerle heıhımgı bir surette temas e t m e k üzeıe kulr-
lamıılacak malzeme ve vasstafiar hajkksnıda 1593 sayılı iKamıuıiıun bu husus
t a k i hulkıüımierii ile Tau Kıanurua. ımıüi 'eferrıiğ n ẑaımınjaımelar' ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Ba)kanlığı t ar af midan yayımlanmış ve bumdan soma ya-
yımlan'acak Yönetmelik hükümleri caridir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Fırınlar (Ekmek ve Unlu Maddeler Gıda Yapım Yerleri} : 
50 Yemden açılan fırınlar Belediye Meclis Kararı gereğince asrî 

fırın mahiyetini haiz veya ekmek fabrikaları vasıflarında olacaktır. Halen 
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mevcut taşooaklı fmn la r da bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tar ih
ten itibaren (6) içinde asr i fırın vasıflarını haiz olmak üzere ıslah edile
ceklerdir. 

51 — Fırmlar müstakil binalarda kâgır olarak inşa edilecek, başka 
maksat lar la kullanılmayacaktır. Fırın üstünde bina dahi olsa giriş ve 
çıkış kapıları ayrı olacaktır. 

52 — B u imalâthaneler : 
a - U n deposu (6) metre kare, 
b - Harman yeri (18) metre kare, 
e - Hamur luk (12) metre kare, 
d - Pişirme yeri (Esas fırın ve tezgâh satış yeri) 30 metre kare, 
e - îşçi yatakhanesi (6) metre kare, 
f - Sıhhî tes'sler (12) metre kare (Hela, banyo, yıkanma yerleri, 
Bunlar asgari şartlar olup, arsanın durumuna göre değiştirilebilinir. 
53 — B u yerlerin tamamı mümkünse bol gündüz ışığı ile, olmadığı 

takdirde florans lambalarla aydınlatılacaktır. Pencere ve kapılara hariç
ten haşerat girmeyecek şekilde tel kafes yapılacaktır. Bütün kısımların 
zeminden itibaren duvarları i k i metre yükseklikte fayans veya beyaz çi
mento şapı ile örtülecektir. Duvar veya tavanların diğer kısımları plas
t ik beyaz boya ile boyanacaktır. 

54 — U n deposu, rutubetsiz, bol havalı bir yerde yapılacak ve unlar 
temiz çuvallar içinde tahta ızgaralar üzerinde istif edilecektir. 

55 — Harman yeri, etrafında işçilerin çalışabileceği ve müsait 
bir gezinti yerini iht iva etmek üzere yerden en az yarım metre yüksek
l ikte bir mania ile ayrılarak köşeleri müdevver bir havuz halinde yapı
lacak ve iç yüzü beyaz ve düzgün çimento şapı veya mozaik i le döşe
necektir. 

56 — Hamur luk ile harman yeri arasında unların harman yerinden 
hamurluğa, elekten geçecek şevkini temin edecek tertibatı bulunacaktır. 
B u elekler otomatik çalışacaktır. Hamur tekneleri ve kapakları meşe, 
gürgen veya kestane ağacı gibi sert bir maddeden yapılacak ve satıh
ları düzgün olacaktır. Hamur behemehal makina ile yoğrulacak, el ve 
ayak sokulmayacaktır. Hamur lara konacak tuz, kapaklı ve madenî kap
larda eriti ldikten sonra, süzülerek hamura ilâve edilecektir. 

57 — Fırın ağzı i le tezgâh ve satış yerleri arasındaki mesafe 
buradaki işçilerin serbestçe çalışmasını ve hamur tahtalarının kolaylıkla 
alınıp verilmesini temin edecek şekilde bulunacaktır. Tezgâh yeri ze
minden en az (1 metre) yükseklikte olacak ve üzen fayans, mozaik 
veya beyaz çimento şapı gibi münasip bir madde ile döşenecektir. Tez
gâh yer inin etrafında işçilerin tezgâh üzerinde ekmek toplaması için 
kâfi genişlikte bir mesafe bulunacaktır. Her ne suretle olursa olsun 
işçilerin tezgâh üzerine çıkıp gezinmeleri yasaktır. Ekmek ra f l an bir 
defada fınndan çıkacak bütün ekmekleri alabilecek genişlikte kagir 
veya cilâlı tahtadan yapılmış olacak, azamî yüksekliği bir insan boyu 
olacaktır. Tezgâh ve ra f lann bulunduğu satış kısmında sokak ve gınş 
yolu üzerindeki cepheleri camekânla örtülmüş olacaktır. 

58 — işçi yerleri, imalâthane kısmı haricinde veya buradan hu
susî kapı ile ayrılmış münasip yerlerde yapılacaktır. Burası, işçilerin 
soyunup giyinmeleri ve yemek yemeleri için gerekli tertibatı havı ve 
sıhhî tesisleri içine almış olacaktır, işçilerin imalâthanede yatıp ka lk 
maları, y iy ip içmeleri yasaktır. Yatakhanelerde demir ve somyalı kar
yola ve elbise dolabı bulunacak ve her taraf tam bir temizlik içinde 
tutulacaktır. 

59 — Fırının bütün malzemeleri içinde çalışanlar tam bir temiz
l ik içinde bulunacaklar ve işçiler beyaz ceket, takke ve beyaz pantolon 
yalnız imalâthanede kul lanmak üzere hususî ayakkabı giyeceklerdir. 
Pasa bezleri en az dört takım olacaktır. Fırın dahilinde ehli hayvan 
ve kümes hayvanları bulundurmak yasaktır. Fırın içine sinek, hasmam-
böceği gibi haşeratla bir l ikte fare girmemesi için tedbir alınacaktır, 
işçilerin her üç ayda bir sağlık muayenelerinin yapılması ve sağlık 
cüzdanı alınması mecburidir. 

60 — Francala, simit, pasta, çavdar ekmeği yapan fırınlar da 
yukarıdaki hükümlere tabidir. 

61 — Adana 'da bulunan asri fırınlar halen akaryakıtla çalışmak
ta iselerde bu Yönetmelığm yürürlüğe girdiği tarihten itibaren memle
ketin özel şartlarına göre fırınlarını elektrikle çalışır hale getirecek
lerdir. 

Ekmek nakil işi ve ekmek satış yerlerinin vasıfları 

62 — Fırınlardan perakende satış dükkânlarına veya istihlâk yer
lerine (Yatılı kurumlar, fabrikalar, lokanta ve restoranlar) ekmeklerin 
nak i l işi için, içi tamamı ile çinko veya galvenıze saç döşenmiş ve toz 
girmeyecek surette mazbut ve imtizaçlı, hertarafı kapalı, kapıları yan 
ve arkadan açılan, içerisinde raf tertibatı bulunan kamyonetler kullanı

lacaktır. A z miktarda ekmek nakl i l ler inin kapalı kutular la yapılması 
caizdir. 

63 — Fırınlardan başka yerlerde perakende ekmek satışı, belediye 
ruhsatına taibı olup, bunlar ıç.rn satış yerlevavde her tarafı camekânlı, 
hususî dolaplar yaptırılması mecbur itür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Memba suları 

-64 — Adana şehrinde halkın kullanacağı sular i k i gruba aynlır : 
a - Merkezî tevzu sistemine bağlı şehir sulan : Bu suların teda

r ik ve tevzii, sıhhî emniyeti doğrudan doğruya Belediyeye ait t ir . B u 
suların, şehir dahilindeki boru şebekesinin kontrolü yapılarak kirlenme
sine mani olunmaya çalışılır. 

b - Kuyu ve sarnıç suları : B u sular fennî şartlara uygun olmak ve 
suların temizliği Belediye Sağlık Servisinoe muayeneleri yapıldıktan 
sonra kullanılması (şehir su"u olmayan yerlerde kullanılması) caizdir. 
B u sularda sağlığa zararlı b ir durum görüldüğü anda kuyu ve sarnıç
lar derhal kapatılır. 

65 — Şehir suyu bulunan mıntıkalarda, bütün sanayi ve ticaret 
müesseseleri ile otel, han, apartman, hamam gibi temizlik yerlerinde iç
mek ve temizlik maksadı ile gıda maddeleri ihzar ve imalinde şehir suyu 
bulundurulması mecburidir. İçinde gıda maddeleri hazırlanmayan veya 
satılmayan yerlerde yalnız sanayi işlerinde kullanılmak üzere kuyu ve 
sarnıç sularının istimaline müsaade edilebilir Çok miktarda su sarfeden 
değirmenlerde yalnız buğday yıkamak maksadıyla temizliği Sağlık Da i 
resince tasdik edilmiş kuyu ve sarnıç, çeşme su lan kullanılabilir. 

68 —• Memba sularının bilhassa içme suyu olarak işletilmesi, na
k i l ve tevzii şartlan aşağıdadır. 

a - B u sular, membaların lüzumlu sıhhî tesisatı havi oldukları, şi-
mik ve bakteriyolojik vasıfları itibarivle tam bir temizlik içinde bulun-
duklan yetki l i Iaboratuvar raporian ile sabit olması ve her üç ayda bir 
analize tutulması şarttır. 

b - Memba sularının, kaptaj sahalan her türlü kirlenilmeden korun
ması için himaye mıntıkası içine alınmalıdır. Himaye mıntıkasına insan 
ve hayvan girmesi, mesken yapılması veya herhangi bir surette kullanıl
ması 1593 sayılı Kanunun 237. maddesine göre yasaklanmıştır. 

c - Memba sular, etrafından içine hiç bir şey sızdırmayacak şekilde 
mazbut bir depo ile kaptaj yapılacaktır. (Suyun kaptaj derinliği, kaptaj 
deposunun sağlık şartlan, mevcut vaziyetine göre Sağlık Heyetince tes
pit edilecektir.) 

d - Su, kaptaj deposundan su kaplarına, doğrudan doğruya veya bu 
maksatla yapılmış otomatik doldurma tesisatı vasıtasıyla akıtılacaştır. 

e - Tevzi i mahalli, toplama hazinesinden uzak olan yerlerde su, 
doğrudan doğruya ve hertürlü kirlenmeye karşı tamamıyle korunmuş 
olacak ve suyun vasıflarını bozmayacak mahiyette intihap edilmiş sabit, 
madenî veya seramik veyahut cam borularla sevkedılerek su kaplarma 
akıtılacaktır. Bu hususta kova, maşrapa, hortum gibi vasıtalar kul lan
mak yasaktır. 

f - Menşeinde kaptaj veya tevziinde lüzumlu sıhhî şartlar ihtiva et
meyen veya kirlenme ihtimali bulunan veyahut ıslâhı kabi l olmayan 
membaların suları Beled.yece satışlarıma mamı olunur, ve imâl yerleri 
kapatılır. 

Memba sularının taksim ve dağıtımı 

67 — Memba sulan, ancak meımlbalarında veya doğrudan doğruya 
hususî bir kanalla membalarına bağlı tevzi i yerlerinde sıhhî ve fennî 
şartlar altında büyük ve küçük kaplara doldurup kapatılarak ve mem
ba sahibi veya müsteciri ile Belediye tarafından müştereken damgalana
rak bir daha hiç bir surette taksim veya tevziiye tabi tutulmaksızın doğ
rudan doğruya müstehlike iletil ir. B u doldurma işi, 1953 sayılı Kanunun 
sular hakkındaki hükümlerini yerine getirmek suretiyle yapılır. Otoma
tik doldurma ve yıkama makinası olmayan, şişelerinde ve nak i l kapların
da soğuk damga bulunmayan suların içilmesi men edilir. 

68 — Memba sulanmın nakledileceği kaplar damacana, galon, stan
dart küçük şişelerin modeli belediyece kabul edilen, mazbut kapaklı a l i -
minyum veya galvanize edilmiş saç araçlarla yapılır. Memba sularının 
tahta fıçılara veyahut suların evsafını bozabilecek bir maddeden imâl 
edilmiş kaplara konması yasaktır. 

69 — Memba suyu doldurulan yerler kagir ve müstakil binalarda 
yapılacaktır. Ve aşağıdaki kısımları iht iva edecdktir. 

a - Kapları dolrurma, kapatma ve etiketleme yeri, 
b - Dolu kapların depo mahalli, 
c - Boş ve k i r l i su kaplarının depo mahal l i , 
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d - Boş ve k i r i l su kaplarının yıkanma yeri, 
Bütün bu kısımlar birbirinden ayrılmış olacak ve zeminleri mozaik, 

duvarları (2) metre yükseklikte fayans veya mermer kaplanmış olacak, 
zeminde müteaddit sifonlu deliklerle kanala bağlanacaktır. 

70 — Şişeleri kapatma, doldurma, etiketleme işiı sıhhî, ve fennî 
tesisat ile otomatik olarak yapılacaktır Memba suyu etrafı tamamen ka
patılacak, insan ve hayvanların buraya girmesine mani oluncokıtır. 

71 — Memba suyu nakledilen damacanalarla, al iminyum kapsül ko
nulmamış galonların ve madenî kapların ağızlarındaki pirinç kaplar, be
lediyece kabul edilmiş tip numunesine uygun olacak ve diğer galonlarla 
küçük şişelerin ağızları, ancak yırtılarak açılab.len ve su ile temas eden 
iç kısmı kalay ile kaplanmış kapsülle el değmeden otomatik olarak 
kapatılacaktır. K i r l i , ağızları kırık, çatlak şişeler kullanmak ve içinde 
yabancı madde bulunan veya bulanık olan suları satmak yasaktır. 

72 —. Membalarda veya membalara hususî kanallarla bağlı tevzii 
yerlerinde, suyun doldurulacağı bütün kapların fennî ve sıhhî şekilde te
mizlenmeleri için lüzumlu tesisatın yapılması mecburidir. Menba suyu 
doldurulacak bütün su kapları evvelâ (70-W) derecede sıcak sodalı su
larla, aşağıdan yukarıya doğru tazyikle yıkanıp dezenfekte edildikten 
sonra, yine aşağıdan yukarıya doğru tazyikle fışkıran memba suyu ile 
iyice yıkanıp çalkalanaeaktır. 

73 —• Sıhhî ve fenni şartlar dahilinde doldurulmuş olan memba suyu 
kapları, ağızlarına 'sahipleri ile Belediyece garanti 'mühürleri helezoni 
bir telle geçirilmiş olan kurşun damgalar halinde yapılacaktır. B u dam
gaların veya kapların, menba sahibenin ismi ve suyun cinsi soğuk dam
ga ile yazılacaktır. Galon ve şişeler renksiz olacaktır. 

Memba sularımın nakli 

74 — Memba sularının nak l i aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a - Memba suları ancak membalarmda doldurulmuş ve ağızları mü

hürlenmiş damacana, galon, küçük şişelerle al iminyum veya içi galve-
nize edilmiş mazbut saç kaplar la nakledilecektir. 

b - Memba suları nakleden araba veya kamyonların ön tarafında 
arabacı ve şoförün oturması için hususî bir oturma yeri bulunacak ve 
burası su kaplarının bulunduğu kısımdan en aşağı (75) santim yüksek
likte bir mania ile ayrılmış olacaktır. Su kaplarının üzerine oturmak, 
eşya veya malzeme koymak yasaktır. 

c - Memba suları nakleden deniz naki l vasıtalarmda, suların kir len
memesi için bütün sıhhî tedbirler adınacaktır. 

