T.C.
Resmi Gazete
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920
R

Yönetim ve Yazı işleri için
Başbakanlık Neşriyat ve

19 Mart 1981

Müdevvenat

Genel Müdürlüğüne
başvurulur.

YASAMA

Sayı: 17284

PERŞEMBE

BÖLÜMÜ

KANUNLAR
0559 Sayılı Türklyt Demir ve Çelik imletmeleri Kanununun
1 ncl Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Kanun No. 24X8

Kabul Tarihi : 17/8/1981

M A D D E 1. — 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kanununun 1 nci
maddesi aşağıdaki seklide değiştirilmiştir.
Madde 1. — Bu Kanunla (Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri) adında, tü
zelkişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İkti
sadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
Teşekkül, bu Kanun ile İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve işti
rakler hakkındaki genel mevzuat hükümleri saklı olmak üzere özel hukuk hüküm
lerine tabidir.
Teşekkülün merkezi Ankara'dadır. İlgili olduğu Bakanlık Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığıdır. Kısa adı (T. D. Ç.) dlr.
T. D. ç. yurt isinde ve yurt dışında şubeler açabilir ve temsilciler bulundura
bilir.
M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
18/3/1981
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Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
Sanun No. 242»

Kabul Tarihi : 17/3/1981

M A D D E 1. — 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusa!
Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır.
Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 E k i m günü devam eder.
M A D D E 2. — Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü
genel tatil günleridir.
A ) Resmi bayram günleri şunlardır :
1J 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilk
okullar düzeyinde törenler yapılır.
% 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır :
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.
D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve ku
ruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilk
okullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü ak
samı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanun
larındaki hükümler saklıdır.
29 E k i m günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
M A D D E 3. — A ) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak
üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.
B) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 92«
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer ka
nunlardaki hafta tatili ile İlgili hükümler saklıdır.
C) Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş
yapılan dükkân ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüyle
ilgili hükümleri uygulanmaz.
M A D D E 4. — Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler Milli Savunma,
İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştere
ken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren engeç üç ay içinde yayımlanır.
.MADDE 5. —
ler Hakkında Kanun
rılnuştır.
M A D D E 6. —
M A D D E 7. —

27/5/1935 tarihli ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil
ile bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar yürürlükten kaldıBu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe giTer.
B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
18/3/1981
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Milletlerarası Andlaşma
Karar Sayısı: 8/2444
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasındaki «Turizm ve Termallzm Alanında İşbirliği Anlaşması» uyarınca
26-30 Ocak 1981 tarihleri arasında Ankara'da yapılan müzakereler sonunda imza
lanan ekli Tutanağın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/2/1981 tarihli ve l E f D :
490.107.3/81-224 sayılı yazısı üzerine, 31/5A963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
ve 5 l n d maddelerine güre, Bakanlar Kurulunca 21/2/1981 tarihinde kararlaştırılmış
tır.
Kanan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
B. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

K. ERDEM
Dev. Bak.- Başbakan Yrd. V.

Prof. Dr. ı. ÖZTRAK

M. ÖZGONEŞ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ

C. MENTEŞ

Z. BAYKARA

S. ÇETİNER

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

MIH! Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

I. TÜRKMEN

K. ERDEM

H. SAĞLAM

Dr. T. ONALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Egltlm Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. CANTÛRK

Prof. Dr. N. AYANOĞLU

R. BATURALP

N. ÖZGÜR

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bekanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