Memba sularının perakende satış yerleri (Meşrubatçılar) 

75 — Perakende su satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir : 
a - Perakende bardakla su satışı, meşrubatçılarda, kahvehanelerde, 

lokantalarda, birahanelerde ve aşçı dükkânlarında veya muhallebici, şer
betçi, bozacı, şıracı ve şekerci dükkânlarında yapılabilir. Bundan gayri 
yerlerde su satışı yasaktır. 

b - B u dükkânların su satışma mahsus olan kısımları, diğer yerler
den ayrı olacak, sular ya kapalı şişelerle veyahut tezgâh üzerine konul
muş cam, meımer veya suyun evsafını hiç değiştirmeyecek bir madenî 
depodan, depo kaidesinden (10) santimetre yükseklikteki bir musluktan 
bardaklara konarak halka int ikal ettirilecektir Her halükârda suların 

.klorlanması mecburidir. B u depoların kaidesinin en çukur yermde, dıştan 
açılıp kapanan bir boşaltma vanası bulunacaktır. Dükkân haricinde çok 
yüksek mahallere konulmuş veya yere gömülü depolardan el tulumbası 
vesair araçlarla su alıp satmak yasaktır. Bu dükkânlarda ihtiyat sular 
ancak menbalarında mühürlenmiş damacana ve şişeler içinde saklana
cak, icabettikçe buradan perakende satış deposuna doğrudan doğruya 
akıtılıp boşaltılacaktır. Üzerinde etiketi ve ağızında kapsülü ve damga
ları sağlam olarak bulunmayan veya damgasız kaplarda su satılması 
memnudur. 

o - Bardaklar, şehir suyuna ve şeihr su bulunmayan mıntıkalarda 
temiz sularla doldurulmuş su depolarına bağlı kuvvetl i su cereyanları ile 
ve iç.ne el sokulmadan yıkanarak her tarafı camla kapalı raflarda bulun
durulacaktır. 

d - Perakende su satışı için kullanılan depolarm üzerine hangi 
menbaya ait olduğu yazılacaktır. 

e - Her ne suretle olursa olsun açıkta su satışı yasaktır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Gazoz imalâthaneleri 

76 — B u İmalâthaneler, meskenlerle diğer ticaret yerleri ile doğ
rudan doğruya alâkası olmayan hinalarda tesis edilebilecekler ve birbi
rinden ayrümış olacaklardır. Gazoz imalâthanelerinde : 

a - İptidaî maddeler deposu (12) metre kare, 
b - Şurup imal yeri (6) metre kare, 
c - Gazoz ihzar yeri (30) metre kare, 
d - K i r l i ve kullanılmış şişelerin kullanıldığı kısım (24) metre kaıe, 
e - Doldurulmuş şişelerin depo yeri (12) metre kare, 
f - İşçilerin sıhhî tesisleri (18) metre karel ik kısımlar bulunacak

tır. 
77 —• Bütün bu yerlerin zemini mozaik olacak, muhtelif yerlerinde 

ıagaralı ve sifonlu deliklerle kanala irtibatlanacaktır. İşçi yerlerinin ha
ricindeki kısımlar zeminden itibaren 2 metre yükseklikte fayans olacak, 
tavan ve diğer kısımlar yağlı boya olacaktır. 

78 — Her taraf gündüz ışığı ile, olmadığı takdirde neon lambalarla 
aydınlatılacak, pencereler sinek teli ile kaplanacaktır. İmalâthane dahili 
hava değiştirmek için mütekıp aspiratörler bulundurulacaktır. 

79 — Muhtelif imal ve temizlik işleri için kullanılan raflar, masa
lar, küvetler tam bir temizlik içerisinde bulunacak ve daima yıkanabilir 
bir madde ile kaplanacaktır. 

80 — K i r l i şişelerin kaba k i r l e r i alındıktan sonra % 2,5 sodalı ve 
100 derecedeki kaynar su ile dezenfekte edilecektir. 

81 — Gazoz imalâthaneleri tamamen otomatik yıkama ve doldur
ma makina lan bulundurmaya meclbuıdurlar. B u Yönetmelik yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren (6) ay zarfında otomatik yıkama ve doldurma 
makması bulundurmayan gazoz imalâthaneleri kapatılacaktır. 

82 —> Gazoz imalâthaneleri behemehal daima kontrolda bulunan 
şehir suyu kullanmaya mecburdurlar. Şehir suyu bulunmayan mıntıka
larda suları Belediyece kontrola tabı tutulacak, laboratuvar ve fen heye
tinin verdiği temiz rapor üzerine çalışabileceklerdir. 

83 —• Perakende gazoz satış yerleri, perakende su satış yerlerine 
ait Yönetmeliğin 76 inci maddesine uygun olacaktır. 

A L T I N C I BÖLÜM 

Kasaplar 

84 — Belediye Kanarasından başka yerlerde her türlü kasaplık 
hayvan kesimi yasaktır. 

85 — Kanarada kesilen hayvan etlerinin nakl i iç.n içi galvenizli 
veya çinko ile döşenmiş her tarafı kapalı hususi kamyonlar kullanılacak, 
bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir sene zaıfmda 
kamyonlara frigorik tesisat eklenecektir. Et ler kamyon içerisinde hususî 
çengellere asılarak nakledilecektir. Burada çalışan işçiler hususî gömlek 
giyecekler ve ayaklarında lastik ıçizme bulunacaktır. E t kamyonlarından 
başka vasıtalarla perakendecilere et nakl i yapılması yasaktır. 

86 —• Kasap dükkânları aşağıdaki yazılı şartlara uyacaklardır. 
a - Kasap dükkânları, her tarafı kag i r binalarda olacak ve diğer 

işlerin yapıldığı, yatılan, oturulan yerlerle doğrudan doğruya alâkası ol
mayacaktır. B u dükkânların et bulunan kısmında duvarlar, zeminden i t i 
baren en az i k i metre yükseklikte fayans olacaktır. Duvar ve tavanla
rın diğer kısımları yağlı boya ile boyanacaktır. 

b - Kasap dükkânlarına girip çıkmak için bir metrelik geniş kısmı 
serbest kalmak üzere dükkânlarının ön cephelerinin mütebaki kısımları 
camekân olacak ve bunların dış kısımları sinek teli ile örtülecektir. 

c - Kasaplar, büyük buz dolapları bulundurmak mecburiyetinde
dirler. Dükkânın herhangi bir kısmından fare ve diğer haşeratın girme
sine mani olunacaktır. 

d - Dükkânların zemini mozaik veya beton şap olacak, zeminde 
k i r l i suların akmasını sağlıyacak sifonlu bir delik bulunacak ve bu delik 
kanalizasyona bağlanacaktır. 

e - Şehir suyuna ve suvu bulunmayan yerlerde, temizliği Belediye 
Sağlık Dairesince tespit edilmiş sularla doldurulmuş bir depoya bağlı 
olan ve k i r l i su lan doğrudan doğruya kanala sevkeden bir lavabo bulu
nacaktır. 

f - Tezgâhlar mermer veya mozaik gibi su geçmez ve yıkanarak 
temizlenebilir bir madde ile döşenmiş olacak, ağaç, kütükleri, kıyma ma
k ina lan iş haricinde çinko bir kapakla daima örtülü bulundurulacaktır. 

g - Tezgâh altında içi çinko veya galvanize saç levhalarla yapılmış 
olması lâzım gelen dirhem (gram) dolabından başka dolap veva çek
mece bulunmayacaktır. Dükkânın münasip bir kısmında işçi elbiselerini 
koymak için bir gardırop bulunacaktır. Üstü kapalı madenî çöp kutusu 
bulundurmak mecburidir. 

h - Etler, madenî veya içi çinko döşeli ve yağlı boyalı, sürme k a 
paklı tel dolaplarda teşhir edilebilir. Dükkân önlerine teşhir maksadı ile 
açıkta et ve kuyruk asmak yasaktır. 

i - E t asılan çengeller passız olacak, etler temiz olmayan şevlerle 
tema3 ettirilmeyecek, dükkân içinde tel dolaplarda sinek bulunmayacak 
tır. 
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k - Et ler in üzerine madenî ve renkli kâğıtlar yapıştırmak yasak
tır. 

1 — Gövde ve parça halinde bulunan bilcümle etlerin üzerine, ko
yun, keçi, sıfır, manda, dana vesair ile erkek veya dışı olduğunu ve etin 
nev'i ve mahiyetini, fiyatını bi ldir ir boyalı çinkodan bir etiket konacak
tır. Keçi ve manda eti satan kasaplar bu etlerin dükkânlarında satıldı-1 

ğını gösteımek dzere Belediyece yaptırılan levhayı bedeli mukabilinde 
alıp, halkın kolaylıkla görebileceği bir yere asacaktır. Bu levhaların et
rafında veya üzerinde görulmes.ne manı olacak hiçbir şey bulundurulma
yacağı gibi daima temiz tutulacaktır Satılan etler taıtıldıktan sonra 
ambalaj kâğıtlarına sarılarak müşteriye ınt.kal ettirilecektir. Ambala j 
kâğıtlarının ka im çimento kâğıtlarından yapılması yasaktır B u Yönet
melik yürürlüğe girdiği tar.hten itibaren etler naylon torbalar içerisinde 
müşteriye int ika l ettirilecektir 

87 —• Büyük parça etlerm dükkânlardan herhangi bir yere gönde
rilmesi için ç.nko kaplı üzeri örtulu temiz kaplar kullanılacaktır. A t ara
basında ve insan sııtında et taşımak yasaktır. 

88 — Kasap dükkânlarında kıyma makinası bulundurulması mec
buridir. Kıyma, müşterinin gözü önünde yapılacaştır. Evvelden hazırlan
mış kıymaları satmak yasaktır. İş bitiminden sonra kıyma makinaları 
sodalı ve sabunlu sıcak sularla yıkanacaktır. 

89 — Başka yerde kesilip temizlenmiş olmak ve ayrı bir dolap içe
risinde bulundurmak şratıyla kasap dükkânlarımda kümes hayvanları 
satılabilir. Ancatt ayaklarının hanez mafsalından kesilmesi şarttır. 

90 — Dükkân 1ar her gün yıkanacak, bu arada tezgâh, kütük, 
makinaları % 2 sodalı sularla fırçalanarak yıkanacaktır. Kasap dükkân
larında çalışanlar uzun ve temiz gömlek ve başlıma takke geçirecekler, 
dükkânın her taıafı tam bir temizlik içinde bulunacaktır. Kullanılan ke
sici aletler, paslanmaz cinsten olacak, saplan madenî veya abanozdan 
olup, adi tahtadan olmayacaktır. Kemikler in kesilmesi için kemik teste
resi bulundurulacaktır. 

91 — Hayvan etlerinin satıldığı dükkânlarda sakatat satmak ya
saktır. 

82 — Ayrıca sakatat satan dükkânlar, kasap dükkânlan evsafımda 
olacak ve Belediyeden ruhsat alacaklardır. 

93 — Parça veya gövde etlerle birl ikte baş, ayak, iç organların 
birl ikte bulundurulması memnudur. 

9ıi — (Mezbahadan sakatat nak l i için husus! vas-jtalar kullanılacak
tır. Sakatatın etle bir l ikte nak l i yasaktır. 

(93 — BaşEca vilâyetlerden Adaraa'ya nakledilecek etler ve sakatat 
için fngor ik tesisatı bulunan motorlu vasıtalann kullanılması caizdir. A n 
cak etler menşeinden sevkedılirken o mahall in veterineri tarafından, 
olmadığı takdirde resmî tab.plerden etlerm sağlam olduğuna dair rapor 
verilmesi mecburidir. 

06 — E t l e r Belediye hudutları içime girdikten sonra b i r defa da 
mahal l i sağlık teşkilâtı tarafından görülerek et ve sakatatın ansan sağ
lığına zarar vermeyeceği bir raporla tevsik edilmelidir. 

97 — Seyyar kasaplık yasaktır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Tavukçu dükkânlan ve kesim yerleri 

98 — Tavukçu dükkânları Uç kısımdan; mey dana gelecekthır 
a - Canlı tavuk kafeslerinin bulunduğu mahal, 
b - Tavuk kesim yeri, 
o - Kesilmiş tavuk eti satış ve teşhir mahalli . 
Kesilımın tavuk eti satış ve teşhir y en cadde ve sokak tarafındaki ön 

kısımda bulunacaktır. He r üç kısım da duvarlarla birbirinden ayrılmış 
olacak, sağlam kapılarla birbirine geçiş sağlanacaktır. Her üç kısımda 
bol havalı ve temiz bulundurulacaktır. 

(99 — Kes im ve tüylerin yolma mahall i asgarî 2,5 metre yüksekli
ğimde ve 5 metrekare büyüklükte olacaktır. Zemini ve duvarları 2,5 
metre yükseklikte fayans veya mozaik döşenmiş bulunacaktır. Dükkân 
dahilinde şehir suyu bulunacak, zeminde ızgaralı bir sifonla k i r l i sular 
kanalizasyona bağlanacak, duvarın diğer kısımlan yağlı boya olacaktır. 

IİOO — Tavuktan yolunan tüyler mazbut kapaklı ve asgari b ir 
metre derinlikte ve 50 santimetre kutrunda madenî ve Ü3tüvani kaplara 
konulacak ve bu kaplar yıkanıp temiz tutulacaktır. 

101 — Hayvanların kan ve ıç organ ve diğer atılacak kısımları 
da yine madenî kaplarda ustü kapaklı olarak muhafaza edilip imha edi
lecektir, dükkânda her gün temizlik yapılacaktır. 

102 — Kesilmemiş hayvanların bulunduğu mahaldeki kafesler te
miz ve boyalı, altı ıçinko olacak, jçindekı su ve yem kapları daima yıka

narak temiz tutulacaktır. Kafeslerde istihabmdan fazla tavuk bulundu
rulmayacaktır. 

103 — Tavuk, kaz, ördek, hindi vesair kanatlı hayvan cinsleri a y n 
a y n kafeslerde bulunacaktır. Kafeslerim haricinde başıboş hayvan olma
yacaktır. 

1C4 — Kesilmiş tavuklar vitrınli buz dolabında teşhir edilecektir. 
•105 — Dükkânda çalışan işçiler dalma beyaz gömlek giyecek, kesi

ciler tulum ve last ik çizme, kauçuk önlük giyeceklerdir. Satıcı, kesici 
va canlı hayvanlaria uğraşan kimseler ayrı ayrı olacaktır, tavuklar ke
sildikten sonra deri altına üflemek suretiyle şişirilmesi memnudur. 

106 — A v kuşları müstesna olmak üzere tavuk, hindi kaz, ö^dek 
ve em3ali kümes hayvanlarıi"n kesildikten sonra tüylü olarak ve iç or-
ganlan çıkarılmadan teşhir edilmesi yasaktır. 

107 —• Tavukhanelerde görülen ölüm vakalarında mal sahibinin 
Belediye Veteriner Müdürlüğüne derhal haber vermesi ve ölüm sebebimi 
tespit ettirmesi mecburidir. 

108 — Tavukların geldikleri mıntıkalardan, bulaşıcı hastalık olma
dığına dair menşe şehadetnamesi alınacak, dükkân sahipleri talep vu
kuunda bu şehadetnameleri Belediye Veteriner Müdürlüğüne gösterecek
lerdir. 

109 —• İçinde dir i tavuk beslenip kesilen tavukçu dükkânlarında 
satılmak üzere başkaca hiç bir gıda maddesi bulundurulmayacaktır. 

110 — Tavukçu dükkânlarında perakende canlı kümes hayvanları 
satılabilir. 

ISEKİZÎNCİ BÖLÜM 

Balıkçı dükkânları 

111 — Balıkçı dükkânlannm haiz o lacaklan fennî ve sağlık şart
l a n aşağıdadır : 

a - Balıkçı dükkânları tamamen kag i r ve en az 9 metre kareye 
yapılacak. Mesken ve diğer dükkânlarla hiç bir alâkası olmayacak, ze
mini tamamen mozaik, zeminden itibaren duvarları i k i metre yükseklikte 
fayans olacak, zeminin münasip yerinde kanalizasyona bağlı ızgaralı ve 
sifonlu bir delik bulunacaktır. 

b - Balık, beton, mermer veya üzeri fayans döşenmiş raf ve tezgâh
lar üzerinde bulundurulacak ve bu kısımlar sık sık yıkanacaktır. 

c - Balıkçı dükkânlarında Belediye kontrolundan geçmiş şehir suyu 
bulundurulacaktır. 

d - Her türlü artıklan koymak üzere ağzı kapalı madenî çöp k u 
tusu bulundurmak meoburiyetıimdedirler. 

e - İşçiler su geçirmez lastik önlük takacaklardır. Temizlenmiş 
olarak tek tek balıklar naylon torba içerisinde müşteriye int ikal ettirile
ceklerdir. Açıkta balık taşımak yasaktır B u dükkânlarda su ürünlerin
den başka herhangi bir gıda maddesi satılamaz. 

t - Balıklar buz içerisinde veya büyük buzdolaplarmda muhafaza 
edilecektir. 

!g - Balıkların üzerine, örtü, bez, çutval vesair gılbi eşya ve mad
de koymak yasaktır. 

h - İstiridye, midye gibi deniz ürünleri gıda maddelerinin kabuk 
İçinden çıkanlıp su içinde satılması memnudur. 

i - Balık kesilen tahta, bıçaklar, vesair araçlar temiz olacak ve 
dükkânda hususî yerlerde muhafaza edileceklerdir. 

112 — Balıklann şehiriçi ve şehirlerarası naklinde, mümkünse 
fr lgorlk motorlu araçlar kullanılacak, olmadığı takdirde içi galvenizll 
saç döşeli arablaria nakledilecektir. N a k i l esnasmda harice hiçbir sızıntı 
ve akıntı yaptmlmayacaktır. 

113 — Seyyar balıkçılık yapmak yasaktır. 

D O K U Z U N C U BÖLÜM 

Sucuk, Pastırma, Balık Konserveleri 

114 — B u gibi imalâtlhaneler gürültü veya çıkardıkları dumanlan 
i la etrafında oturan insanların sağlığına zarar verecek mahiyette ise, 
yüksek takatta elektrik motoru kullanıyorsa veyahut 1593 sayılı Kanu 
nun 270. maddesine göre gayri sıhhî müesseseler arasına gir iyorsa Bele
diyenin İmar Planıma göre mütalâası alımdıktam sonra Vilâyet veya i lg i l i 
Bakanlıklarca ruhsatları veril ir. Belediye hudutları dahilimde kalam bu 
gibi müesseseler Belediye'nın sıhhî murakabe ve kontroluna tabı olacak
lardır. B u imalâthaneler, hararetle sterılasyon yapıyorsa (et, balık, mey-
va ve sebze) 

a - B u mahaller tamnaımem kag i r olacak, 
b - İptidaî maddeleri ayıklama ve ayırma yeri, 
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o - Pişirme ve kutulama mahall i , 
d - Sterilasyon yeri, 
e - Etiketleme ve depolama yeri, 
if - Ku tu yapma yeri, 
g - Bulaşık kapları yıkama mahal l i olmak üzere yedi kısımdan 

meydana geleceklerdir. 
115 — Bütün bu mahallerin zeminiğ zeminden itibaren 2 metre 

yükseklikte duvarları fayans veya mozaik olacak, zeminde kanalizasyo
na bağlı sifonlu ve ızgaralı bir delik bulunacak ve daima yıkanarak te
mizlenecek, etrafında su birikintisine mani olunacaktır. 

116 —• Her kısım bol gündüz ışığı ile olmadığı takdirde neon lam
balarla aydınlatılacak, iç havanın değiştirilmesi için müteaddit aspira
tör bulundurulacak ve pencerelere tel kafes konulacaktır. 

117 —• Muhteli f yerlerinde, sıhhî kontroldan gagmış bol su olan 
musluklar bulunacaktır. 

118 —• Ocaklar dumanları içeriye ve dışarıya rahatsızlık vermeye
cek surette fennî tertibatı haiz olacaktır. 

119 — Konservesi yapılacak maddelerin, ayıklanıp temizlenmesine 
ve diğer işlerin yapılmasına mahsus masaların üzerleri mermer, çini, fa
yans veya mozaik gibi maddelerle döşenmiş olacaktır. 

1^0 —• İmalâthanelerin yukarıda açıklanan kısımları sık sık kay
nar ve sodalı su ile yıkanacaktır. Büyük, ağzı kapaklı madenî çöp kutu
ları bulundurulacaktır. İşçilerin çalışırken ış elbisesi ve önlüğü giymeleri 
mecburidir. 

121 — Çalışan işçilerin İstirahat, soyunma ve yıkanma, yemek ye
meleri için ayrı ayrı bölümler olacak, sıhhî tesisleri bulunacaktır. 

122 — Yapılan konservelerin üzerinde Gıda Maddeleri Nizamname
sinin öngördüğü tafsilatlı etiket bulunacaktır. 

123 — ı Her türlü süt konservelerinin üzerlerinde, fabrikanın ismi, 
bulunduğu yer, süt miktarı, yağlı veya yağsız, şekerli veya şekersiz ol
duğunu ve imal tarihini gösterir bir etiket bulunması mecburidir. 

124 —ı Et iket i olmayan veya içindeki maddenin bozukluğuna dela
let edecek bir şişkinlik gösteren veya kutu delik, veya paslanmış (okside 
olmuş) konserveleri satmak yasaktır. Kutusunda delik deşik olmadığı 
halde kokmuş konservelerden yapıcıları mesuldür. 

12,5 —• Başka yerlerden veya yabancı memleketlerden gelecek kon
servelerin de bu şartları haiz olması lâzımdır. 

1213 —• Sebze ve meyve konservesi yapan müesseseler dahilinde bun
lar la birl ikte et ve balık konservesi yapmak yasaktır. 

127 — E t konserveleri ancak Belediye Kanarasında kesilmiş olan 
etlerden yapılır Menşei belli olmayan etlerden konserve yapılması mem
nudur. 

O N U N O U BÖLÜM 

Sucuk ve Pastırma imalathaneleri 

128 — B u imalâthaneler aşağıdaki sıhhî ve fenni şartları iht iva 
edeceklerdir. 

1 —. İmalâthaneler müstakil, kâglr binalarda yapılacak ancak 
Belediye kesim yerlerinde kesilmiş etlerle imalat yapılacaktır. Bunun 
için : 

a - Mezbahadan gelen etlerin konup muhafaza edileceği fr igorik tesi
sat mahalli, 

b - Et ler in parçalanıp kemiklerden ayrıldığı kısım, 
c - İmalâthane yeri, 
d - Kurutma mahall i , 
e - Mamu l gıda maddesinin saklanma mahall i , 
f - Bulaşık yıkama yen, 
g - Ambalaj ve etiketleme mahalli, 
h - İmalâthane içinde olmamak şartıyla işçiler için sıhhî tesisler 

(W. C , banyo, lavabo, yemekhane ve yatakhane kısımları), 
2 —• İmalâthanenin zemini tamamen mozaik olacak, duvarları ze

minden itibaren en az 2 metre yükseklikte fayans döşenecek, tavan ve 
diğer kısımlar yağlı boya olacaktır. Zeminde kanalizasyona bağlı sifonlu 
ve ızgaralı delikler bulunacak, imalâthane içinde su bir ikint is i olmaya-
yacaktır. 

3 — İmalâthanenin her 'tarafı bol gündüz ışığı ile aydınlatılmış ola
cak, pencerelerine sinek teli takılacaktır. İmalâthanenin münasip yer
lerine dışa açılır şekilde aspiratör konulacaktır. 

4 — İmalâthanelerde şehir suyu tesisatı bulunacak, olmadığı tak
dirde Belediye Sağlık (Servısince muayenesi yapılmış suların kullanılması 
mecburidir. 

'5 — Ocak ve kazanlar, etlerin bulundurulduğu ve tuzlandığı yerler
den a y n olacak, imalâthanenin içerisine ve dışına zarar vermeyecek şe
kilde bacalar yapılacakştır. 

6 — Fabr ikada çalışan işçiler yalnız iş saatlerinde olmak üzere özel 
elbiseler giyeceklerdir. 

7 —• Kullanılan her türlü kesici aletler, kaplar, vasıtalar tam bir 
temizlik içerisinde bulunacak, etler müstahzar hale gelinceye kadar ba
kır, kurşun, tahta kaplar içerisine konulmayacaktır. E t i n konulacağı her-
şey aralıksız, çatlaksız, muntazam ve düz bulunmak şartiyle mermer 
veya fayans olacaktır. 

8 —• Et l e r i kesmek ve doğramak için kullanılan aletler paslanmaz 
ve kolay temizlenir cinsten olacaktır. 

9 — Sucuk ve pastırma, imalâthanelerinin içinde bu iş için özel 
olarak yaptırılmış, bol havalı yerlerde kurutülacaktır. 

129 — Sucuk, pastırma, kavurma ve emsali satılan dükkânlarda, 
bu maddeleri rutubetli, tozlu, doğrudan doğruya güneşe ve harici bulaş-
malan maruz kalacak şekilde ve diğer malzemelerle beraber bulundurul
ması yasaktır. Teşhir maksadı ile kapalı vitrinlerde bulundurulması 
mecburidir. 

130 — Pastırma, sucuk, kavurma ve emsali toptancılar, mallannı 
frigorik tesislerde bulundurmak mecburiyetindedirler. Perakendeciler 
behemehal büyük buz dolabmda muhafaza edeceklerdir. 

B u imalâthaneler lüzum görüldüğü takdirde Vilâyetten gayr i sıhhi 
müessese ruhsatını a lmaya mecburdurlar. 

ONBLRÎNCÎ BÖLÜM 

Bakkallar 

131 — B a k k a l dükkânlarının tabi olacağı sıhhî ve fennî şartlar 
aşağıdadır : 

a - Bakka l dükkânlan meskenlerle doğrudan doğruya ilişiği olma
yan ruhsatlı binalarda yapılacak ve sokak cepheleri vitr inl i olacaktır 

b - Zeminleri mozaik olacak, münasip yerlerinde sifonlu ve ızgaralı 
bir delik bulunacak, dükkân da daima temiz tutulacaktır. 

0 - Dükkânın her tarafı gündüz ışığı ile aydınlatılacak, olmadığı 
takdirde neon lambalar kullanılacaktır. Pencereler sinek tel i i le örtüle
cektir. 

d - Bütün gıda maddeleri cinsine göre tasnife göre tabi tutularak 
yerden yüksekçe yapılmış bulunan bölme ve raf lara konacak, mahiyeti 
itibariyle birbirlerini kirlecek olan maddeler tamamen ayrı bulundurula
caktır. 

e - Soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan yenilebilen maddeler 
toz ve smek girmesine mani olacak surette camekân yerlerde saklana
cak, bunlardan lüzum görülenler için ince te l ile örtülmüş havalandırma 
delikleri yapılacaktır. 

t - Her türlü temizl ik maksadı ile bakkal dükkânlarında ayağı k a 
nalizasyona bağlı şehir suyu bulunacaktır. 

g - Dükkân içinde sımek, böcek, fare girmemesi için tedbir alına
caktır. 

1 - Bakkalların her gün değişen temiz iş önlüğü giymeleri ve 
şahsî temizlik ile dükkân temizliğine it ina göstermeleri mecburidir. 

ONİKİNCİ BÖLÜM 

Lokantalar, Ajçı Dükkânları, Kebapçılar, Paça ve işkembeci 
Dükkânları 

12S — B U gibi yerlerin tabiî olacağı sağlık şartlan aşağıdadır : 
a - Yemek salonu, 
b - Mut fak (pişirme mahallî), 
c - Bulaşık yıkama yeri, 
d - İptidai gıda maddeleri deposu (Küçük dükkânlarda ve günlük 

Gıda maddeleri satanlarda bulunmayabilir.) 
B u dört kısım birbirinden ayrı ve zemini her zaman yıkanabilir 

bir madde ile döşeli olacak, zeminde k i r l i su lan kanalizasyona götüre
cek sifonlu ve ızgaralı delikler olacaktır. Yemek salonlan mutfaktan 
koku gelmeyecek şekilde tecrit edilecek, duvarlan yağlı boya olacak, 
duvarlann muhtelif yerlerine ayna ve resim tabloları asılacaktır. Cep
he kısımlarında hava değiştirmek üzere aspiratör bulunacaktır. Mut fak 
kısmı ve bulaşık yıkama mahallî duvarları zeminden itibaren 2 metre 
yükseklikte fayans olacak, bilhassa bulaşık yıkama mahallerinin bu 
özelliğine azamî dikkât edilecek, bulaşık yalakları behemehal fayans 
olacaktır. 

129 Dükkânların ön tarafı camekânla kapalı olacaktır. Yenile
cek şeylerin açıkta bulundurulması, açıkta pişirilmesi, vitrinlerde pişmiş 
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miş veya çiğ olarak yemek vesair teşhiri yasaktır. Yemek yenilen sa
londa pişirilmiş olarak, ateş üzerinde teşhir olunan yemeklere mahsus 
mahal tavana kadar bir camlı bölmeyle salondan ayrılmış olacak ve ye
mekler buradan bir pencere vasıtası ile garsonlara verilecektir. B u 
mahalle müşterilerin girmesi ve yemeklerin altında yanmamış kömür 
bulundurulması yasaktır. 

130 — Kalaysız bakır tencere ile kırık ve çatlak kap, bardak, f in
can, çatal, bıçak, lekeli, k i r l i ve kokulu örtü, havlu ve bunlara benzer 
şeyler bulundurulması memnudur. 

131 — Dükkânın münasip bir yerine salon ve mutfakta a y n olmak 
üzere müşterilerin el yıkamalarına mahsus ve hariçten görülmeyecek 
tarzda yapılmış, ış yerinin büyüklüğüne göre i k i veya daha fazla lava
bo, pisuvar, W C bulunacaktır B u yerlerin duvarları tamamen fayansla 
Saplanacaktır. E l yıkama yerinde kâğıt peçete veya bir defa kullanü-
mak üzere patiskadan mamul küçük peçeteler bulundurulacaktır. 

132 — Bulaşık kaplar sabunlu ve sodalı sıcak sularla yıkandıktan 
sonra ayrıca kaynar temiz sulardan geçirilecek, kazan, tencere, tabak, 
çatal, kaşık, bıçak gibi yemek araçları temiz raflarda ve dolaplarda 
saklanacaktır Bütün servis tabakları, havlular, peçeteler ve diğer araç
lar her müşteri geldikçe değiştirilecektir. 

133 — Pişirme mahal l i ile mutfakta W.C. yapılması yasaktır. 
134 — Ocak mahall inin üzerinde koku ve dumanı harice çıkart

mak üzere kâfi büyüklükte ve ucu binanın damına kadar uzanan baca
ya bağlı bir davlumbaz yapılacaktır. 

135 — Tuzluk, biberlik ve emsalinin ağızlan muhteviyatının ser
bestçe serpılebileceği süzgeçli bir kapakla örtülmüş olacaktır. Parmak 
vesair suretle tuz, biber vesair kullanılması yasaktır. 

136 — Personel ve garsonların elbiselerini koymak üzere dükkâ
nın münasip bir yerinde gardırop bulunacaktır. 

137 — Müşterielrin şapka ve paltolarını muhafaza etmek üzere ay
rıca vestiyer olacaktır. Dükkân kifayetsizliğinden dolayı ise salonda 
münasip bir yerde askı tertibatı bulunacaktır. 

138 — içerisinde yemek yemek mahalli bulunmayıp yalnız harice 
satmak üzere yemek pişirilen mahaller de yukarıdaki şartlara tabi ola
caktır. 

139 — Gıda maddelerinin ayakta yenilip içildiği yerlerde k i r l i kap
ların yıkanıp temizlenmesi için bütün sağlık şartlarını iht iva eden a y n 
bir bulaşık yıkama mahall i bulunacaktır. Yemek vesair artıklarını koy
mak üzere madenî ağzı kapaklı çöp kutuları bulundurulacaklardır. 

140 — Her ne suretle olrusa olsun seyyar aşçdık ve köftecilik ya
saktır. 

O N ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kahvehane, Çayhane, Gazino ve Birahaneler 

141 — B u gibi sıhhatli tesislerin haiz o lacaklan sağlık şatları aşa
ğıdadır : 

a - Dükkânlann zemini parke veya muşamba döşenmiş veyahut 
karos.man, mozaik., ksıloit gibi bir madde ile döşeli olacak, zeminde 
ucu kanalizasyona bağlı sifonlu ve ızgaralı delik bulunacaktır. 

b - Masalar, sandalyeler, kanapeler, tam bir temizlik içinde bulu
nacak, masalarm üzerleri mermer, kr ista l cam veya temiz örtülerle ör
tülmüş olacaktır. Kanape ve sandalyelerin düz ve cilâlı tahtadan veya 
üzeri maroken veyahut maroken takl idi kolay temizlenir bir madde ile 
Örtülmüş olacaktır. 

c - Kahve, çay pişirilen veya ik inci ve meze hazırlanan yerlerin 
zemini mozaik, duvarları 1,5 metre yükseklikte fayans olacak, tezgâ
hın üzeri cilâlı mermer veya cilâlı mozaik veyahut kr is ta l camla kap-
lanac aktır 

d - Yağsız k i r l i kaplar şehir suyu ile şehir suyu bulunmayan mın
tıkalarda tem.z olduğuna dair Belediye Sağlık Servisınce temiz raporu 
verilmiş bulunan sular depolardan hususî bir teşkilâtla kullanılabilir. 
Zeminde kanalizasyona bağlı ve ızgaralı, sifonlu delik bulunacaktır. 

e - Yağlı ve k i r l i kaplar evvela sodalı ve sabunlu sularla temizlen
dikten sonra (yüz derecelik) kaynar sudan geçirilecektir. Birahaneler
de bulaşık ve yemek pişirme, meze hazırlama yer ler i lokantaların bu 
kısmına ait hükümlerine tâbidir. 

f - Yıkanmış fincan, bardak vesair kaplar hertarafi kapalı came-
kânlara konacak veyahut temiz raflarda ağızalrı yere dokunmayacak 
şekilde muhafaza edilecektir. 

g - Çatlak, kırık fincan, bardak, tabak vesair bozuk araçların ku l 
lanılması yasaktır. 

i - B u dükkânların içinde berber çalıştırılması yasaktır. 
j - IBuralarda ayaikik.a'bı boyatılmasına müsaade edilmeyecektir. 

k - B u dükkânların içinde hava değiştirmek için münasip miktarda 
aspiratör bulunacaktır. 

1 - Birahane, meyhane gibi yerlerde meze ve içki artıklan müşteri 
önünden kaldırıldıktan sonra çöp kutu lanna atılacaktır. Meze ve içki 
artıklarının ikinci bir müşteriye verilmesi yasaktır. 