Ş . KOCATOPÇU

S. BİNGÖL

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

ı. EVLİYAOGLU

Dr. Ş. TÜTEN

M. R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

Turizm ve Tanıtma Bakanı

İmar ve lakin Bakanı

Köy işleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

S. ŞİDE

C. BABAN

Sosyal Güvenlik Bakanı

Kültür Bakanı

26-30 Ocak 1981 Tarihleri Arasında Türlüye Turizm ve Tanıtma B a t a n ı
Sayın tman EvUyaoğkı İle Cezagrlr Turizm Bakanı Sayın
AtodehnadJJd AUaboum Arasında Yapılan Müzakerelere
İlişkin Tutanak
Türkiye Turizm ve Tanıtma Bakanlarından Sayın Barlas KÜNTAY'ın 1980 Ocak
aynıda Cezayir'e yaptığı ziyarete ve Sayın İlhan EVLtYAOGLTJ'nun davetine karşılık
olarak, Cezayir Turizm Bakam Sayın Abdelmadjid A L L A H O U M , 26 - 30 Ocak 1981
tarihleri arasında Türkiye'yi resmen ziyaret etmiştir.
Bununla ilgili olarak yapılan görüşmelerden sonra, Türk ve Cezayir tarafları
aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır :
12 Ocak 1980 tarihinde Cezayir'de imzalanan Turizm ve Termal'zm Alanında
İşbirliği'ne dair Türkiye - Cezayir Anlaşması hükümlerine uygun olarak, her İki taraf,
yani Türkiye Cumhuriyeti İle Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Anlaşmanın aşaYürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1
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ğıdaki hususları ilgilendiren teknik ve pratik uygulanış seklilerini belirlemeyi uygun
görmüşlerdir:
A — Turizm ve TermaMzm Atanlarında Teknik ve Büimsel İşbirliği :
1 — Turistik planlama ve gelişmenin entegre düzenlenmesi alanında, Türkiye
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Cezayir Turizm Bakanlığı emrine, sayılan ve uzmanlık
özellikleri işbu tutanağın ekinde ayrıntılı biçimde belirlenen eksper ve uzmanlar verir.
2 — Termalizm, özelUkle de termal kaynakların korunması ve kaptajı alanın
da, Türk Tarafı Cezayir Tararına termal suların kaptajı İle UglU her türlü teknik
etüdlerl yapmak hususunda Cezayir'li teknisyenlere faydalı biçimde yardımca olabile
cek her düzeyde mühendis sağlar. Türk Tarafı aynca, gerektiğinde ve Cezayir Tara
fının talebi üzerine, Türkiye Maden-Tetkik ve Arama Enstitüsü aracılığıyla, termaUzmle ilgili başka her türlü teknik yardımı Cezayir'e sağlamağa çaba gösterir.
3 — Birinci ve İkinci maddelerde anılan Türk eksper ve uzmanlarının görev
süreleri, Cezayir Turizm Bakanlığı'nın emrine verilmelerinden başlamak üzere 24 ay
olarak ortaklaşa saptanmıştır. B u süre. Taraflardan birinin İsteği üzerine tekrar göz
den geçirilebilecek ve gerektiğinde aynı şekli ve koşullarla yenilenebilecektir.
4 — Birinci ve İkinci maddede belirtilen Türk eksper ve uzmanlarının her türlü
masrafları, Cezayir'de 12 Ocak 1980 tarihinde imzalanan Anlaşma ve işbu tutanak
çerçevesinde Cezayir Turizm Bakanlığı'nca karşılanacaktır. B u eksper ve uzmanlar
Cezayir'de yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere bağlı olacaklardır.
Bu konuda, Türk Tarafı, birinci ve İkinci maddede anılan eksper ve uzmanların
adlarını ve vasıflarını gösterir bir Üsteyi, en kısa bir zamanda, diplomatik yoldan
Cezayir Turizm Bakanlığı'na gönderecektir.
Cezayir Tarafı, Türk Tarafının önerilerini alınca, Türk eksper ve uzmanlarının
Cezayir'de yerleşmelerini kolaylaştırıcı her çeşit konaklama ve maddi koşullan sağlar.
Cezayir Tarafının bu konudaki mutabakatı da en kısa zamanda Türk Tarafına
bildirilmelidir.
B — Seyahat Düeerdenmeai, Kültür, Turist Gruplar* ve Sanat Toplulukları
Teatisi Alanlarında işbirliği ve Yardımlaşma:
8 — Tarih ve Kültür alanlannda, her i k i Taraf, Cezayir'de 6 Ağustos 198rde
İmzalanan Kültür İşbirliği Anlaşması'nın 15 inci maddesi hükümleri ile Ankara'da
2 Aralık 1980'de imzalanan 1981 -1982 yıllarım kapsıyan Kültür Mübadele Programı
hükümlerinin uygulanması amacıyla çaba göstereceklerdir.
8 — Taraflar, İki ülke arasında tarihi ve kültürel nitelikli turizmin ve sanat
grup ve ekipleri mübadelesinin geliştirilmesini teşvik edeceklerdir. B u mübadelelerin
teknik ve mail şartlan, her iki ülkede yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler çerçe
vesinde görüşülecektir.
Taraflar, kendi uzmanlaşmış turizm örgütlerini bu hükümlerin gerçekleştiril
mesine çalışmağa teşvik edeceklerdir.
7 — Taraflar, turizmle ilgili yeknesaklığın sağlanması alanında işbirliği yapıl
masını, her i k i Tarafın kültür, sanat ve turizm mirası ile ilgili tecrübe, ziyaret ve r ö 
portaj teatisini teşvik edeceklerdir.
O — Ulaşım:
8 — İki ülke arasındaki mübadelelerin geliştirilmesini kolaylaştırmak amacıy
la, bu alanda ulaştırmanın oynadığı önemli rolün bilincinde olan Taraflar, hava ve
deniz ulaşımı ile ilgili anlaşmalar yapmak üzere, kendi ülkelerindeki yetkili makamlan nezdtnde inceleme heyetleri kurulması yolunda çaba göstereceklerdir.
Yürtüme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
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D — Ekonomik ve Mali İşbirliği:
9 — Türk Tarafı, otel malzemesi ve möbleal konusunda Cezayir Turizm Bakanlığı'nın göstereceği ihtiyaçları karşılamağa çalışacaktır.
10 — Dokuzuncu maddede belirtilen muhtemel işlemler, Türkiye Turizm ve
Tanıtma Bakanlıgı'nın gözetimi altında, T. C. Turizm Bankası aracılığıyla gerçekleş
tirilecektir.
11 — T. C. Turizm Bankası, Cezayir tarafının muhtemel siparişlerini, Cezayir
Turizm Bakanlığı'nın belirleyeceği teknik özelliklere, planlara, kemiyet ve keyfiyet
tariflerine göre, yerine getirecek veya getirtecektir.
12 — T. C. Turizm Bankası bu İşlemlerle ilgili İhtimal dahilindeki bütün finans
man imkanlarını Cezayir Tarafına bildirecektir.
E — Genel Bükümler :
13 — İşbu Tutanak, Türkçe ve Arapça olarak, ikişer nüsha halinde ve her İkisi
de aynı derecede geçerli olmak üzere, düzenlenmiş, İmzalanmış ve teati edilmiştir.
Ankara, 28 Ocak 1981
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına
İlhan EVLİYAOĞLU
Turizm ve Tanıtma Bakam

Cezayir Demokratik Halk
Cumhuriyeti Hükümeti adına
Abdelmadjid A L L A H O U M
Turizm Bakam
T U T A N A K EKİ
Türk Tarafının Cezayir Tarafına sağlıyabileceği turizm planlaması ve termalizm alanlarındaki elemanları uzmanlık konuları:
— Harita ve kadastro mühendisi
— Ş e h i r d - mimar
— Zemin mekaniği mühendisi veya Zemin mekaniğinde uzman Jeofizikçi
— Termal kaynakların kaptajında uzman mühendis
— İçme ve kullanma suyu temininde uzman mühendis
— Pis suların kanalizasyonu ve yağmur sularının drenajında uzman mühendis
— Pis suların arıtılması ve denize akıtılmasında uzman mühendis
— Yat limanlarında uzman mühendis
— Elektrik şebekesinde uzman mühendis
— Turizm yapılarında uzman mimar
— Statik - betonarme konusunda uzman mühendis
— Sıhhi tesisat, ısıtma ve klima konularında uzman mühendis
— Bina elektrik tesisatında uzman mühendis
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Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayın: 8/2342
Kahramanmaraş İli Merkez İlçesine bağlı Kılağılı Köyünde yapıları su baskını
afetine maruz kalan ailelerin, ilgili Bakanlıkların yetkili temsilcilerinden kurulu ko
mitece incelenerek uygun görülen ve ekli krokide gösterilen, aynı ü merkezinde ve
imar planı dışında Hazineye ait Ferhuş mevkiine yerleştirilmeleri; İmar ve İskan Ba
kanlığının 15/1/1981 tarihli ve 01066 sayılı yazısı üzerine, 7269 sayılı Kanunun 2/7/1968
tarihli ve 1051 sayıl: Kanunla değişik 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca
30/1/1981 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kanan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
B . ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA
T. ÖZAL
Devlet Bak. • Başbakan Yrd. Devlet Bak Başbakan Yrd.