O N DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Buz Satış Yerleri 

142 — B u g ib i yerler aşağıdaki sıhhî ve fennî şartlan haiz olacak
tır. 

a - B u z satışına mahsus depolar kirlenmeye maruz kalmayacak şe
kilde kag i r binalarda; zeminleri mozaik, duvarları 1,5 metre yükseklik
te fayans olacak, zeminlerinde kanalizasyona boğlı ızgaralı sifonlu de
l ikler bulunacaktır. 

b - Buz konan dolaplar ahşap ise i k i cidarı arası, hararetin nakline 
mani olmak üzere İnce tahta talaşı veya kömür tozu ile doldurulmuş 
olacak, depolann iç cidarı çinko ile tamamen örtülecek ve kaidelerinde 
boşaltma musluğu bulunacaktır. 

c - ist ihsal yerlerinden satış yerlenne buz nakl i için her tarafı k a 
palı ve cidarları tecrit edilmiş motorlu vasıtalar kullanılacaktır. 

d - Perakende buz satış yerlerinde, müşterilere kesil ip verilecek 
buzlan, temiz bir testere ile ellerine eldiven giymiş işçiler tarafından 
kesüecek Belediyemi tespit ettiği f iyattan fazla f iyat istemeyecektir. 

e - Dükkânın münasip bir yerine, Belediyenin teapJt ettiği f iyat eti
keti müşterilerin görebileceği bir yere asılacaktır. 

O N BEŞİNCİ BÖLÜM 

Manavlar 

143 — Sebze ve meyve satılan dükkânlar da aşağıdaki sıhhî şart
lara uyacaktır. 

a - Dükkanlar ıkâgır, zeminleriyle (1,5) metre yüksekliğe kadar 
duvarlan daima yıkanabilecek surette su geçmez bir maddeden yapıl
mış olacak ve zeminin münasip bir yerinde ızgaralı sifonlu kanalizasyo
na bağlı bir delik bulunacaktır. 

b - Sebze ve meyveler ayrı ayrı olmak üzere daima temiz tutulan 
masa ve raflarda bulundurulacaktır, içinde sebze ve meyve bulunan 
küfeler ve sepetler zeminden yüksekçe temiz raflarda bulundurulacak 
tır. 

c - Pişirilmeden yenmesi icabeden sebzeler a y n raf lara konula
caktır. 

d - Süprüntüler, sebze ve meyve artıklan, ağzı kapalı madenî çöp 
kutularında bulundurulacaktır. 

e - Sebzelerin meyvelerin yıkanması vesair için kullanılacak sular, 
şehir içme suyu olacak, şehir suyu olmayan mahallerde Belediye Sağlık 
Servisince temiz olduğu tespit edilmiş sular kullanılacaktır. 

O N A L T I N C I BÖLÜM 
Seyyar Satıcılar 

144 — Seyyar olarak her türlü gıda maddesi satabilmek için Be
lediyeye müracaat ederek numara alınması ve açık adresin bildirilmesi 
mecburidir. 

145 — Seyyar olarak kasaplık, ciğer, işkembe gibi sakadatla, ta
vukçuluk, kullanılmış elbise ve eşya satılması yasaktır. 

146 — Seyyar esnafın, büyük caddelerde, meydanlarda, parklarda, 
umuma mahsus yerlerin önlerinde, istasyon giriş ve çıkış kapılarındf 
okul, cami avlularında, otobüs durak yerlerinde satış yapmaları mem
nudur. 

147 — Yıkanmadan, pişirilmeden, soyulmadan yenebilecek şeyler
de sinek toplantısına, etrafı kirletmeye ve su lan akmaya müsait olan 
her türlü nesneler için etrafı camekânla kaplı, mazbut, kapalı vasıtalar 
da satılması caizdir. 

148 — Seyyar olarak su, ayran, şerbet, limonata, şalgam, dondur
ma gibi... gıda maddeleri satılması memnudur. Ancak muhallebi, sütlaç 
gibi gıda maddeleri kapalı seyyar araçlarda satılabilir. B u gibi seyyar 
satıcılar gıda maddelerinin imal edildiği yerin sahibinden, belediyeden 
müsaade olunduğuna dair bir belge almak zorundadır, imalâthanenin 
sahibi de hangi seyyar satıcılara bu gıda maddesini veriyorsa isimlerini 
bir liste halinde Belediye Baştabiblığine bildirmek mecburiyetindedir. 

149 — Satış münasebeti ile hertürlü döküntü, kınntı vesaire satı
cının beraberinde bulunduracağı kapalı çöp kutularında toplanacaktır. 

150 — Yenebüecek, içilebileeek şeyleri satan seyyar esnaf üç ayda 
bir Belediye Sağlık Dairesinde muayene olacaklar ve sağlık cüzdanla 
rmı daima yanlarında bulunduracaklardır. 
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151 — Seyyar satıcıların akşam saat 20 00 'den sabah saat 07.00 
ye kadar sokaklarda bağırmaları, gürültü yapmaları, herkesi rahatsız 
edecek şekilde ses çıkartmaları, çalgı çalmaları, gazel veya şarkı söyle
meleri yasaktır. 

152 — Ayakkabı boyacıları ancak belediyece kendilerine gösterile
cek yerlerde icra-i sanat edebilirler 

153 — Seyyar sütçüler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafın
dan ilân edilmiş Yönetmelik hükümlerine göre ve bu hükümlere uymak 
şartıyla sütlerini satabilirler. 

O N YEDİNCİ BÖLÜM 

154 — Yenilecek içilecek şeylerle bunlarla münasebeti olan mad
deleri yapmak, satmak veya nak i l veyahut dağıtılıp da bu Yönetmelik 
bölümlerinde açıkça evsafı bildirilmemiş olan müessese ve dükkânlar, 
bölümlerin müşterek hükümlerine tâbi oldukları gibi, mahiyetleri it iba
riyle bölümlerde bahsi geçen yerlerden en çok hangisinin hususî şart
larına benziyorsa bunlara uymak mecburiyetindedirler. 

O N SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yatılacak Yerler (Oteller, Hanlar, Pansiyonlar) 

155 — Oteller, hanlar, pansiyonlar, aşağıdaki şartları haiz olacak
lardır. 

156 — Yeniden yapılacak olan otellerin Belediye tarafından ruhsat 
verilmesi suretiyle, fenne uygun kâgır binalarda yapılması mecburidir, 
yalnız istirahat yerlerinin ve yatma odalarının zemini parke veya mu
şamba olabilir. 

157 — Tek yataklı odalarda adam başına en az 25 metre küp ha
va hacmi, i k i veya daha fazla yataklı yerlerde adam basma en az 15 
metre küp hava hacmini iht iva edecek şekilde, her odanın alabileceği 
yatak adedi tayin edilecek ve bu adet, ücretle beraber odada kolayca 
görülecek bir yere ve Belediyenin tasdik ed'lmek üzeıe levha halinde ası
lacaktır. Odalarda bu adetten faz la yatak bulundurmak ve faz la ücret 
almak yasaktır. 

158 — içine insan oturup, yatacak bütün odaların ve salonların bol 
gündüz ışığı ile aydınlanacak şekilde kâfi miktar ve genişlikte pencere
leri bulunacak, hava temizleme tertibatı olmadığı takdirde pencerelerin 
üst camları vasistas şeklinde müteharrik olacaktır. Kâfi miktarda gün
düz ışığı olmayan odalarda müşteri yatırmak yasaktır. 

159 — He r odada müstahdem çağırmaya mahsus z i l veya zıya 
tertibatı ile gardırop ve lavabo bulunacaktır. Karyo la yanında b i r ko-
midın, bir masa bulunacak, bunların üzeri kr is ta l camla veya mermerle 
döşenmiş olacaktır. Masaların üzerinde en iy i cinsten s igara tablası ve 
su bardağı bulunacaktır. Odaların da lavabo bulunmayan yerlerde her 5 
yatağa bir adet yıkanma muslukları bulunacaktır. Muslukların etrafı 
1,5 metre yükseklikte fayans yapılacaktır. Zemin sifonlu ve ızgaralı 
bir delikle kanalizasyona bağlanacaktır Odalarda müşteriler için saç 
fırçası, tarak bulundurulması memnudur. Ter l ik yerine plastik madde
den ve yıkanabilir cinsten tokyolar bulundurulabilir. 

160 — E n az her 10 yatağa bir tane isabet etmek üzere her kat ta 
kâfi adette W C . olacak; her helada akarsu, rezervuar bulunacak, su
ların akış kanalı sifonlu, ızgaralı olacaktır. 

161 — Bütün süprüntüler, ağzı kapalı, madenî ve temiz çöp kutu
larında toplanacaktır. 

162 — Her binada muhakkak şehir suyu bulunacak, şehir suyunun 
kâfi gelmeyeceği mahallerde en üst katta, fenniî şekilde yapılmış üstü 
kapalı su depoları bulunacaktır. 

163 — İçinde restoran bulunan oteller, bu Yönetmeliğin i lg i l i hüküm 
ve şartlara tabi olacaktır. 

164 — B u gibi yerlerde müşterilerin fazla eşyasını koymaya mah
sus ayrıca bir depo bulunacaktır. 

165 — Oda döşemeleri daima temiz tutulacak, duvarları açık renk 
plastik veya yağlı boya ile boyanacak, karyola ve somyaları temiz ola
cak, karyolaların hiçbir tarafından ucu sivr i madenî teller çıkmayacak, 
bütün yatak takımları, havlu v.s. gibi şeyler her müşteri değiştikçe ve 
aynı müşteri için sık sık yıkattırılıp ütülettirılerek değiştirilecektir. 

Binanın badanalı kısımları üç ayda bir tazelenecektir. B i t , tahta
kurusu, pire, sinek v.s. haşeratm bulunmasına kat iyen mahal verilme
yecektir. Renkl i çarşaf, yatak ve yorgan yüzleri ve havlu kullanılması 
yasaktır. Yatak lar pamuk veya kauçuk olacaktır. Yeryatağı ve içi sa
man doldurulmuş şilteler kullanılması yasaktır. Belediye Etüv Dairesin
ce her ay yatak ve malzemelerin etüvden geçirilmesi mecburidir. 

166 — B u gibi müesseselere gelen müşterilerden hasta olanları 
bulunursa veya evvelce mevcut müşterilerden bir i hastalanırsa derhal 
Belediye Baştabibliğine haber verilecektir. 

167 — B u müesseseleri işletenler, her kısmın ve her şeyin, müs-
dahdemlerin temizliğine dikkât edecekler ve sağlı cüzdanlarını ikmâl 
edeceklerdiı. B u yerlerin içinde, bahçe veya avlularında büyük küçük 
her türlü hayvan beslemek, odalarda, karidorlarda her ne şekilde olur
sa olsun yemek pişirmek yasaktır, Pansiyonlarda münhasıran ailenin 
ikâmetine tahsis olunmuş yerlerde fennî şartları haiz müşterek ve hu
susî mutfaklar bulunacaktır. 

168 — Ahır bulundurulabilecek mıntıkalardaki hanlarda mevcut 
ahırlar, bu müesseselerin umumî giriş yerleri ile katiyen alakası olma
yacak şekilde ayrı olarak yapılacak, bu ahırlar Belediyenin ahırlar hak
kındaki (Ahırlar Talimatnamesi) ne uygun olacaktır. 

169 —• içinde aile yatan han ve pansiyonların diğer kısımlarında 
hertürlü sanat ve ticaret icrası yasaktır. 

170 — Bilûmum otel, han, pansiyon gibi mahaller Belediyece tas
dikl i tarife bulunduracaklar ve bunlar müşterilerin görebilecekleri yer
lere asılacaktır. 

171 —• Ahşap konakların oda oda k i raya verilmesi yasaktır. Bun
lardan fennî ve sıhhî şartlara haiz olduğuna dair Belediyece ruhsat 
verilenlerin ancak ka t ka t veya yalnız bir aileye mahsus olmak üzere 
k iraya verilmesi caizdir, bu binalar bu şekilde iskân edilecekse Beledi
yenin göstereceği bütün tadilât ve İslâhatı yapmaya mecburdurlar. Sıhhî 
tesisleri, bu Yönetmeliğin emrettiği kısımları iht iva edecektir. B u g i 
bi yerlerde çamaşırhane müşterek olabilir. 

172 — Otel, han, pansiyon gibi umuma mahsus yerler behemehal 
kontroldan geçmiş şehir suyu bulundurmaya mecburdurlar. 

173 — Oteller münhasıran merkezi teshin usulleri ile, olmadığı 
takdirde fennî şartları haiz vasıtalarla ısıtılacaktır. Mangal kömürü 
yakmak yasaktır. 

174 — Han, otel, pansiyon gibi mahaller, Belediye Vasıflar Yönet
meliğine uyacaklar, eski olanlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe g i r 
diği tarihten itibaren bir sene zarfında yukarıdaki hükümlere uymaya 
mecburdurlar. Yapmayanlar ıslâh edilinceye kadar kapatılacaktır. 

175 — B u gibi yerlerde her kat ta ve merdiven başlarında en az i k i 
adet yangın söndürme cihazı 'bulunacaktır. 

O N D O K U Z U N C U BÖLÜM 

Hamamlar 

176 — Sıcak hamalarla buna benzer yerlerin tâbi olacakları sağ
lık şartları aşağıdadır. 

177 — Şehirde, yeniden umuma mahsus hamam, yüzme havuzu 
açılması; belediyece tespit edilecek sıhhî ve fennî şartlarm yerine geti
rilmesine 'bağlıdır. E s k i hamamlar bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten 
(6) ay sonra aşağıdaki şartları yerme getirerek ıslâh edileceklerdir. 

178 — Soyunup giyinme yerleri bölme veya camekânla ayrümış 
olarak mahfuz bir şekilde yapılacak ve küçük odaların harareti hiç
bir zaman (+20) nm altına düşmemek üzere lüzumunda ısıtılacaktır. 
Her bölmede soyunanlara kâfi gelecek miktarda elbise askısı buluna
caktır. Umuma ait kerevetler üzerine konulan şilteler kolay taşınır ve 
temizlenir şekilde tercihen kauçuk olacak, her müşteri için beyaz ör
tüleri değişecektir. Ot ve saman minder, yastık kul lanmak yasaktır. 
Ter l ik nalınlar temiz olacak ve kaygan olmayacaktır. 

179 .— Döşemesi ahşap olan soyunup giyinme yerleri ile merdiven 
ve koridorlar muşamba döşenecektir. Cilâlı parke olduğu takdirde mu
şambaya lüzum yoktur. Hamamın giriş kaprsr önünde paspas ve ince 
hızar talaşı bulundurulacaktır. Yıkanma ve temizlenme yerleri ile W.C. 
lerin zemini mozaik olacak, duvarlar i k i metre yükseklikte mermer ve
ya fayans olacaktır. Zeminde, k i r l i suların gitmesi için meyil l i , bir nok
tada ızgaralı sifonlu delik bulunacaktır. 

180 — Hertürlü süprüntüler ve artık çöpler için ağzı kapalı çöp 
sandıkları bulunacaktır. 

181 — Hamamların her tarafı, tavan ve fayansaız duvarları (6)ı 
ayda bir badana yapılacaktır. Gerek soyunma yerlerine ve gerekse yı
kanma mahalline fare hamamböceği, bit, tahtakurusu v.s. haşeratm gir
memesi için tedbir alınacaktır. 

182 — Hamamda çalışan personel temiz beyaz önlük giyeceklerdir. 
183 — H a m a m takımları her müşteri için, Belediye Etüv Dairesin

den geçmiş olarak, müşteriye int ikal ettirilecektir. Kullanılmış çama
şırlar bol sabunlu ve sodalı sularda yıkandıktan sonra ütülenecektir. 
K i r l i , yıpranmış, yırtılmış hamam takımları kul lanmak yasaktır. 

184 — Hususî temizlenme aletleri, kullandıktan sonra kaynatıla
cak veya % 2 nisbetinde lizol solüsyonuna batırılacaktır. Tahta saplı us
turaların kullanılması yasaktır. Hamamlarda kan almak, sülük yapış
tırmak memnudur. 
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YİRMİNCİ BÖLÜM 
Plajlar 

185 — Umuma mahsus deniz, göl, nehir gibi yerlerde açılacak olan 
plajlar, mahall i belediyenin kontroluna tabidir. Ve Belediyeden müsaa
de almak zorundadırlar. 

186 — Plajlar, mevsim gelmeden evvel bulundukları yerin Beledi
yesine müracaat ederek ruhsatlı olsalar dahi tesislerini Belediye sağlık 
kontrolundan geçirmeye mecburdur. 

187 — Ticarî l iman sahasında, durgun su bulunan yerlerde, umu
mî kanalizasyonun aktığı mahallerde, sanayi sularının akıtıldığı bölge
lerde plaj tesisi yasaktır. P la j tesisi için Mahallî Sağlık Teşkilâtı ile 
Devlet Su İşlerinin mütalâası alındıktan sonra müsaade olunacaktır. 

188 — Plajlar, en az bir metre derinlik elde edilecek suretde sa
hilden uzakta kurulacaktır. Plajların on metre kadar sahil kısmı ça-
kılsız kum3al olacak ve suyun derinliği sahilden en az 50 metre mesa
feye kadar en çok bir metreyi geçmeyecektir. B u derinlikten fazla olan 
kısım kırmızı şamandıralarla tahdit edilecek ve denizdeki kıyılarla gir
dapları gösteren renkl i işaretler konacaktır. B u kısımların içine sandal 
veya motorla girmek yasaktır. 

189 — P la j larda bir veya biıkaç kişilik soyunma ve giyinmeye 
mahsus kabinler bulunacaktır. 

190 — Plaj helaları sahanın münasip bir yerinde yapılacak ve 
ayakları behemehal fosseptik sistemine bağlanacaktır Bunun civarın
dan %10 nisbetinde duş tertibatı alınacaktır. 

191 — Plaj larda i lk imdat için ilâç ve tıbbi malzeme ihtiva eden 
bir dolap ve bir seyyar çanta bulunacaktır. Bununla bir l ikte bir doktor 
veya diplomalı b ir sağlık memuru bulunması mecburidir. l,âç ve tıbbî 
malzeme dolabında aşağıda yazılı alet ve mualecaat bulunacaktır. 

Cinsi Adet 

Abeslang 
Lavman aleti 
B is tur i 
Makas 
Pens et 
Hemositatik pens 
D i l çekeceği 
Bsmark bandı 
Rekor şırınga (kutu ve iğneleriyle beraber 
Rekor şırınga (kutu ve İğneleri ile beraber) 
Büyük küçük sargı 
Sterlize gaz idrofil 
Büyük battaniye 
Sedye 
İspirto lambası 
A te l tel (etraf için) 
E te r ampulü 
N i t r i t damil 
Korami l ampulü 
Lobelin ampulü 
Sulfate nutre 
Ouafoain 1/4 mgr. 
ıCardiazol amp. 
Apamorphine 
Ergo t in amp 
Tetanoz seromu amp. 
Serum glycoseö hypertoique amp. 
Paparverin amp. 
Ca lc ium amp. 
Hidro f i l pamuk 
Saf a lko l 
Oksijenli su 
Tentürdiyot 
Kolonya 
Sulfamit veya penici l inl l ya ra tozu 

2 adet 
1 « 
1 « 
1 « 
2 « 
4 « 
2 « 
2 « 
1 « 1 cc. 
1 « 5 cc. 

20 « 
20 paket 

2 adet 
1 « 
1 « 
2 « 
1 ku tu 10 adet 
1 « « 
1 « « 
1 « « 
1 « « 
1 « « 
1 « « 
1 « « 
1 « « 
1 « « 
1 « « 
1 « « 
1 « « 
1000 gram. 
1000 « 
1000 « 
1000 « 

500 « 
100 « 

102 — Plaj larda, genişliğine ve mevki in vaziyetine göre, uzaklara 
açılan yüzücülerden ani b i r arızaya uğrayanların imdadına yetişmek 
üzere motorlu deniz aracı i le yüzmeyi i y i bilen bir veya i k i personelin 
her zaman için yardıma hazır bulundurulması mecburidir. B u şahıslar 
kırmıza renkte forma giyeceklerdir. 

193 — Müşterilerin beraberinde getirdikleri köpek kedi gibi hay
vanların plajlarda yıkanması ve plaja getiri lmesi yasaktır, 

194 — Plaj larda kıra ile müşterilere verilen mayo, havlu gibi eşya
lım fennî şekilde temizlenmesi mecburidir. Temizlenmemiş ve kurutul
mamış eşyanın kullanılması yasaktır. 

195 — P la j larda tehlike işareti gösteren ve ihtar levhası asılmış 
mahallerde suya girmek yasaktır. 

196 — Şehirlerde sunî yüzme havuzları veya kamping gölleri de 
bu Yönetmelik hükümlerine tabıdır. 

Y İRMİ B İR İNC İ B Ö L Ü M 

Berber ve Kuaförler 

197 — Berber dükkânları, diğer maksatlar la kullanılan yerlerle 
doğrudan doğruya alâkalı olmayan binalarda tesis edilecektir. 

198 — Dükkânların zemmı, kâgır olanlarda mozaik, ahşap olan
larda muşamba olacaktır. Duvarlar 1,5 metre yükseklikte fayans yapı
lacaktır. 

199 — Dükkânların sokağa bakan yüzleri camekânlı olacak ve 
vitr inlerin alt kısmı dışarıdan görünmeyecek şekilde tül, ja luzi veya buz
lu cam ile perdelenecektir 

200 — Masaların uzerı mermer veya fayans gibi münasip bir mad
de ile döşenecektir. Koltuk veya kanapeler her zaman kolayca temizle
nebilecek surette maroken veya plâstik bir maddeyle örtülmüş olacak, 
sandalyelerin tahta kısımları cilâlı olacaktır. 

201 — Dükkânda şehir suyu bulunması mecburidir. Olmayan yer
lerde Belediye Sağlık Servisince temiz olduğu tespit olunan depolardaki 
suları kul lanmak cazidir. Bütün kir l i sular ızgaralı sifonlu deliklerle 
kanalizasyona sevkedılecektır. Dükkânın bütün artıklarını ve çöplerini 
muhafaza etmek üzere ağzı kapalı madenî çöp kutusu kullanılacaktır. 

202 — Berber dükkânlarında, başka bir sanat icra etmek, parfümeri 
satmak veya süs eşyasını satışa rzetmek yasaktır. 

203 — Berberler çalışırken beyaz b ir önlük giyecekler, her müş
teride eUerini sabunlu su ile yıkayacaklar, dükkânın her tarafını t i t iz 
bir şekilde temiz tutacaklardır. 

204 — Hertürlü levazım müşteri değiştikçe yenilenecek ve dezenfek-
siyona tabi tutulacaktır. 

205 — Bütün tarş ve tuvalet malzemesi ve aletleri daima kapalı 
tutulan dolaplarda muhafaza edilecek ve pudralar her müşteriye a y n bir 
pamuk parçasıyla sürülecektir. 

206 — Traş ederken ustura üzerinde bi irken kıl ve salbun parçaları 
hususî ince kâğıtlarla veya razörlerle temizlenecektir. B u maksatla last ik 
küvet veya buna benzer şeyler kul lanmak yasaktır. 

207 — Ustur, makas, makina gibi şeyler y a hususî kuru hararet 
fınnlannda veya her traştan sonra evvela alevden geçirilmek suretiyle 
veyahut % 3 lizol solısyonuna batırılarak temizlenecektir. Tahta saplı us
tura kul lanmak yasaktır. Tarak ve fırçalar kırık veya çatlak olmayacak, 
sık sık sabunlu suyla yıkanacaktır. 

208 — Traş olurken müşterilerin kol tukta başlarını dayadıkları her 
defasında ayrı ve temiz bir kâğıt ile örtülecektir. 

209 — Kadın berberleri (Kuaförler) güzleleştirme müesseseleri de 
yukarıdaki şartlara tabi olup, buralarda kullanılacak alet ve cihazların 
teknik vasıfları Belediye Sağlık Servisince murakebe »ve konıtrola tabi 
tutulacaktır. 

210 — Saç boyalan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ruh
satlı olacaktır. 

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM 

Umumi Çamaşırhaneler 

211 — Yeniden açılacak umumî çamaşırhaneler Belediyece tespit 
olunacak sıhhî ve fennî şartlara göre yapılacaktır. Halen mevcut olanlar 
aşağıdaki vasıfları tamamlayacaklardır. 

212 — Ütü, kurutma, kazan, yıkanma, amelelerin elbise dolapları, 
yemekhaneleri birbirinden a y n olacaktır. 

213 — Çamaşırhanelerin zemini tamamen mozaik olacak, zeminde 
meyi l it ibariyle umumî kanalizasyona akacak şekilde ızgaralı, sifonlu 
bir delik bulunacaktır. Bütün duvarlar zeminden itibaren i k i metre yük
seklikte fayans kaplanacak ve hiçbir tarafta k i r l i su bulunmayacak, her 
taraf temiz olacaktır. 

214 — Çamaşırhanede husule gelen buhar vesair zararlı gazlatın 
dıgan atılması için duvarların münasip yerlerine aspiratör konulacaktır. 

215 — K i r l i çamaşırların kabul odası behemehal a y n olacak, temiz 
çamaşırlarla kanştırılmayacaktır. 

216 — Bulaşıcı hastalıklardan dolayı kirlenmiş olan çamaşırlar, ev
vela Belediye Etüv Dairesinde dezenfeksiyona tabi tutulacaktır. Etüv 
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Dairesinden geçmemiş olan bu gibi çamaşırlar müessesece kabul edil
meyecektir. Organik insan k i r i enikleriyle kirlenmiş olan çamaşırlar önce 
% 4 krezilsodik havuzlarında «ti az (6) saat bırakıldıktan sonra yıkana-
caktır. 

217 — K i r l i çamaşırların müesseseye nakl i için kapalı ve içi çinko 
veya galvenize saçla kaplanmış kamyon veya kapalı p ikap gibi motorlu 
vasıtalar kullanılacaktır. K i r l i çamaşularla temizlenmiş olanları aynı va
sıta ile nakletmek yasaktır. 

YtMtÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kutlanılmış Eşya Satıcıları 

218 — Kullanılmış eşya alım satımı ile uğraşanlar aşağıdaki şart
la ra uymaya mecburdurlar. 

219 — Kullanılmış eşya alım satımı ancak bu maksat la açılmış olan 
ve belediyece müsaade edilmiş olan dükkânlarda yapılabilir. Başka yer
lerde veya seyyar olarak kullanılmış eşya satışı memnudur. 

220 — Kullanılmış elbise, çamaşır, çuval veya kanavice gibi eşya 
satılmadan evvel Belediye Etüv Dairesinde dezenfeksiyona tabi tutularak, 
üzerlerine Belediye mühürüne havi damga vurulacaktır. Mühür bulun
mayan eşyanın satışı yasaktır. B u emre itaat etmeyenler 1583 sayılı 
Kanunun 86. maddesi uyarmca takibata tabi tutulacaktır. 

221 — E s k i ve yeni eşyayı bir arada bulundurmak yasaktır. Her 
i k i türlü eşyayı birl ikte sa lan dükkânlar bunlara ait kısımları birbirin
den tamamen ayıracaklardır. 

222 — Paçavraların ayıklanarak depo edilmesiyle uğraşan müesse
seler, işyerlerini meskenlerden behemehal uzak b i r mahalde ve etrafı 
mazbut kag i r binalarda yapacaklar ve Belediyeden müsaade alacak
lardır. 

223 — B u gibi paçavralar, depoya gelmeden evvel behemehal Bele
diye Etüv Dairesinde dezenfeksiyona tabi tutulacaktır. 

224 — B u gibi paçavra depolarının zemini moazik ve duvarları fa
yans olacaktır. He r taraf bol gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve pence
relerde sinek teli bulunacaktır. Deponun her an yıkanabilmesi için zemin 
mozaik olacak ve zeminde kanalizasyona bağlı ızgaralı ve sifonlu bir delik 
bulunacaktır. B u gibi müesseselerde, behemehal devamlı akarsu buluna
cak, hava değiştirmek için aspiratör bulunacaktır. 

225 — B u işyerlerinde çalışacak işçiler yalnız işyerinde giymek 
üzere özel ayakkabı, elbise ve takke giyecekler, ellerine özel eldiven 
takacaklardır, icabına göre hususî toz maskesi ve gözlük kullanacak
lardır. Paçavra ve vesaireyi özel araçlarla tutacaklar ve üç ayda bir 
muayene olacaklar, tifo, veba gibi bulaşıcı hastalık aşıları yapacak
lardır. 

226 —• Toplanan paçavralar, başka hiçbir iş için kullanılmayan, özel 
motorlu vasıtalarla nakledilecek, bu araçlar sık sık dezenfeksiyona tabi 
tutulacaktır. 

227 — işçiler için soyunup, giyinme, yıkanma, W C gibi sıhhî te
sisler a y n olacaktır. 

228 — Her paçavra deposunda, birbirine yakın depolar için müş
terek bir formol odası veya tazy ik l i su buharı ile işleyen bir dezenfek-
siyon odası olacak, dezenfeksiyon özel bir memurun nezaretinde yapıla
cak, kurşunlu bir mühürle mühürlenecektir. Temizlenmiş paçavraların 
taks im işi etüv memurunun huzuru ile yapılacak ve Belediyenin resmî 
mühürü ile mühürlenecektir. 

229 — Dezenfeksiyona tabi tutulmamış paçavraları, işlemek, balya 
yapmak, başka bir yere nakletmek, satmak ve bir haftadan fazla ol
mamak üzere depolarda bekletmek yasaktır. 

230 — Paçavra depolarında boynuz, kemik vesaire bulundurmak 
yasaktır. 

231 — Paçavra depolarında, almdığı yerlerle, sevkedileceği yer i ve 
miktarım, dezenfeksiyona tabi tutulduğu tarihi gösterir muntazam bir 
defter tutulması mecburidir. Amelenin iş elbisesi ile dışarı çıkması ve 
hariçle temas etmesi ve işyerinde yemek yemesi yasaktır. 

232 — Kemik, boynuz gibi katı madde ve süprüntüler arasından 
ayrılan paçavraların kapalı b ir mahalde ve % 2 klorürdöşo solüsyonun
dan geçirildikten sonra ayrıca depo edilmesi mecburidir. 

YtPJVdDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Gayrisıhhî Müesseselerde (Fabrikalar, imalathaneler ve Küçük 
Sanat Müesseseleri) Aranacak Şartlar: 

233 — Adana Belediye hudutları dahilinde, büyük ve küçük her 
türlü sanat tesisleri kurulurken şehir imar planı gereğince belediyeden 
müsaade alınması mecburidir. Bundan sonra 1593 sayılı Kanunun 269. 
maddesinde bulunan, gayrisıhhî müesseselerin durumuna göre durum ma
hallî, mülkî amire bildirilerek ruhsatname çıkartmaya mecburdurlar. Mü

essese sahipleri çalışma yerinin inşaatı içüı belediyeden ruhsat a lmaya 
mecburdurlar. Ruhsat almayan işyerinin faaliyetine müsaade edilmez. 

234 — Bütün sanat tesisleri çalıştıkları zaman, gerek içinde ça
lışanların ve gerekse etrafında yaşıyanlarm sıhhat ve istirahalarını boz
mayacak şekilde faaliyetlerini devam ettirmeye mecburdurlar. Belediye 
sağlık ve fen heyetince mis anı sağlığına zararlı olduğu tespit edilen gay
risıhhî müesseselerin açılmasına müsaade edilmez. 

235 — Sanat tesisleri faaliyetlerinden meydana gelen duman, koku, 
gaz, toz gibi intişarlar, gerek müessese içinde çalışanlar ve gerekse c i 
varında yaşıyanları rahatsız etmeyecek surette fennin emrettiği bütün 
tedbirleri alarak izale edeceklerdir. Halen şehir içinde ve meskenler ara
sında, kalmış olup, ocaklarmdan çıkardıkları duman, gazlar la etrafın
dakiler, rahatsız ettiği belediyece tetkik edilerek anlaşılan bütün mües-
secde/ bacalarında ve ocaklarında alacakları tertibat ile bu zararı izale 
edeceklerdir. Etmeyenlerin faaliyetine müsaade edilmez. 

236 — Gayrisıhhî müesseselerin faaliyetlerinden çıkacak hertürlü 
gürültü, civarında oturanların sıhhatini bozduğu takdirde, müessese sa
i r bı bunu izale etmeye mecburdur. B u mahzuru tamamen ortadan k a l 
dırmayan müesseseler kapatılır. 

237 — Gayrisıhhî müesseselerde çalışan işçilerin sıhhat ve ist ira
hatları, şahsî ihtiyaç ve temizl ikler i için lüzumlu tesisat yapılacaktır. 

238 — Bu müesseseler, yapılan işin bütün teferruatını gösterecek 
şekilde tercihen bol gündüz ışığı ile aydınlatüacak, mümkün olduğu tak
dirde neon lambalar kullanılarak ihtiyaç temin edilecektir. 

239 — Müessesede çalışan işçi basma, en az 10 metre küp hava 
hacmi düşecek surette bulunacak, iç havanın değiştirilmesi için mütead
dit aspiratörler bulunacaktır. 

240 — Hertürlü sanat tesislerinin zemini beton veya mozaik ve 
bina kagir olacaktır. Bunlardan Belediyece lüzum gösterilen ve içinde 
kirli sular meydana gelenlerin duvarları zeminden itibaren i k i metre 
yükseklikte fayans olacak, zeminde kanalizasyona bağlı ızgaralı ve s i 
fonlu delik bulunacaktır. 