Prof. Dr. I. ÖZTRAK

M. ÖZGÜNEŞ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ

C. MENTEŞ

Ü. H. BAYÜLKEN

S. ÇETİNER

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

MIHI Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

I. TÜRKMEN

K. ERDEM

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

MIHI Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK

Prof. Dr. N. AYANOĞLU

R. BATURALP

N. ÖZGÜR

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Soa. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Ş. KOCATOPÇU

S. BİNGÖL

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOĞLU
Turizm ve Tanıtma Bakanı

Dr. Ş. TÜTEN

M. R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

İmar ve İskân Bakanı

Köy İşleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Sanayi vs Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

S. SİDE

C. BABAN

Sosyal Güvenlik Bakanı

Kültür Bakanı
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Yönetmelikler
Millî Eğitim Bakanlığından :
Temel Eğitim İkinci Kademe Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görevli
Stajyer öğretmenlerin Yetiştirilmeleri ve Stajyerliklerinin Kaldırılmasına
İlişkin Yönetmelik
BÖLÜM I
G E N E L HÜKÜMLER
AMAÇ:
Madde 1 — B u Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim ikin
ci kademe, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında görevli stajyer öğretmenle
rin bağımsız görev yapacak yetişkinliğe ulaşmasını sağlamak ve öğretmenliğe geçi
rilmesi ile ilgili işlemleri düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır,
KAPSAM:
Madde 2 — Bu yönetmelik. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim ikin
ci kademe, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında görevli stajyer öğretmenle
rin, stajyerlik süresi içinde yetiştirilmeleri ile stajyerliklerinin kaldırılmasına iliş
kin hükümleri kapsar.
DAYANAK:
Madde 3 — Bu yönetmelik 1702, 657, 1739 ve 2287 sayılı kanunlara göre ha
zırlanmıştır.
DEYİMLER :
Madde 4 — Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen:
«Bakanlık» sözünden Millî Eğitim Bakanlığı;
«Okul» sözünden temel eğitim ikinci kademe, orta öğretim ve yaygın eğitim
kurumlan;
«Müdür» sözünden yukarıda belirtilen kurumların müdürleri;
«Öğretmen» sözünden okulda ders okutan asil öğretmen;
«Rehber Öğretmen» sözünden kendisine stajyer öğretmen yetiştirme görevi
verilen öğretmen;
«Stajyer Öğretmen» sözünden yukarıdaki kurumlara tayin edilen aday öğret
men;
«Yıl» sözünden bir takvim yılı anlaşılır.
BAŞLİKLAR:
Madde 5 — B u yönetmeliğin madde, kenar başlıkları ilgili oldukları maddele
rin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ile bağlantıyı göstermekte olup yö
netmelik metnine dahil değildir.
BÖLÜM II
STAJYER ÖĞRETMENLERİN YETİŞTİRİLMELERİ
Madde 6 — Millî Eğitim Müdürlüklerince her i l merkezinde veya imkânı olan
ilçe merkezlerinde stajyer öğretmenlerin yetiştirilebîlmeleri için asil öğretmen kad
rosu, eğitim araç ve gereçleri ile diğer imkânları yönünden yeterli seviyede olan
ları arasından ihtiyacı karşılayacak sayıda okul ayrılır.
Yürütme ve Idare Bolumu Sayfa - 8

19 Mart 1981 — Sayı: 17284

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 11

Stajyer öğretmenler, Bakanlıkça yetiştirme programının uygulanacağı okul
lara kura ile atanırlar. Bunlardan stajyerlik süresi sonunda başarılı olanların, «Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı Okulöncesi Kurumlan, Temel Eğitim I. ve II. Kademe
Okulları (ilkokul - Ortaokul) Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlan öğretmen
lerinin Tayin ve Nakil Yönetmeliği» esaslarına göre görev yerleri belirlenir.
Zorunlu hallerde yetiştirme programının uygulanmadığı okullara da stajyer
öğretmen tayin edilebilir.
öğrencisi bulunmayan okullara stajyer öğretmen tayin edilemez.
YETİŞTİRME:
Madde 7 — Stajyer öğretmenlerin yetiştirilmelerinden okul m ü d ü r ü ile reh
ber öğretmen sorumludur. Okulun bütün öğretmenleri stajyer öğretmen yetiştiril
mesinde okul idaresi ve rehber öğretmenin en yakın yardımcılarıdır.
Madde 8 — Rehber öğretmen, stajyer öğretmenin branşındaki öğretmenler
arasından meslekî yetişkinlik, basarı, davranış durumları dikkate alınarak Okul
Müdürünce seçilir.
Madde 9 — Rehber öğretmene bir arada en fazla üç stajyer öğretmen yetiş
tirme görevi verilebilir.
YETİŞTİRME P R O G R A M I :
Madde 10 — Rehber öğretmen, zümre öğretmenlerinin ve okul idaresinin de
görüşünü alarak bir yetiştirme programı hazırlar. B u program Okul Müdürünün
onayından sonra uygulanır.
Yetiştirme programı okulun ve branşın özelliklerine göre şu unsurları kapsar.
a) Dersin yıllık plânının hazırlanması,
b) Günlük ünite plânının hazırlanması (ilgili okullarda)
c) Ders plânlannın hazırlanması,
ç) Dersin işlenmesi için gerekli araç, gereçleri ile basılı eğitim malzemeleri
nin tesbit edilmesi, hazırlanması ve kullanılması,
d) Atölye, lâboratuvar ve uygulamalı derslerde gerekli ön hazırlıkların ya
pılması,
e) Atölye öğretiminde öğrencilerin yapacakları iş ve uygulamalara ait tem
rin resimleri ve projelerin hazırlanması ve geliştirilmesi,
f) Okulun bulunduğu çevrenin ve bu çevredeki çeşitli kuruluşların,
amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünden incelenmesi,

dersin

g) B i r kısım ders ve uygulamaları endüstride yapan okullarda Öğrencilerin
takip edilmesi ve değerlendirilmesi,
ğ) İnceleme gezilerinin planlanması uygulanması ve değerlendirilmesi,
h) Döner sermaye çalışmalarının düzenlenmesi ve çalışmalara katılma esas
ları,
ı) Sınıf öğretmenliği çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi,
i) Eğitici kol faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi,
j) Öğretmenler kurulu ile sınıf öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler
toplantısının görevleri ve kurul sekreterlik hizmetleri,
k) öğrenci rehberlik hizmetleri,
1) Atölye ve lâboratuvarlann yönetimine ilişkin esaslar,
Yürütme ve
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Ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, uygulanması ve geliş
Okulun genel işleyişiyle ilgili yönetmeliklerin incelenmesi,
Okul yönetimi ile ilgili işlem ve esaslar (uygulamalı)
Okul Müdürü ve zümre öğretmenlerince uygun görülecek diğer hususlar