241 — Şehir dahilinde kalori fer bulunan apartmanlar merkezî tez
yin için yalnız fuel - oil kullanacaklardır. 

242 —• B u gibi müesseselerde, iş sahasında ayrılmış olarak, kadm ve 
erkek işçiler için ayrı ayrı soyunma ve giyinme yerleri, yemek yeme 
yerleri, bulunacak, erkek işçiler için 20 kişiye bir, kadın işçiler için 10 
kişiye bir adet olmak üzere W C ile 1/10 nispetinde lavabo bulundurul
ması mecburidir. 

243 — Hertürlü süprüntü ve döküntüler için ağzı kapalı, madeni 
çöp sandıkları bulunacaktır. K i r l i sular umumî kanalizasyonlara bağla
nacak veya fosseptiklere akıtılacaktır. 

244 — işçiler çalışırken iş elbiseleri giyecekler, k i r l i işlerde çalı
şanlar ayrıca muşamba önlük takacaklar, zemin sular la kaplıysa las
t ik çizme giyeceklerdir. Müessese sahipleri bu gibi sağlık şartlarını yerine 
getirmeye mecburdurlar. 

245 — Sinek ve diğer haşerelerle farelerin müessese içerisine gir
memesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

246 — içine gıda sanayi yapılan imalâthaneler, bu Yönetmeliğin 
özel bölümlerinde açıklanmış olan şartlara uymaya mecburdurlar. 

B u Yönetmelikte adı geçmeyen diğer sanat ve ticaret yerleri yap
tıkları işin mahiyetine ve civarında yaşayanlar için bir mahzuru olup 
olmadığına göre Yönetmeliğin sanayi müesseseleri i le gıda maddeleri 
yapılan ve satılan yerler hakkındaki umumî hükümlerine tabi tutulacak
lardır. 

YlRMtBEŞlNCl BÖLÜM 

Nakü Vasıtaları 

247 — Şehir içinde ve i l ler arası nakline mahsus motorlu ve mo
torsuz vasıtalar aşağıdaki şartlara uyacaktır. 

a - insan taşıyan hertürlü nak i l vasıtaları, yolcuların tam emniyeti 
için gerekli bütün sıhhî ve fennî tedbirleri almış olarak çalışabilecek
lerdir. 

b - Döşemeleri l inolyum veya muşambayla örtülmüş olacak ve 
oturma yerleri döşemeden (45) santimetre yüksekliğinde ve beher yolcu 
için 0,40 x 0,40 genişlikte olacak, üzerleri maroken veya benzeri b ir 
madde ile veyahut cilalı düz tahtadan yapılmış olacak, oturma yerinin 
kenarı ile öndeki oturma yerinin a rka kenarı arasında en az (20) san
timetre serbest mesafe bulunacaktır. 

c - Yolcuları dış etkenlerden koruyacak gerekli tedbirler alınacak; 
otobüs, minibüs, troleybüs, dolmuş gibi toplu naki l vasıtalarının üst c i 
darları güneş sıcağına karşı izoelik bir madde ile muamele görmüş ola
cak, içerdeki k i r l i havayı değiştirmek üzere havalandırma tertibatı 
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bulunacak, vasıta içine gaz, duman, toz yayılmasına katiyen mahal ve
rilmeyecektir. 

d - Toplu naki l vasıtalarında şoför veya yat dımcılarmın bulunduğu 
yer, yolcuların oturduğu kısımdan camlı bir bölme ile ayrılmış ola
caktır. 

e - İnsan nak i l vasıtaları ile, cenaze, hayvan leşi, enfekte veya k i r l i 
eşya taşınması yasaktır. Dışarısına gaz halinde bir intişarı veyahut sulu 
hiçb'r sızıntısı olmamak şaıtıyla ambalaj halinde kuru maddelerin nak l i 
caizdir. 

f - Hertürlü nak i l vasıtalarının tesisat ve mefruşatları, tam bir 
temizlik içinde bulunacaktır. Camları kırık, döşeme ve oturma yerleri yır
tık veya harabolmuş cinsinden vasıtaların seferine mani olunur, tahta 
kurusu, bit, pire gibi haşerelerin görülmesi halinde bu gibi vasıtalar ce
zalandırılır ve seferden alıkonulur. Vasıta sahipleri arabanın içini ayda 
b i r defa Belediyenin i l g i l i dairesince dezenfeksiyon yaptırmaya mecbur
durlar. 

248 — Adana şehir sokaklarında haddinden fazla bulunan atlı 
araba, faytonların bıraktıkları muzahrafat çok fazla olduğundan, Adana 
Belediyesi insan sağlığına zararlı görülen bu durumu önlemek üzere, 
ihtiyaç hissedilen atlı arabalar yerine motorlu vasıtalar veya triportör 
ikame etmek üzere tedbir almaya mecburdurlar. 

YİRMİALTLNCI BÖLÜM 

Kapalı Sinema, Tiyatro ve Benzeri Yerler Hakkında Genel Sağlık 
Şartları 

249 — Sinema ve t iyatrolar tamamiyle kagir binalarda yapılacak, 
yangın tehlikesine karşı ve seyircilerin kolay ve çabuk binayı boşalta-
bikneleri için gerekli emniyet tedbirleri almacaktır. B u gibi yerlerde, 
giriş ve çıkış kapılarının ayrı yapılması mecburidir. 

250 — B u gibi umuma mahsus eğlence yerleri inşa edilmeden ev
vel Belediye Fen Dairesine inşaat planlarım ibraz edip, ruhsat almaya 
mecburdurlar. 

251 — Bütün bu kısımların zemini mozaik olacaktır. 
252 — Oturma yerleri seyircilerin perde ve sahneyi tamamiyle ve 

serbestçe görebileceği tarzda tertiplenecek, beher koltuk yeri 0,50 x 0,50, 
tahta sandalyeler için 0,40 x 0,40 ebadında olacaktır. Sandalyelerde çivi, 
kırık tahta bulunması yasaktır. 

253 — Localar haricindeki bütün koltuk ve sandalyeler sabit ola
cak, oturma yerinin ön kenariyle sıranın a rka kenarı arasmda en az (30) 
santimetre mesafe bulunacaktır. 

254 — Seyirci lerin oturduğu en ön sıra ile sinema perdesi ara
sında en az (5) metre serbest alan bulundurulacaktır. 

'255 —• Sinema ve tiyatrolar merkezi teshin ile ısıtılacak, kış mev
siminde (+18) den aşağıya düşmemek ve (+22) dereceyi geçmiyecek 
surette ayarlanacaktır. Adana g ib i tropik mıntıkada soğuk hava tesi
satı yapılacaktır. 

256 — İçinde seyirciler bulunan bütün kısımların havasrnı değişti
recek havalandırma tesisatı yapılacaktır. Y a n i k l ima tesisatı mecburi
dir. Olmayan yerlerde salon ve diğer kısımların münasip yerlerine aspi
ratör takılacak, havalandırma bacaları yapılacaktır. 

257 — Salonun havasrnı her tarafında kaf i derecede değiştirecek 
fennî tesisatı bulunmayan sinemalar azamî 1,5 saatlik seans sonunda 
salonu seyircilerden boşaltarak kapı ve pencereleri açıp en aşağı (15) 
dak ika havalandırmak mecburiyetindedirler. B u gibi sinemaların de
vamlı faaliyetleri yasaktır. 

258 — Sinema ve t iyatrolarda kadm ve erkek için ayrı olmak üzere 
koltuk adedine göre ve 1/20 oranında W C, pisuvar, lavabo buluna
caktır. 

259 — Kapalı sinema ve tiyatroları idare edenler, müessesenin ça
lışmadığı zamanlarda ve ayda bir defa müesseselerini Belediyeye mü
racaat ederek dezenfeksiyon yaptırmaya mecburdurlar. 

260 — Kapalı sinema ve tiyatrolarda sigara içmek yasaktrr. 
261 — B u Yönetmelik ile beraber vasıflar ve sınıf Yönetmeliği 

hükümleri beraber yürütülecektir. 
262 — Üzerleri açık sinema ve tiyatrolar (yazlıklar), ses ve gürül

tüleri ile muhitinde yaşıyanların huzur ve istirahatlarının bozulmasına 
mahal vermeyecek, münasip yerlerde tesis edilecek, mahallî i k l i m şart
larına göre Belediyece müsaade edilmiş mevsimlerde faaliyette buluna
bileceklerdir. 

263 — Kapalı sinemalardaki koltukların durumu ve mesafeleri, 
W C, lavabo hakkındaki hükümler açık eğlence yerlerinde tatbik olunur. 

264 — Açık sinema ve tiyatrolarda gece 20.00 den sonra her türlü 
gürültü ve fazla ses çıkartmak, hoparlör neşriyatı yapmak, müzik çalmak 
yasaktır. 

YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM 

tş ve Sanat Yerlerinde Çalışanların Sağlık Muayeneleri: 

265 — Motor lu ve motorsuz araç kullananlar, hamallar ve deniz 
araçlarında çalışanlar işe girmeden evvel sağlık kurulunca muayeneleri 
yapılacaktır. Tra f ik Kanununa göre muameleleri i kma l edilmiş ve çalışan 
personelin muayenelerini hinihacetde Belediye Zabıtası da kontrol la mü
kelleftir. 

266 — Sütnine, mürebbiyelerin her 6 ayda bir mütehassıs tabipler 
tarafından muayenelerinin yapılması mecburidir. 

267 — B i lumum yenilen içilen maddeleri yapanlar, satanlar, depo 
edenlerle bunların yardımcıları, temizl ik ve kıyafete ait işlerde çalışan
lar (berberler, kuaförler, güzelleştirme enstitüleri personeli, çamaşırcı
lar, hamamcılar gibi) ha lk la teması bulunan meslek sahipleri (bilet-
çiler, hizmetçiler, hademeler, otel, han, pansiyon müstahdemleri gibi) 
i lk defa mütehassıslarca genel muayeneleri yapılacak, bundan sonra da 
1593 sayılı Kanunun 126. maddesi uyarınca da 3 ayda bir Belediye Sağlık 
Servisüıce muayenelerini yaptıracaklardır. 

268 — Her türlü sıhhî muayene neticeleri, muayene edilenlerin sıh
hat cüzdanı veya vesikalarına Belediyece kayıt ve tescil işlemi yapıla
caktır. 

269 — Sıhhî muayene cüzdanı bulunmayan veyahut bu muayeneleri 
zamanında yaptırmamış olan işçilerin çalışması ve iş sahipleri tarafın
dan çalıştırılması yasaktır. İşçilerin muayenelerinin vaktinde yaptırılma
sından müessese sahipleri mesuldür. 

YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM 

Cenazeler ve Mezarlıklar 

270 — Belediye hudutları dahilinde teçhiz ve tekfin muamelesi 1593 
sayılı Kanunun 230. maddesi mucibince yapılmış hususî talimatname ile 
11410 sayılı Metoarlıklar Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 

YİRMtDOKUZUNCU BÖLÜM 

Hayvan Leşlerinin İmlıası 

271 — Her türlü hayvan leşleri Belediyece ayrılan hususî hayvan 
mezarlığına gömülecektir. Bunların hariçte gözönünde kalması yasaktır. 
Belediye Temizl ik İşleri Müdürlüğü leşlerin gömme işini yapmakla mü
kelleftir. 

Cezai Hükümler 

272 — B u Yönetmeliğin emir, yasak ve lüzumlarım yerine ge
tirmeyenler hakkında, hususî Kanunlarda ayrıca bir ceza mevcut değilse 
(Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâm-ı Cezaiyye Kanununu tad i l eden 
1608 sayılı Kanun) un 1. maddesinde yazılı olan (50) l i r a hafif para ce-
zasiyle tecziyesi ve (3) günden (15) güne kadar ticaret ve sanat yapmak
tan men cezası veri l ir. 

Vilâyetlerde V a l i ve Belediye Başkanlarının tatbik edeceği 151 sa
yılı Kanun hükümleri de tatbik olunabilir. 

5716 

P T T Genel Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 250ı adet madenî düz tabure kapalı 
yazılı tekli f almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — ı B u alıma ait şartname Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığından veya istanbul 'da S i rkec i Büyük Postane Karşısı 
Valide H a n K a t 5 t ek i Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden 50,— TL . mu
kabi l i temin edilebilir. 

3 — Tekli f ler en geç 20/4/1973 günü saat 10.00 a kadar Genel Mü
dürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

3567 / 2-1 

A n k a r a 1 İnci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1969/1137 
K. No : 1972/1355 
Hırsızlık suçundan sanık Mehmet Taşdemir hakkında Mahkeme

mizce verilen 27/12/1972 tar ih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin 
adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın işbu 
ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yol larma 
başvurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesin
leşmiş sayılacağı ilân yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2463 
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Bergama Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — işletmemizin Yukarıbey, İncecikler, Paşaüıeası, Poyracık, Sa-
ğancı ve Yemişakram orman dışı istjf yerlerinden 368.310' M3. N. tomruk, 
l'33ıS911 M3. K . tomruk, 21142.0189 M3. 'Sanayii odun, 20 Ster »Kabuklu sa
n a y i odun ile 138. Ster ibreli karışık odun >açık arttırma suretiyle vadeli 
olarak satışa çıkarılmıştır. 

'2 —• N o r m a l boy tumrukların muhammen bedeli 2'50,— kısa boyla
rın 215,—• Sanayi odunların 1160,— kabuklu sanayi odunun steri 165,— ve 
ibreli karışık odunların steri 40,— liradır. 

3 — Satılan malın tutar bedelinin % 25 ı peşun geri kalan % 715 ı 
üıç ay vadeli banka mektubu ile tahsil olunur. % ı9 oranmda üç ay içinde 
tahakkuk edecek faiz ile vergiler peşin alınır. 

4 —• Taliplerin 'iştirak edecekleri partiler i ç j ı % 7,5 teımınat yatır
maları teminat olarak banka mektubu vereceklerin banka mektuplarında 
işletme adını belirtmeleri, lâzımdır. 

5 — ISanayı odunu satışlarına iştirak edecekler Orman İşletme mü
dürlüklerinden almış oldukları kapasite belgelerini ibraz letmeye mecbur
dur. Kapasite belgesi olmayanlar sanayii odunu satışlarına iştirak edemez
ler. 

6 —• (Satış 13/4/1973 günü saat 14.00 de 'İşletmemiz Müdürlüğü b i 
nasında toplanacak Komisyon önünde yapılacaktır. 

7 —• B u satışa ait şartname, ebat listesi i le part i miktarlarım gös
terir cetveller İzmir, istanbul, Ankara , Anta lya Başmüdürlüklerinde, M a 
nisa, "Uşak, Edremit İşletme Müdürlükleriyle İşletmemizde görülebilmır. 

S —• Taliplerin belirli gün ve saatte teminat makbuzlarlyle Komis 
yona müracaatları 3690 / 1 - 1 

Bartın Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

VADEDİ K E R E S T E SATIŞ İLÂNI 
Fabrikamız sahasında mevcut 10843 iadede denk 954.053 M3 normal 

boy buharsız kenarlı kayın kereste i le 4110' adede denk 43.654 M?, nor
mal bay kenarsız kayın keresteler (Bartın Belediyesi (Satış 'Salonunda açık 
arıttırma ile ve bedelinin % 60 su peşin mütebaki 1% '50 sı 5 ay vadeli müd-
detsiz ve l i m i t l i banka mektubu karşılığında satışa çıkartılmıştır. 

(Satış 5/4/lı973 Perşembe günü saat 14.00 de olup, şartname ve ebat 
listeleri Orman Ürünleri ıSanayii Genel Müdürlüğü, Civar işletme ve F a b 
r i k a Müdürlükleri ile Fabrikamızda görülebilir. Tal ipl i ler in be l i r l i gün ve 
saatte almak istedikleri partilere ait % 7,'5 teminat mektupları ile Komis 
yonumuza müracaatları ilân olunur. 3689/1-1 

ISiyerek ıBeledıye Başkanlığından : 

1 —• Elelkltrık Ilşleltımesiiniin yıllık' ihtiyacı olan anulhammen bedel 
8S0.00O,—• muıvalkkat teminatı 36.950,— l i ra . (Beher tkıfosu 166 kuruştan 
500 ton ımaızot satın alınacaktır. 

2 — İhale 24/3/11973 talihimden, başlamak üzere 9/4/1(973 Pazartesi 
ıgıüınu saat 16 OO da Encümen huzurunda kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

13 — Taliplerin teklif mektuplarını kanundaki şekle uygun olarak 
ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vererek makbuz 
almaları zaruridir. 

4 —• Postadaki gecikmelerle zamanında verilmeyen ve kanuna ay
kırı olarak tanzim edilen 'muameleden mesuliyet kalbııl edilmez. 