YETİŞTİRME PROGRAMINIM

UYGULANMASI:

Madde 11 — Stajyer öğretmen, 10. maddede belirtilen yetiştirme programı
nın rehber öğretmen tarafından düzenlenen iki, ü ç ve daha sonraki çalışma ayları
na bölünmüş faaliyetlerine alınır. Stajyer öğretmen çalışmalara ilk i k i ay gözlemci
olarak katılır. B u iki ayı izleyen üç ayda s t a j e r öğretmen, belirtilen çalışmalara
rehber öğretmenin nezaretinde ilgililerle beraber katılır. Yetiştirme programının
geri kalan süresinde çalışmaları yürüdükten sonra örnek dersler verir.
Bu çalışmalar sırasında stajyer öğretmenler öğrencilere not veremezler, öğ
renci başarısının değerlendirilmesi rehber öğretmen tarafından yapılır.
DEĞERLENDİRME:
Madde 12 — Rehber öğretmen, yetiştirme programının ikinci ve beşinci ay
ları sonunda stajyer öğretmenin çalışmalarına ilişkin ara raporları hazırlayarak
okul müdürlüğüne verir.
B U RAPORLARDA:
a) Stajyer öğretmenin değerlendirilmesi yapılır,
b) Stajyer öğretmene yapılan tavsiyeler ayrıca belirtilir,
c) Varsa stajyer öğretmenin çalışmalarına ilişkin belgeler bulunur.
Madde 13 — Okul Müdürü rehber öğretmenlerin verdikleri raporları inceler
ve değerlendirir. Çalışmaların amacına ulaşabilmesi için ilgililere gerekli tavsiye ve
uyarılarda bulunur, ve gerekli tedbirleri alır.
ÖRNEK DERSLER :
Madde 14 — Son değerlendirme raporunda rehber öğretmen tarafından ba
ğımsız görev yapacak yetişkinliğe ulaştığının belirlenmesi ve okul müdürünün de
bu rapordaki değerlendirmenin kendi inceleme ve gözlemi sonunda edindiği kanaata uyması halinde stajyer öğretmene örnek dersler verdirilir.
Madde 15 — Örnek derslerin konuları, verileceği sınıf ve zaman ile diğer hu
suslar, rehber öğretmenin de görüşü alınarak okul müdürlüğünce belirlenir ve 15
gün önceden stajyer öğretmene duyurulur.
ö r n e k derslere okul müdürü, rehber öğretmen ve stajyer öğretmenin bran
şında yoksa, yakın branşa okul müdürlüğünce uygun görülen b i r öğretmen katılır.
ÖRNEK DERSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Madde 16 — ö r n e k dersler; okul müdürü, rehber öğretmen ve değerlendir
meye davet edilen öğretmen tarafından müştereken değerlendirilir. B u değerlendir
mede, stajyer öğretmenin başarılı olup o l m a d ğ ı düzenlenecek bir değerlendirme
raporunda açıkça belirtilir.
Madde 17 — Yetiştirme programı sonunda rehber öğretmen, stajyer öğretme
nin katıldığı bütün faaliyetleri ve bunlardaki başarı durumunu belirten bir son de
ğerlendirme raporu hazırlayarak okul müdürlüğüne verir. B u raporda:
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10
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a) ö r n e k derslere davet edilen öğretmenin görüşlerine de yer verilir,
b) Stajyer öğretmenin değerlendirilmesi, yetiştirme programının esaslarına
şule yapılır. Millî Eğilim Temel Kanununda belirtilen amaç ve ilkelere uygun ola
rak eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini yapıp yapamayacağı açık
ça belirtilir.
Madde 18 — Son değerlendirme raporunda, rehber öğretmen tarafından ba
ğımsız görev yapacak yetişkinliğe ulaşamadığı için okul müdürlüğüne stajyerliğinin
kaldırılmaması tavsiyesinde bulunulan stajyer öğretmenin durumu okul müdürlü
ğünce değerlendirilir.
Okul müdürü, bu rapordaki değerlendirmelerin kendi inceleme ve gözlemleri
sonunda edindiği kanaate uyması halinde, stajyer öğretmenin stajyerlik süresinin
bir yıl daha uzatılmasını valilik kanalıyla Bakanlığa teklif eder. B u teklifte diğer
tezkiye âmirlerinin gerekçeli kanaatleri de belirtilmelidir.
Okul müdürü ile rehber öğretmenin, stajyer öğretmeni değerlendirmelerinin
farklı olması halinde (diğer tezkiye âmirlerinin gerekçeli kanaatleriyle), ilgili bel
geler değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir.
STAJYERLİĞİN K A L D I R I L M A S I :
Madde 19 — Okul Müdürü, her stajyer öğretmen için ayrı ayrı hazırlanan:
a) Ara raporlarını,
b) Dönem sonu raporunu,
c) ö r n e k dersler değerlendirme raporlarını,
d) Stajyer öğretmenin yıl içindeki örnek iş, konferans vb. çalışmalarım
e) öğretmenin sağlık raporunu dikkate alarak stajyerliğinin kaldırılmasına
karar vermesi halinde stajyer öğretmenin stajyerliğinin kaldırılmasının uygun gö
rüldüğünü Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirir.
Madde 20 — M i l l i Eğitim Müdürü ile Valinin, Okul Müdürünün kanaatine
katılması halinde stajyerliğin kaldırılması için Valilikçe Bakanlığa teklifte bulu
nulur. Farklı bir değerlendirmenin ortaya çıkması durumunda konu Bakanlıkça de
ğerlendirilir. Stajyerlikleri kaldırılan stajyer öğretmenlerin esas görev yerlerinin be
lirlenmesi tayin ve nakil yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Madde 21 — tik yıl yetiştirme programı sonunda stajyerliğinin kaldırılması
uygun görülmeyen stajyer öğretmenler için ikinci yıl yeni bir yetiştirme programı
hazırlanır ve uygulanır.
Madde 22 — İlk yıl yetiştirme programı sonunda stajyer öğretmenin stajyer
liğinin kaldırılması hakkında sicil âmiri tarafından bir üst sicil âmirine yapılan tek
lifin üst sicil amirince uygun görülmemesi halinde durum gerekçeli olarak Bakan
lığa bildirilir. Bu gibi durumlarda ne gibi işlem yapılacağı hakkında Bakanlık ka
rar verir.
Madde 23 — İLk yıl başarılı olamayan stajyer öğretmenler için düzenlenen
ikinci yıl yetiştirme programının sonunda yapılan değerlendirmeler ve verilen ke
sin sonuçlar, stajyer öğretmenin i k i yıllık stajyerlik süresinin bitiminden ü ç ay önce
ilgili öğretim dairesinde bulunacak şekilde Bakanlığa gönderilir.
Madde 24 — İkinci yıl yetiştirme programı sonunda da basarı gösteremiyenlerin görevlerine, usulüne uygun şekilde son verilir.
Madde 25 — Stajyerlik süresi içinde Millî Eğitimin genel amaç ve temel i l 
kelerine aykırı davranışta bulundukları, hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaYürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 11
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şamayacak tutumları, göreve devamsızlıkları, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımın
dan yeterli olmadıkları tesbit olunanların durumları, gerekli belgelerle birlikte Ba
kanlığa bildirilir. Bakanlıkça, bu gibiler hakkında gerekli işlem yapılır.
Madde 26 — Stajyerlik süresi içinde zorunlu bir sebeple başka bir okula
nakledilenlerle asker dönüşü tayin edilen stajyer öğretmenlerin göreve başladıkları
tarihten itibaren 15 gün içinde, stajyerlik süresi de gözönünde bulundurularak yeni
bir yetiştirme programı hazırlanır. B u gibilerin daha önce çalıştıkları okullardaki
stajyerliğin kaldırılmasına ilişkin çalışmaları ve haklarında düzenlenen raporlar
önceki okullarından istenir. Yetiştirme programlarının sonunda yapılan değerlen
dirmede bu raporları da dikkate alınır.
Madde 27 — Stajyer öğretmenler, öğretmenler kurulu toplantılarına (dinle
yici olarak) ve kurumlarınca düzenlenen her türlü seminer, kurs ve konferans vb.
çalışmalara katılmak zorundadırlar.
Mazeretsiz olarak bu gibi çalışmalara katılmayanların durumları stajyerlik
lerinin kaldırılması sırasında dikkate alınır.
Madde 28 — Stajyer öğretmene müstakil nöbet görevi verilmez. Ancak nö
betçi öğretmenin yanında, çalışma programını aksatmamak şartıyle yardımcı ola
rak nöbet görevi verilir.
Millî Eğitim Müdürlüğünce uygun görülen durumlarda stajyer
pansiyonlu okullarda belleticilik görevi verilebilir.

öğretmene

Madde 29 — Stajyer öğretmen ilk yıl yetiştirme programı sonunda başarı
gösterememişse ikinci yıl yetiştirme programı için aynı okulda kalabileceği gibi
Valilikçe okulu değiştirilebilir veya okulunun değiştirilmesi için bakanlığa teklifte
bulunulabilir.
Madde 30 — Stajyer öğretmenlere stajyerlik süresi içerisinde sicil
doldurulmaz.

raporu

Madde 31 -- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli iken, stajyer
liği kaldırılmadan veya bu okullarda hiç görev almadan, Millî Eğitim Bakanlığı
merkez veya taşra teşkilâtı ile diğer bakanlıkların okul, merkez veya taşra teşki
latlarındaki görevlere tayin edilenlerle özel Öğretim kurumlarında çalışan öğret
menler, tekrar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara öğretmen olarak dönmek
istedikleri takdirde, görev yapmış oldukları kurumlarda stajyerlikleri kalkmış olsa
dahi, göreve yeniden stajyer öğretmen olarak tayin edilirler.
BÖLÜM

III

YETERİNCE GELİŞMEMİŞ OKULLARA V E BÖLÜMLERE T A Y l N EDİLEN
STAJYER ÖĞRETMENİN, STAJYERLİKLERİNİN KALDIRILMASI
YETİŞTİRME:
Madde 32 — ihtiyaç dolayısıyle branşında yetişmesini sağlayacak nitelikleri
haiz olmayan okullara tayin edilen stajyer öğretmenler, bîr taraftan müstakil ders
okuturken, diğer taraftan bu yönetmelikte belirtilen etkinlikleri yerine getirirler.
B u stajyer öğretmenler, öğrencilere not verirler ve yönetmeliklerle öğretmenlere
verilen, diğer görevleri de yaparlar.
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Madde 33 — Stajyer öğretmenin atandığı okulda aynı branşta, stajyer öğret
menin yetiştirilmesinde görevlendirilecek öğretmen bulunmaması halinde. Okul
Müdürü, diğer branşlardan, uygun bir öğretmeni rehber öğretmen olarak tayin
eder. Bu da bulunmadığı takdirde, rehberlik okul müdürü tarafından yapılır.
Madde 34 — Rehber öğretmen, bu yönetmeliğin 10. maddesinde belirtilen ye
tiştirme programındaki unsurları dikkate alarak bir yetiştirme programı hazırlar
ve Okul Müdürünün onayından sonra bu programı uygular.
Ayrıca, bu programda stajyer öğretmenin, rehber öğretmenin hangi dersleri
ne; rehber öğretmenin, stajyer öğretmenin hangi derslerine gireceği belirtilir.
Madde 35 — Bu tür okullara tayin edilen stajyer öğretmenlerin, stajyerlik
lerinin kaldırılmasına ilişkin işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Madde 36 — Staiver öğretmenin atandığı okulda, Okul Müdürünün de bir
stajyer öğretmen olması halinde, bu yönetmelikte belirtilen hususlar yetiştirme ve
değerlendirme çalışmaları, Millî Eğitim Müdürlüğünce uygun görülecek bir müdür
veya öğretmen tarafından yürütülür. Bu gibi durumlarda sözkonusu müdür veya
öğretmen tarafından hazırlanacak yetiştirme programı ve değerlendirme raporları
doğrudan Millî Eğitim Müdürlüğüne verilir. Yetiştirme Programı Millî Eğitim
Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.
Madde 37 — Bu okullardaki stajyerlerin yetişme durumu, Millî Eğitim Mü
dürü veya yardımcısı tarafından yılda en az 2 defa denetlenir.
Madde 38 — Stajyerin yetiştirilmesi amacı ile görevlendirilen müdür ya da
öğretmenin verdiği raporlar ve Örnek dersler sonunda ulaşılan kanaat Milli Eğitim
Müdürü ya da yardımcısının gözlem ve incelemesi sonunda verdiği kanaate uygun
ise stajyer öğretmenin stajyerliğinin kaldırılması için Millî Eğitim Müdürlüğünce
Bakanlığa teklifte bulunulur.
BÖLÜM IV
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Madde 39 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, bir veya iki yıllık
stajyerlik süresinin bitimine 4 ay veya daha az süre kalan stajyer öğretmenlerin
durumları mevcut uygulamaya göre tesbit edilir. Sicil âmirleri tarafından stajyer
liklerinin kaldırılması yerinde görülmeyen iki yıllık stajyerlik süresini dolduran
öğretmenlerin görevlerine usulüne uygun şekilde son verilir.
Madde 40 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrencisi ol
mayan okullarla Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtında okul niteliği taşımayan
yerlere tayin edilmiş stajyer öğretmenlerden isteyenler, bulundukları hizmet alan
larındaki öğrencisi olan okullara nakledilirler veya kararnameleri genel idare hiz
metleri sınıfına çevrilir. Stajyer öğretmen olarak tayin edilenlerin stajyerliklerinin
kaldırılmasında bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
Birinci yıl sonunda stajyerlikleri kaldıramayanların stajyerlik süreleri bir
yıl daha uzatılır ve haklarında bu yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
BÖLÜM V
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Madde 41 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 42 — Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanmış
olan yönetmelik ve genelge hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 43 — Bu yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü
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Atça Belediyesinden:
Aydın İli Atça Belediyesi İ m â r Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
G E N E L HÜKÜMLER
Madde 1.01 — 6785 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulu
nan bu Yönetmelik Atça Belediyesi şınırları içinde ve bu Belediyenin
mücavir
sahalarında uygulanır.
Madde 1.02 — B u yönetmelik, Resmî Gazete ile yayınımı takip eden günden
itibaren yürürlüğe girer.
B u yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bundan önce yürürlükte bulunan
yönetmelik ve ekleri hükümsüz sayılır.
Madde 1.03 — B u yönetmelikte yazılı hükümler, imâr plânlarında aksine bir
açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.
Ancak, imâr plânlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu
maksatla etüt edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sadece ayrık veya bitişik bina
yapılacağını, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını, binaların ter
tip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tesbit maksadıyla şematik olarak gösterildiğin
den, bunlara ait ifadeler imâr plânlarının kayıtlarından sayılmazlar.
Madde 1.04 — İ m â r plânlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte de yer al
mamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karekterine göre uygulanacak
şekli takdire Belediye yetkilidir.
Şu kadar k i , tereddüt veya ihtilâf doğurması yüzünden İ m â r ve İskân Bakan
lığına intikal eden konularda ve müteakip benzer işlerde adı geçen Bakanlığın
mütalâasına uyulur.
Bunun dışında, belediyenin hiç bir organı tarafından, bu yönetmelik esasla
rına aykırı olarak, prensip kararları ve benzeri kararlar alınıp uygulanamaz.
Madde 1.05 — B u yönetmelik esaslarına göre yapılacak b ü t ü n yapılar fen ve
sağlık şartlarına ve ilgili diğer tüzük yönetmelik hükümlerine de uymak zorunda
dır.
Madde 1.06 — B u yönetmeliğin, (afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkın
daki yönetmelik) hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.
Madde 1.07 — İ m â r ve İskân Bakanlığınca uygun görülen yerlerde, Halk
konutları Standartlarının bütün hükümlerine uyulmak suretiyle yapılacak bina
larda, bu yönetmeliğin adı geçen standartlara aykırı hükümleri uygulanmaz.
Halk konutlarının yerlerinin uygunluğunun takdiri ve projelerinin onaylan
ması yetkileri, İ m â r ve İskân Bakanlığına aittir. B u yetkilerden tamamı veya bir
kısmı belediyeye bırakıldığı sürece, bunlar belediye tarafından kullanılır.
Madde 1.08 — Projeleri İmâr ve İskân, Bayındırlık veya Millî Savunma Ba
kanlıklarınca hazırlanacak veya onaylanacak yapılara ait projelerin belediyece
incelenmesi sırasında, bu yönetmeliğin 3 ncü bölümünde belirtilen ölçü ve hüküm
lere bağlı kalınması mecburiyeti yoktur.
Ayrıca, umumî binalardan yalnız ayrık nizamda olanları ile sanayi bölgele
rindeki tesisler, bu yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıtla
rına ve yönetmelikte bu gibi binalar için yer verilenler dışında kalan iş ölçülere
tabi değildir.
Ancak, bu maddenin tatbikinde belediyece tereddüte düşülmesi halinde 1.04
ncü maddenin ikinci fıkrası uygulanır.
Madde 1.09 — Ruhsat alınması gerektiği halde, ruhsat alınmadan yapılan
veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar, i m â r planı ile kanun, tüzük ve yönetmeYürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 14
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lik esaslarına uygun hâle getirilmedikçe, bunların tamir, tadil ve ilâvelerine izin
verilmez.
Ancak, bu gibi yapıların bulunduğu parsel içinde plân ve mevzuata uygun
olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tadil ve ilâvelerinde veya yeniden yapıl
ması m ü m k ü n olan yapılarda bu h ü k ü m uygulanmaz.
Madde 1.10 — B u yönetmelikte belediyeye bırakılmış olan takdir yetkileri,
belediyenin imâr işlerini yürütmekle görevli dairesince kullanılır.
Madde 1.11 — Belediyeye ait yerler üzerinde (otobüs durağı, büfe, W . C ,
trafo ve benzerleri gibi) belediye hizmetlerinin görülebilmesi için lüzumlu tesislerin
inşaasına, ancak belediyece mahzur görülmeyen hal ve şekillerde ve o yerin karak
terini muhafaza etmek şartıyla izin verilebilir.
Madde 1.12 — (Geçici Madde) B u Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce
ruhsatı alınıp, yapılmasına başlanmış olan yapılara, ruhsatnamesindeki esaslara
uygun olarak devam edilebilir. Ruhsat süresi geçmiş olan yapılarda bu fıkra hükmü
uygulanmaz.
Yine bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsatname ve eklerine
aykırı olarak yapılan yapılar, gerek yapıldığı tarihte yürürlükte olan esaslara, ge
rekse bu yönetmelik esaslarına göre incelenerek, hakkında lehte olan h ü k ü m uygu
lanabilir.
İKİNCİ BÖLÜM