Şartname ilân günümden itibaren ihale tarihine kadar Belediye 
Muhasipliğinde görülebileceği ilân olunur. 3692 / 2-1 

Orman Genel Müdürlüğü Ankara Satın A l m a Komisyonu Başkan
lığından : 

BROŞÜR B A S T I R I L A C A K T I R 

1 — Cumhur iye t in 50 nc i Yıldönümü için 6 çeşit 60.000 erden 
¿60.000 adet broşür, tekl i f a lma suretiyle pazarlıkla bastırılacaktır. 

2 — Tamamına ait muhammen bedel tutarı 525.000,— TL . olup 
geçici teminat 24.750,— T L . dır. 

3 — Basılacak broşür numuneler i i le teknik ve idarî şartname
ler Ankara Orman Genel Müdürlüğü Satın A l m a Komisyonunda 
(Karan f i l Sokak No. 32/8 Yenişehir. Te le fon : 18 4194/24) görülebilir. 

4 — Istekli lerce kapalı tekl i f mektuplarının en geç 12 N isan 1973 
Perşembe günü saat 14.30 a kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri , 
duyurulur . 3664 / 1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

NAKLİYAT Y A P T I R I L A C A K 
1 — Toprak Mahsulleri Ofisinin aşağıda isimleri yazılı işyerlerin

den Ofis mıze ajt hububatın hizalarında gösterilen mahallere karayolun
dan kamyonlarla ve denızyohmdan motorlarla taşınması işleri açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 — Eksıtlme aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istanbul Bölge 
Müdürlüğü binasında teşekkül edecek Komisyon marifetliyle yapılacaktır. 

3 —• İsteklilerim işyerleri itibariyle belirtilen 'miktardaki geçici temi-
natlaıını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Ofis Veznesine yatır
maları ive alacakları makbuzları i le Komisyona başvurmaları lâzımdır. 

4 — B u işlere ait şartname ve eki mukavele tasarıları 5,— l i ra kar 
şılığında istanbul Hububat Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5 —• Ofisimiz 2490 sayılı İhale 'Kanununa tabı değildir 

Sevk (Sevk Taşınacak Eksi l tmenin Geçici 
edecek edilecek M i k t a r Nakledecek yapılacağı teminat 
işyeri işyeri (Tom) vasıta tar ih saat L i r a 

Keşan Gelibolu 10.CO0 Kamyon 3/4/1973 '15 00 21.000 
Gelibolu istanbul 20.000 D motoru 4/4/1973 15.00 45.000 

3691 / 1-1 • 
Türkiye Kömür İşletmeleri K u r u m u Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuzca t ik iner mekanizması satın alınacaktır. 
277-H-070 No. l u A ID Kred is inden finanse edilecek b u işe ait 

225-EKD/4240 referanslı şartnamemiz, saat 9.30 - 11.00 arasında, 100,— 
TL . ücretle ve yazılı müracaat karşılığında Satın A l m a Dairemiz Baş
kanlığından temin edi lebi l ir . 

Tekl i f ler in en geç 10 Mayıs 1973 saat 16.00 ya kadar K u r u m u 
muzda bulundurulması gereklidir. 

K u r u m u m u z 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 3663 / 1-1 
• 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. d e n : 

F i l m çekimi yaptırılacaktır 
Cumhur iye t imiz in 50 nc i Yıl Dönümünde Şeker Sanayi in in geli

şimi konulu f i lm çekim işi yaptırılacaktır. 
Şartnamesi, Genel Müdürlüğümüz Pazar lama ve Satın A l m a Dai

resinden ve i s tanbu l Büromuzdan ücretsiz olarak temin edi lebi l ir . 
Tekl i f ler 10/4/1973 günü saat 17.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz 

Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olacaktır. 
Postada vaki olacak gecikmeler nazarı it ibare alınmaz. 
2490 sayılı Kanuna tabi o lmayan Şirketimiz ihaleyi yapıp yapma

makta teya dilediğine yapmakta serbesttir 3662 / 1-1 

Eskişehir Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

1 — işletmemizin Seyitgazi bölgesinin Ka labak ist i f yerinde 
mevcut 99 adet karşılığı 35.988 M 3 2. S. N . B . çam tomruğunun met
reküpü 650,— b i r part i , 1451 adet karşılığı 414.537 M ' . 3. S. N . B . çam 
lomruğunun metreküpü 450,— yedi pa r t i vc 84 adet karşılığı 13.792 M ' . 
3. S. K . B . çam tomruğunun ise metreküpü 325,— l i radan b i r par t i 
halinde 18/4/1973 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de 
Seyitgazi Belediye binasında toplanacak İşletmemiz Satış Komisyonu 
huzurunda, açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Satışa konulan emval in tutar bedelinin % 50 si peşin ve % 
50 sı muddetsiz banka mektubu karşılığında % 9 fa iz in i peşin öde
mek kaydiyle, 3 ay vade i le veri lecektir . 

3 — B u satışa ait şartname ve ebat l isteleri Eskişehir Orman 
Başmüdürlüğü ile Ankara , i s tanbul , Bursa , Afyon, Bi lec ik , Kütahya, 
İnegöl, Gediz, Tavşanlı, Çatacık ve İşletmemiz Müdürlükleriyle Seyit
gazi ve Ka labak Orman Bölge Şefliklerinde ve emval yerinde görüle
b i l i r . 

4 — is tek l i l e r in 15/B. model şartnamesinin 3 üncü maddesinde 
bel irt i len ve satışa katılabilme şartlarına ait belgelerle b i r l ik te , aynı 
gün ve ihale saatinden evvel a lmak istedikler i par t i l e r in geçici temi
natını Seyitgazi Belediye binasında toplanacak İşletmemiz satış Komis 
yonuna yatırmış olmaları lâzımdır. 

5 — Ta l ip l i l e r in be l i r l i gün ve saatinde teminat makbuzlar iy le 
b i r l ik te mezkûr komisyona müracaatları ilân o lunur. 3677 / 1-1 
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T C D D . işletmesi 4 üncü, İşletme Alım ve Satım Komisyon Reisl i 
ğinden! : 

1 —• işletmemiz ihtiyacı aşağıda ocak mevkileri i le miktarı yazılı 
bulunan balastlar kapalı zarf usulü ile hizalarında belirtilen gün Ve 
satlerde eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksi l tme, Sivas 4 üncü işletme Müdürlüğü tornasında yapıla
cağından bu iş için verilecek kapalı zarfların ihale saatinden önce Ko 
misyonumuza verilmiş veya gönderilmiş olması şarttır. Postadaki vak i 
gecikme kabul edilmez. 

3 —• istekl i ler kapalı zarf içerisine ibu işlen yapabilecek kabil iyet 
ve ehliyette olduklarını tevsik eden, Demiryoluna ait en son balast yap
tıklarına dair bonservis i le 1973 yılı t icaret vesikası ve muvakkat teırıi-
minat makbuzunu koymaları şarttır. 

4 —• ihaleye iştirak edenlerden, üzerlerine ihale edilmeyenlerin ge
çici teminatları karar tasdik edilene kadar kendüerine iade edilmez. 

5 •— B u işe ait şartname Komisyonumuz Bürosuna müracatla be
delsiz görülebUınİr. 

8 —• T C D D . işletmesi ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yap, 
makta, veya dilediği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

Miktarı M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
Mevki i iKlm. si M*. L i r a K r . L i r a K r . Tar ih i Saat i 

Sivas - Hudut €78 -684 10.000 25,— 18.750,— 9/4/1973 9.30 
Sivas - E r zurum 857 -868 10.000 25,— 18 750,— » 9.45 
Samsun - Kalın 56 -58 5.000 25 — 9.375 — 10.00 

» » 156 -168 115.000 25,— 28.125,— » 10.15 
» » 194 -205 25.000 25,— 46J875,— 10.30 
» » 309 -315 15.000 35 — 39.375 — » 10.45 
» » 358 - 361 10.000 25 — 18.750,— » 11.00 

Kayser i - Sivas 439 -440 85.000 26,— 159.375 — » 11.15 

3587 /1-1 

Etibank Genel Müdürlüğünden: 

Cumhuriyetin 50 nci Yıl Dönümü dolayısiyle yaptırılacak tanıtıcı 
renkli filmin ilk ilânımızda 15 ilâ 20 dakika olarak kayıtlı süresi «25 
ilâ 30 dakika olacaktır» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tevzihan duyurulur. 3675 / 1-1 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuzca elektrik izolasyon malzemeleri satm alınacaktır. 
277-H-070 No. lu AID kredisinden finanse edilecek bu işe ait 

37-EKD/4242 referanslı şartnamemiz saat 9.30 - 11.00 arasında, 100,— 
TL. ücretle ve yazılı müracaat karşılığında Satınalma Dairemiz Baş
kanlığından temin edilebilir. 

Tekliflerin en geç 7 Haziran 1973 saat 16.00 ya kadar Kurumu
muzda bulundurulması gereklidir. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 3674 / 1-1 

• 
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden: 

110 adet para kasası yaptırılacaktır 
Bankamız ihtiyacı için 50 adet müşterek muhafaza, 60 adet Ser

vis kasası olmak üzere cem'an 110 adet para kasası Ankara'da Banka
mızın göstereceği depoya teslim şartiyle ambalajlı olarak kapalı zarf 
usulü ile yaptırılacaktır. 

1 — Kasaların muhammen bedeli (507.000,—) TL. 
Kasa Ambalajının bedeli (33.000,—) TL. olup geçici teminatı 

(25.350,—) TL. dır. Teminat, teminat akçası veya teminat mektubu ola
rak verilebilir. 

2 — Bu işle ilgili şartnameler, Ankara'da Levazım Müdürlüğü
müz ile istanbul - Karaköy, izmir ve Gaziantep şubelerinde görülebilir. 

3 — İhale, Genel Müdürlüğümüzde Satın Alma Komisyonu Baş
kanlığınca yapılacaktır. 

4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin bu işleri yaptığını tevsik 
eden belgeleri, 1973 yılı Ticaret ve Sanayi Odası kayıt bildiri ve geçici 
teminat mektuplarını, teklif mektupları ile birlikte en geç 21 Nisan 
1973 Cumartesi günü saat 12.00 ye kadar vermeleri ilân olunur. 

5 — Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta, tekliflerden herhangi 
birini tercihte, tamamen serbest olup 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

3686 / 3-1 

Diyarbakır Valiliğinden : 

1 — 2490 sayılı Kanunun 31 ıncı maddesi gereğince 20.000,— T L . 
muhammen bedelli ve 1.600,— TL . geçici teminatlı çalışır durumda bu
lunan Mercedes damperli kamyon kapalı zarf usulü i le artırmaya çıka-
nlmıştır. 

2 — Artırma 18 N isan 1973 Çarşamba günü saat lıl.OO de Vilâyet 
Da imi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3 —• Artırma şartnamesi ve diğer evraklar Vilâyet D a i m i Encü
men Kaleminde ve î l YİSE Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — B u işten dolayı tahakkuk edecek gazete ilân ücretiyle vs. mas
raf lar alıcıya aitt ir. 

5 — istekl i ler in hazırlıyacakları tekli f mektupları ihale saat i 11.00 
den bu- saat evveline saat 9.C0 dan 10.00' a kadar döhale Komisyonuna 
vermeleri, 

6 —> Telle tekl i f kabul edilmez, postada gecikmeler nazarı itibare 
alınmaz. 

•Keyfiyet ilân olunur. 3589/1-1 

Tapu ve Kadastro U m u m Müdürlüğünden : 

C ins i : inc i , B i l lur , Yay la , Kavacık, Kavakcık, Kayalık, Kayacık, 
K r i s t a l (Memba Suları), Miktarı : 7.000 damacana (20 şer l i t re l ik ) , 
M . fiyatı : 275 kuruş, M . bedeli : 19.250',— T L . dır. 

1 —• Cins ve miktarı yukarıda yazılı fflhtiyaç kapalı zarf usulü Ue 
satm alınacaktır. 

2 — Eksi l tmesi 13/4/1973 tarihinde Cuma günü saat 15.00 de 
Satın A lma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminatı : 1.443 l i r a 75 kuruştur. 
4 — Şartname her gün Komisyonda görülebilir. 
5 — Zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona 

verilmesi şarttır. Postadaki gelikmeler nazara alınmaz. 
6 —• İsteklilerin muayyen gün ve ısaatte teminat ve ticaret odası 

vesikaları, şirketlerin faaliyet belgeleri i le bir l ikte Komisyonda bulun
maları ilân olunur. 3300/4-1 

Ma la tya - Pütürge Yatılı Bölge Oku lu Satın A l m a Komisyonu Baş
kanlığından : 

M i k t a n Fiyatı Tutarı G . teminatı 
C i n s i K g . L i r a K r . L i r a K r . L i r a K r . 

Koyun eti 1.20O 20,— 24.000,— 1.800,— 
Kemiksiz sığır eti 3.500 19,— 66.500,— 4.987,50 

1 —• Yukarıda cinsi, m i k t a n , fiyatı, tutarı ve geçid teminatı y a 
zılı yiyecek 2490 sayılı Kanunun 31 inc i maddesine göre kapalı zarf 
usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 — Eks i l tme 11 Nisan 1973 Çarşamba günü saat 16.00 de yapı
lacaktır. 

3 — Eks i l tme Pütürge M a l Müdürlüğü Dairesinde yapılacaktır. 
4 — Gerekli şartname Bölge Oku lu Müdürlüğünden temini edilir. 
5 — Postada gecikmeler kabul edilmez. 

6 — istekl i ler istenilen belgeleriyle tekl i f mektuplarını belir l i gün 
ve ihale saatinden b i r saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri r i ca 
olunur. 3588 /1-1 

tÛ Daimî Komisyon Başkanlığından : 

C i n s i : 1963 model jeep, Miktarı : 1 Adet, Muhammen bedel i : 35.000 
l ira. 

İlimiz Bayındırlık Müdürlüğü i l k o k u l inşaatları hizmetinde ku l l a 
nılan 18 A C 076 p laka No. Iu 1963 model jeep'in 2490 sayılı Kanunun 31 
inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü i le satışı yapılacaktır. 

2 — İhalesi 12/4/1973 Perşembe günü saat 16.00 de İ l Daimî Ko 
misyon Salonunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminatı muhammen bedelin % 7,5 udur. K a t i temi
nat ihale bedelinin % 15 idir . 

4 — Vasıf ve şartlar her gün mesai saatleri dahilinde İ l Daimî Ko 
misyon Kaleminde görülebilir. 

15 — istekl i ler in tekl i f mektuplarım ihale saatinden 1 saat evvel 11 
Daimî Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

6 — Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceğinden, keyfiyet İlân 
olunur. 3478 / 4-1 
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Ankara E l ek t r i k Havagazı ve Otobüs işletme Müessesesi U m u m Mü
dürlüğünden : 

Dökümhane binası yaptırılacaktır. 
1 —• Müessesormzce, Otobüs İşletmesi Müdürlüğü sahasında bulu

nan çelik konstrüksiyon dökümhane binasına üâve yapılması ile i l g i l i 
ın^^"t i y e n Kapa l ı zarf u?\ ile eiÂ=ılm-e"o konulmuştur. 

2 — B u ışın ıkeşîf bedeli 630.572,36 TL . olup, muvakkat teminatı 
28.972,90 T L . dır. 

3 —i B u işe ait eksiltme dosyası mesai saatleri dahilinde Müesse-
mız Iç Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — i l g i l i l e r şartnamesine gore hazırlıyacakları kapalı tekl i f zarf
larını en geç IıI/4/1973 Çarşamba günü saat 15.00 e kadar Müessesemiz 
Yazı işleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

5 —• İlgililer Bayındırlık Bakanlığı (B) grubu müteahhitlik kar 
neleri ve eksiltme şartnamesinde yazılı dıger belgelerle birlikte 6/4/1973 
C u m a günü saat 17,30 a kadar ^Tüessesemize müracaatla yeterlik bel
gesi alacaklardır. 

6/4/1973 tarihinden 'sonra yeterl ik belgesi almak için yapılacak 
müracaatlar nazan itiıbare alnmayacaktır. 

6 — Postada vak i gecikmeler nazarı ltibare alınmayacağı gibi 
telgrafla yapılacak müracatlarda kabul edilmez. 

7 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
3657 / 1-1 

Eskişehir Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 — işletmemizin Büyükyayla ve Kırka bölgelerinin Oynaş, B . 
Yay la , Sal ih ler ve Gemîç ist i f yerlerinde mevcut 1757 adet karşılığı 
223.694 M 3 3. S. K . B . çam tomruğu 8 pa r t i ve 4112 adet karşılığı 1005.496 
M 3 . 3. S. N . B . çam tomruğu ise 18 par t i hal inde 17/4/1973 tarihine 
rastlayan Salı günü saat 14.00 de Kırka Belediye binasında toplanacak 
İşletmemiz satış komisyonu huzurunda, açık artırma suretiyle satıla
caktır. 

2 — Oynaş, B . Yay la ve Sal ih ler is t i f yer indeki 3. S. K . B . çam 
tomruklarının M 3 , ü 300,— ve 3. S. N . B . çam tomruklarının M 3 , ü 
400,—, Gemiç deposundaki 3. S. K . B . çam tomruğun M 3 , ü 325,— ve 
3. S. N . B . çam tomruğun ise M 3 , ü 450,— l i ra muhammen bedeller üze
r inden satışa konulmuş olup artırma neticesine göre, emval in tutar 
bedel inin % 50 si peşin ve % 50 si müddetsiz banka mektubu karşılı
ğında % 9 faiz ini peşin ödemek kaydiyle, 3 ay vade i le veri lecektir . 

3 — B u satışa ait şartname ve ebat l iste ler i Eskişehir Orman 
Başmüdürlüğü ile Ankara , i s tanbul , Bursa , Afyon, B i lec ik , Kütahya, 
inegöl, Gediz, Tavşanlı, Çatacık ve işletmemiz Müdürlükleriyle Büyük
yayla ve Kırka Orman Bölge Şefliklerinde ve emval yerinde görülebi
l i r . 

4 — İsteklilerin 15/B. model şartnamesinin 3 üncü maddesinde 
bel irt i len ve satışa katılabilme şartlarına ait belgelerle b i r l ik te , aynı 
gün ve ihale saatinden evvel a lmak istedikler i par t i l e r in geçici temi
natını Kırka Belediye binasında toplanacak İşletmemiz satış Komis
yonuna yatırmış olmaları lâzımdır. 

5 — Ta l ip l i l e r in be l i r l i gün ve saatinde teminat makbuzlar iy le 
b i r l ik te mezkûr komisyona müracaatları ilân o lunur. 3676 / 1-1 

Ener j i ve Tabiî Kaynak lar Bakanlığından : 

i l i : Balıkesir, ilçesi : Bigadiç, Köyü veya mevki i : Nizen, Madenin 
cinsi : Bortuzu, Ruhsatnamenin tar ihi ve numarası : 17/1/1953, '106/160. 

Hud atları : 
(Batısı ve Kuzey i : (Nizen Köyü Camiinden - Kadıköy Camiine - ora

dan Simav Çayı ile Ayıtlı Derenini telâki noktasındaki 7 a beton sütu
nuna kırık hat. 

Poğusu : İSiımav Çayı i le lAytılı Derenin telâki noktasındaki 7 a 
beton sütunundan Küçük Avşar Tepesi beton sütununa düz hat. 

Güneyi : Küçük Avşar Tepesi Ibeton sütunundan hudut başlangıcı 
N izen Köyü Camiine düz hat. 

Yukarıda mevkii , c insi ve hudutları yazılı bulunmuş Bortuzu ma
deni için Raisin ve îhsan Maden L t d . işti. uhdesine 10 yıl müddetle işlet
me Ruhsatnamesi vertlecefctir. 

[İtirazı olanların bu ilânın Resmî Gazete'de i l k yayınlandığı tar ih
ten itibaren onıbeş gün içinde b i r dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat 
eylemeleri lâzım geldiği ıbu müddetin hitamından sonra vukdbulacak 
itirazın kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inc i mad
desi gereğince ilân olunur. 3341 / 2-1 

(Et ve Balık K u r u m u Anka ra (Et Kombinası Müdürlüğünden : 

'Kombinamız yıllık İhtiyacı T2o ton der i ve maktoa tuzu kapalı 
teklif usulü i le satın alınacaktır. 

©özleşme tasansı Kombinamız Malzeme Şefliğinden ücretsiz ola
r ak alınabilir. 

B u işe ait geçici teminat lÜ.OıCO,—• T L . dır. Teminat naki t ise ihale 
gün ve saatinden evvel Kombinamız Veznesine yatınlarak alınacak 
makbuz veya teminat mektubunu havı tekl i f ler in en geç 13/4/1973 günü 
saat 10.00 da Kombinamız Yazı İşleri Şefliğinde bulunması gerekmekte
dir. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi kısmen1 veya 
tamamen yapıp, yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

3256 /1-1 

lEt ve Balık K u r u m u Balıkçılık Müessesesi Müdürlüğünden : 

Ka ls i yum Klorür Alınacaktır. 
1 —• Kurumumuz ihtiyacı olarak şantnamesinlde yazılı nite l ikte 

531400 Kg . Ka l s i yum Klorür kapalı zarf yoluyla, teklif almak suretiyle 
satım alınacaktır. 

2 — B u işe ait idarî ve teknik şartnameler Istanlbul, Beşiktaş Çıra-
ğan Cad. No. 80/1 deki Müessesemiz Malzeme Şefliğinden bedelsiz alına
bil ir . 

3 —• istekl i ler in usulüne uygun tekl i f mektuplarını İdarî şartname
sinde belirtilen esaslara 'göre geçici teminatlarlyle b ir l ikte (Nakit teminat 
vezneye yatınlarak makbuzu teklif zarfına konulacaktır.) en geç 11 N i 
san 1973 Çarşamba günü saat 12.00 ye kadar Müessese Yazı İşleri Ser
visine ulaştırmalan zorunludur. Komisyon aynı gün saat 14.00 de topla
nacaktır. 

4 — Postada vak i gecikmeler d ikkate alınımaz. 
© —• Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya

pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 3549 /1-1 

istanbul Tekel S igara Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 —- Fabrikamıza 10.000 bin adet baskılı Yayladağ Pipo tütünü 
teneke kutusu yaptırılacaktır. 

2 — İşin muhammen bedeli ('18.000,—) l i ra olup, '% 7,5 geçici te-
mjıatı (3.600,—) liradır. 

3 — Pazarlık 6/4/1973 günü saat 15.00 de Cevizl i 'deki Fabr ika
mız Satın A l m a Komisyonunda yapılacaktır. 

4 —• İstekliler pazarlık saatinden bir saat evvel geçici teminatla
rını Fabrikamız Veznesine yatırmalan şarttır. 

0 — B u işe ait şartname her gün çalışma saatlerinde Fabrikamız 
Levazım Şubesinde görülebileceği duyurulur 3492 / 1-1 

Mak ina ve K i m y a Endüstrisi K u r u m u Müdürlüğünden : 

Anka ra Marangoz Fabrikasına kereste n/akledilecektir. 
Kapalı zarf usulü İle aşağıda gösterilen yerlerden mzalarındaki mik

tarda kereste naklettiri lecektir. 
1 — Bo lu Devlet Kereste Fabrikasından, 5400 M 3 . 
2 — Eskipazar Devlet Kereste Fabrikasından. ı16OO M 3 . 
B u işe ait şartname her gün mesai saatleri içinde Etlmasgutitaki 

Fabrikamızdan temin edüebihr. 
'Teklif verme süresi 12 N i san 1973 Perşembe saat 14.00 e kadardır. 

Postada vak i gecikmeler kabu l edilmez. 
Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna talbi olmadığından ihaleyi yaıpıp 

yapmamakta; kısmen veya tamamı dUediğine yapmakta serbesttir. 
3570 / H-l 

Afyon 1 inc i As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

E . No : 1971/190 
K. N o : 1972/781 
Davacı Hacer Çelik'in davalı eşi Mahmut Çelik aleyhine açmış ol

duğu boşanma davasının Mahkememizde yapılan açık duruşması so
nunda : 

Davalının adresi tespit edilemediğinden dava düekçesi ve gıyap k a 
r a n kendisine Resmî Gazete İle ilân edilmiş duruşmaya gelmemiş adresi 
de meçhul olduğundan tarafların Medenî Kanunun 131 inc i maddesine 
göre boşanmalanna, davalının yeniden bir yıl süre ile evlenememesine, 
293 l i ra yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline, 20/12/1972 tarihinde 
Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

3428 
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Edirne 2 nc i Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1971/504 
K. No : 1972/831 
Davacı Köy İşleri Bakanlığı adına Hazme veki l i Avukat Sami Tütün 

tarafından davalı Mustafa Güleç aleyhine açılan tapu iptaü davasının ya
pılan duruşması sonunda verilen karar gereğince : 

Davalı Mustafa Gıileç'in adresinin meçhul bulunması sebebi ile mah
kemece verilen son kararın Resmî Gazete ile ilânına karar verilmekle, 

a) Edirne - Köşen Köyünde bulunan ve Toprak Tevzii Komisyonu 
paftasında Pa f ta : 2, A d a : 44, Parsel : 155 numaralı davalı adma tapuya 
müseccel gayrimenkulun, 

b) Aynı köy ve Toprak Tevzi i Komisyonunun Paf ta : 3 A d a : 58, 

Parse l 139 numarasında kayıtlı davalı adma tapuya müseccel gayrimen
kulun, 

c) Aynı köy Paf ta : 5, A d a : 63, Parsel : 18 numarada davalı 
adına tapuya müseccel gayrimenkulun, 

ç) Aynı köy Pafta : 1, Ada : 40, Parsel : 106, numarada davalı üze
rine tapuya müseccel gayrimenkulun, 

d) Aynı köy Pafta : 2, A d a : 43, Parsel : 54 numaradaki davalı 
adına tapuya müseccel gayrimenkulun davalı üzerinden tapudan iptalleri 
ile davacı Hazme üzerine tapuya tescillerine karar verilmiştir. İş bu karar 
davalının gıyabında verilmiş olmakla ilânın tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içinde davalının temyiz hakkını kullanabileceği hususu tebligat ye
rine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3645 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14 üncü Bölge Müdürlüğünden : B U R S A 

1 —• Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saat ler i , müracaat son günü ve malî durum bi ldir i ler i yazılı işlerin eksUtnıe-
leri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 —• Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şube Müdürlüğü ile Bursa 'da K a r a 
yolları 14 üncü Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 

3 —• Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1973 yılma ait ticaret ve sanayi odası vesikası şir ketlerin i l k ilân tarihinden sonra alınmış halı falıyet belgesi ile Bölge 

Müdürlüğünden] alacakları yeterlik belgelerini, usulü dairesinde aşağıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarda muvakkat teminat verme
leri (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297 - 15/1723 sayılı Tamimine uygun olmaları.) 

4 — Yeterl ik Belgesi alabilmek için : 
a) İsteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar b i r dilekçe ile Karayolları 

14 üncü Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) ve dilekçelerine; b) İnegöl - Bozüyük yolunda 
yaptırılacak sanat yapıları işleri iç.n ayrı a y n en az bu işlerin keşif bedeli kadar (C) grubundan müteahhitlik karnesi veya bu işlerin cins Ve 
öneminde eni az Ibir defa da 3C0 0C0,— liralık b i r İş yaptığını gösterir rjsmî tasdikl i belge; c) inegöl - Bozüyük yoluna çektirilecek stablize 
malzemesi için en az bu işm keşif bedeli kadar (C) grubundan müteahhitlik karnesi veya bu ışm cırs ve öneminde en az b i r defada 600.0'ÜO,— 
liralık bir iş yaptığımı gösterir resmî tasdikli belgelerini; d) her iş için ayrı a y n olmak üzere malî yeterhk belgesini; e) Elde bulunan işleri 
bi ldir ir taahhüt beyannamelerini; f) Mak.na ve teçhizat beyannamesini, g) Müteahhitlerin işyerini görüp tetkik etıklerine dair Bölge Müdürlü
ğünden alacakları tasdikl i belgelerini, b ir adet fotoğraf ile b ir liralık damga pulunu eks.ıksız olarak eklıyerelt bu işlerin eksiltmelerine girmek 
için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 

5 — Tal ipler in yukarıda 3 üncü maddede yazılı belgeleri havi 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacakları tekli f mektuplarını eksiltme günü 
ihale saatinden en geç bir saat evvel Bölgemiz İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabi l i tesl im etmeleri lâzımdır. Pastada olacak gecik
meler ile yeterlik belgesi için telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. Belge Malî durum 
Keşif bedeli G. teminatı E K S İ L T M E N İ N müracaat bildirisi 

İşin cinsi L i r a K r . L i r a K r . Tar ih i ıGünü Saat i son günü L i r a K r . 

inegöl - Bozüyük yolunun (73 + 600 - 1C0 + 947) K m . lerı 
arasında yapılacak sanat yapıları işi. 
inegöl - Bozüyük yolunun (73 + SCO - 100 + 947) K m . leri 
arasında yapılacaık sanat yapıları işi. 
inegöl - Bozüyük yolunun (62 + 280 - 73 + 560) K m . lerı 
arasına çektirilecek stablize malzemesinin İhzar, nak i l ve 
fıgüresi işi 

547.151,56 

546.389,06 

1.033.900,96 

25.636,06 19/4/1073 Perşembe 

25.605,56 19/4/1973 |Perşemıbe 

44.767,03 20/4/1973 C u m a 

11.00 16/4/1973 43.772,12 
Pazartesi 

15.00 16/4/1973 43.7111,12 
Pazartesi 

15.010 16/4/1973 
Pazartesi 

81.017,03 

3342 / 4-1 

Karabük Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

Bölgesi Deposu Emva l in cins ve ııev'i 
Par t i 
adedi 

M ı k t a r i 
adet M3. T>m?. 

M . bedeli 
L i r a K r . 

G. teminatı 
L i r a K r . 

Çamlık Hamzalar I. S. N . B. Gök. torn. 1 92 47.917 720,— 2.600,— 
S. bolu Harmanlar I. S. N . B. Gök. torn. 1 105 138.421 720 — 2.100,— 
Çamlık Hamzalar II. S. N . B. Gök. torn. 10 1827 801 469 640 — 138.800 — 
Çamlık Hamzalar HI . S. N . B. Gök. torn. 2 383 171.496 580,— 7.500,— 
Çamlık Hamzalar IH. S. N . B. Gök. torn 1 190 100.564 450,— 3.400 — 
S. bolu Harmanlar I H . S. N . B. Gök. torn 2 492 201 4'38 580 — 8 900,— 
Çamlık Hamzalar I H . S. N . <3. Gök. torn. 4 774 201.381 440 — 6.000,— 
Çamlık Hamzalar m . S. N B. Kay. torn 1 63 24.318 500,— 1.000 — 
Eğriova Pirinçlik İbreli odun 1 — 111 Ster 75 — 700,— 

Yekûn 22 3929 1587.004 Tomruk 71.200 — 
1 — 111 000 St. odun 700,— 

Genel yekûn 23 71.000 — 

1 —> işletmemiz 1972 yılı istihsalinden olup yukarıda deposu hizasında müfredatı yazılı orman emvali 23 part i halinde % 150 sı peşin ve 
% 150 si müddetsiz banka mektubu karşılığında 3 ay vadeli olarak açık artırmalı satışa .konulmuştur. 

2 —• Açık artırma 6 Nisan 1973 tarihine rastlayan C u m a günü saat 14.00 de İşletmemiz Merkezi ıSatış Salonunda toplanacak Komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 —• Alıcıların 6 N isan 1973 Cuma günü saat 12.00 ye kadar almak istedikleri parti lerin geçici teminatlarını yatırmalarını, banka teminat 
mektubu verecek olanların İşletme adı ile satış gününü belirtmeleri lâzımdır. 

4 — IBu satışa ilân ve şartnameler Onman Genel Müdürlüğü Zonıgulca'k Orman Başmüdürlüğü, Ankara , Kızılcahamam, Düzce, Adapazarı, 
Bo lu, Istanlbul, Bartın, Devrek ve Yenice İşletime Müdürlükleriyle işletmemiz Müdürlüğünde ve Çamlık Orman Bölge Şefliğinde görülebilir. 

5 —• Talipl i lerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları i le bir l ikte Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. ,3493 / 1-1 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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Anayasa Mahkemesinin E:1972/1   K:1972/1   Sayılı Kararı      1 

 

Anayasa Mahkemesinin E:1972/40 K:1972/61 Sayılı Kararı       4 

 

Anayasa Mahkemesinin E:1972/35 K:1972/62 Sayılı Kararı      5 

 

Kararnameler 

 
7/6064  47 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Kararname    7 

 

7/5629  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Yardımlarıyla Yürütülmekte Olan  

  İş Güvenliği ve Sağlığı Projesi Hakkında Kararname      8 

 

7/6086  Sentetik İplik Fabrikaları  Anonim Şirketinin Yapacağı Yatırıma  6224 Sayılı  

  Kanun Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Kararname      12 

 

İçişleri Bakanlığına Ait Kararnameler         13 

 

Yönetmelik 
 

Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde Genel Müdürlük Hesabına Okutulan Öğrencilerin İaşe,  

İbatesine Ait Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik    13 

 

Tebliğ  
 

Gelir Vergisi Tebliği            13 

 

İlanlar             13 

 
 

 

 

 