TARİFLER

Madde 2.01 — B u yönetmelikte sözü geçen ve açıklanması faydalı görülen
bazı tâbirler aşağıda tarif o l u n m u ş t u r :
a) Ticaret Bölgesi,
Küçük San'atlar Bölgesi,
Sanayi Bölgesi,
Protokol Bölgesi,
Yüksek İnşaat Bölgesi,
gibi ifadelerle, imâr plânlarında bu maksatlara ayrıldıkları açıkça belirtilmiş olan
bölgeler kasdedilmektedir.
b) Azami bina s a h a s ı : Parsel içerisinde bina yapılması m ü m k ü n
olan
sahadır.
c) Bina s a h a s ı : Aydınlık ve çıkmalar hariç olmak üzere, binanın arsa zemi
ninde işgal ettiği sahadır.
d) İnşaat sahası : Bodrum ve çatı katlan dahil, iskânı m ü m k ü n olan b ü t ü n
katların, ı ş ı k l a r ı çıktıktan sonraki sahaları toplamıdır. Açık çıkmalar bu sahaya
dahil değildir.
e) Bina derinliği : Bina arka cephesinin, ön cephe istikametine olan en uzak
mesafesidir.
f) Son kat: Çatı veya çatı katlan altında bulunan normal katların en üstte
olanıdır.
g) Saçak seviyesi: Binaların son kat tavan düşemesi üst kotudur.
h) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan
mesafedir.
(% 33 meyilli
meyen korkuluklar,
l a n gibi elemanlar
i) Zemin kat

çatı gaberisi dahilinde kalan, çatılar, yüksekliği 1 metreyi geç
bacalar, merdiven fenerleri, asansör kuleleri, lüzumlu su depobina yüksekliğine dahil değildir.)
: Binaların normal giriş katıdır.
Yürütme ve Idare Bolümü Sayfa: 15
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j) Resmi b i n a : Devlet teşkilât nizamında yer alan ve devletin yapmakla
vazifeli olduğu hizmet ve faaliyetleri ifa eden müesseselere ait veya bu müesseselerce sermayesinin yarısından fazlasına iştirak olunan teşekküllere ait olup, bir
kamu hizmeti için kullanılan binadır.
k) Umumi b i n a : Resmi binalarla, köy, özel idare veya belediyelere ait olan
ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalar, ibadet yerleri, eğitim, sağlık ve spor
tesisleri, sinema, tiyatro ve benzeri binalardır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARSA V E Y A P I L A R L A İLGİLİ HÜKÜMLER
PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ:
Madde 3.01 — İ m â r Plânında gösterilen çeşitli bölgelerde yapılacak ifraz
larda, elde edilecek yeni parsellerin asgarî ölçüleri; arazi meyli, yol durumu, mevcut
yapılar vesaire gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan
yapıların ölçü ve ihtiyaçları da gözönünde tutularak tesbit olunur. Şu kadar k i ,
bu tesbit sırasında aşağıdaki şartlar ihlâl edilemez.
P A R S E L GENİŞLİKLERİ:
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde:
A) 1, 2, 3 veya 4 katlı inşaata müsait yerlerde:
a) Bitişik nizamda : (6) metreden,
b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (6) metreden,
c) A y n k nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (6) metreden,
B) 5, 6 katlı inşaata müsait yerlerde:
a) Bitişik nizamda : (6) metreden,
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (6) metreden,
c) Aynk nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (9) metreden,
C) 7, 8, 9, 10 katlı inşaata müsait yerlerde :
a) Bitişik nizamda : (9) metreden,
b) Blok b a ş l a n n d a : Yanbahçe mesafesi + (9) metreden,
c) Aynk nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (12) metreden,
D) Yüksek inşaat bölgelerinde : (30) metreden.
II — Yalnız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde : (4) metreden.
III — Küçük san'atlar bölgelerinde:
a) Bitişik nizamda : (4) metreden,
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (4) metreden.
c) Ayrık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (4) metreden.
IV — Sanayi bölgelerinde: (30) metreden az olamaz.
B u ölçülerin tesbitinde, köşebaşına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan
bahçe yerine, o yol için tâyin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.
P A R S E L DERİNLİKLERİ:
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde :
a) ö n bahçesiz nizamda: (10) metreden,
b) ö n bahçeli nizamda: ö n bahçe mesafesi -f- (10) metreden
II — Yalnız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde:
a) Ön bahçesiz nizamda : (4) metreden,
b) ö n bahçeli nizamda: ö n bahçe mesafesi + (4) metreden,
III — Küçük san'atlar bölgelerinde: (4) metreden.
IV — Sanayi bölgelerinde: (30) metreden, az olamaz.
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PARSEL S A H A L A R I :
I — ikamet ve ticaret bölgelerinde: Yüksek inşaat bölgesi olarak tesbit edilen yerlerde (2000) m den,
II — Sanayi bölgelerinde: (2000) m den az olamaz.
BAHÇE MESAFELERİ:
Madde 3.02 — İskân sahalarında yapılacak binaların:
Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeleri genel olarak (5)
metredir.
B u binaların bitişik olmayan her cephesinde, komşu sınırlarından itibaren:
Çelik, kârgir ve benzeri yapılarda en az (3) metre,
Diğerlerinde ise en az (5) metre mesafe bırakılması şarttır.
Teşekkül etmiş durumu bu madde hükmüne uymayaa yerlerde, ön ve yan bahçe mesafelerini, mevcut istikametler esas alınarak tâyin ve tesbite, belediye yet
kilidir.
2

2

TEVHİT V E İFRAZLARDA İSTİSNALAR :
Madde 3.03 — a) Çeşitli kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi mak
sadıyla yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden, bu hizmet ve tesisler için lü
zumlu parçaların ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifrazlar, bu yönetmelikteki
ifraz şartlarına tabi değildir.
b) Yeni parsel ihdas etmemek kayıt ve şartıyla, mevcut parsellerde daha
müsait şartlar vücuda getirmek ve tatbikatı kolaylaştıracak durumlar hasıl etmek
maksadıyla yapılacak hudut tashihi mahiyetindeki ifraz ve tevhit muamelelerinde
de bu yönetmelikte sözü geçen asgari ifraz ş a r t l a n aranmayabilir.
c) Birden fazla sokağa yüzü bulunup da diğer bütün şartlar tahakkuk ettiği
halde sadece sokak yüzleri bu yönetmelikteki asgari cephe genişliği şartlarına uy
madığından parçalara bölünemeyen parsellerden köşe başına tesadüf etmeyenleri
nin, belediyece ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanılarak başka bir hal tarzı
bulunmadığı takdirde, bina yapılması m ü m k ü n olan parçaların ayrılmasını sağla
mak üzere cephe genişlikleri azaltılmak kaydıyla ifrazına izin verilebilir.
YENİ İHDAS EDİLECEK PARSELLERİN YOLA
MECBURİYETİ:

CEPHESİ

BULUNMASI

Madde 3.04 — İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel ihdas edilemez.
UMUMİ HİZMETE A Y R I L A N Y E R L E R :
Madde 3.05 — İ m a r plânlarında, iskân hudutları içinde bulunup da, umumi
hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı ay
rıldıktan sonra geriye kalan p a r ç a l a n imar planını ve b u yönetmelik esaslarına
göre müsait ise parsellere aynlabilir. Keza, imar planı ve yönetmelik esaslarına gö
re müsait olduğu takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir. Tamamı umumî
hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plân ve yönetmelik hüküm
lerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştınlıncaya
kadar
sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılmağa devam olunur.
B u gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil bulunmayanlarda; yükseklikleri
tabiî zeminden (6.50) metreyi, inşaat sahaları toplamı (250) metrekareyi geçmemek,
m ü m k ü n mertebe sökülerek başka yere nakli kabil malzemeden ve buna müsait bir
sistemde inşa edilmek şartıyla ve yine imkan nisbetinde mevcut ve müstakbel yol
güzergahlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle, i m a r Kanununun 11 nci maddesin
deki şekil ve esaslar dairesinde muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. B u yapının,
imar planma göre bulunduğu bölgenin özelliklerini ve belediyenin imar işlerini yü
rütmekle görevli dairesinin teklin de gözönüne alınarak, hangi maksat için yapılıp
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kullanılabileceği belediye encümenince tayin ve tesbit olunur. Mal sahibi bu mak
sadın dışına çıkamaz.
Ayrıca, bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil olanlarında program müd
deti sonunda, programa dahil olmayanlarında ise, kanunen muteber müracaat ta
rihinden itibaren 5 yıllık müddetin geçmesi halinde, bu yer belediyece kamulaştırıl
madiği veya imar planında gerekli değişiklik yapılarak başka bir imkan sağlana
madığı takdirde, yine bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar k i bu hallerde veri
lecek ruhsatın daimî olması gerekir.
K A P A N A N Y O L V E ÇIKMAZ S O K A K L A R :
Madde 3.06 — İ m a r plânına göre kapanan yol veya çıkmaz sokaklar üzerinde
veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan parseller ifraz edi
lemezler. B u gibi yerler, İ m a r Kanununun ilgili hükümleri uygulanamadığı ve yapı
yapılmasına müsait bir durum elde edilemediği takdirde, bu hükümler uygulanın
caya veya kamulaştırılıncaya kadar sahiplerince olduğu gibi kullanılmağa devam
olunur.
B u gibi arsalardan 4 yıllık programa dahil olmayan ve bu yönetmelik h ü k ü m
ve ölçülerine göre bina yapılmasına müsait bulunanlarında, yükseklikleri tabiî zemin
den (6.50) metreyi, inşaat sahaları toplamı (250) metrekareyi geçmemek üzere yapı
izni verilebilir.
TEHLİKELİ S A H A L A R :
Madde 3.07 — Seylap bölgesinde bulunması, sıhhi veya jeolojik mahsurları
olması veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arzetmesi yüzünden, imar planlarına
veya yetkili mercilerce hazırlanmış veya onanmış raporlara göre yapı yapılması ya
sak edilen sahalar ifraz edilemez ve bu gibi yerlerde arazinin takviyesine matuf
tesislerden başka yapı yapılamaz.
İSKAN HUDUTLARI DIŞINDAKİ Y E R L E R :
Madde 3.08 — İskan hudutları dışında kalan yerlerde bulunan arsalarda,
sıhhi ve estetik mahsur bulunmadığı takdirde, arsa sathının (% 5) inden fazla yer
işgal etmemek, inşaat sahaları toplamı (250) metrekareyi ve saçak seviyelerinin
tabiî zeminden yüksekliği (6.50) metreyi aşmamak, yola ve arsa sınırlarına (5) met
reden fazla yaklaşmamak şartıyla, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye
evleri veya ziraat, eğlence veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müştemilat
binaları yapılmasına izin verilebilir.
Ancak, bu izin keyfiyeti, arsa sahibine iskan hudutları içerisindeki arsa sahip
lerinin diğer haklarını veya başka bir hak bahşetmeyeceği gibi, belediyeyi de her
hangi bir mükellefiyete zorlamaz.
B u maddede sözü geçen sıhhi ve estetik mahsurların takdiri yetkisi belediyeye
aittir.
BİNA İNŞA ŞARTLARI:
Madde 3.09 — Genel olarak parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uy
mayan arsalarda, yeni inşaat ve ilaveler yapılmasına veya mevcut yapıların esaslı
tâdiline izin verilmez.
B u gibi arsalar, İ m a r Kanunu hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait
hale getirilinceye veya bu m ü m k ü n olmadığı takdirde kamulaştırılıncaya kadar,
sahiplerince eskiden olduğu gibi kullanılmasına devam olunur.
Ancak, i k i tarafında imar plân ve mevzuatına aykırı olmamak şartıyla yapıl
mış bina veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında plana göre tesbit edil
miş bir yol bulunan arsalarda, plân ve yönetmeliğin diğer şartlarına aykırı olma
mak kaydiyle, bu yönetmelikteki parsel büyüklükleriyle ilgili hükümlere uyulmak
sızın yapı yapılmasına izin verilebilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 18
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Ayrıca, durumu yukarıdaki fıkra h ü k m ü n e uymadığı halde, ölçüleri bu yö
netmelikte belirtilen miktarlardan az olmakla beraber, üzerinde civarın karakterine
ve bölgenin şartlarına göre yapılacak binanın gerektirdiği ölçüler sağlanabilen ar
salarda, parsel büyüklükleriyle ilgili hükümlere bağlı kalınmaksızın yapı yapılma
sına da izin verilebilir.
Madde 3.10 — Genel olarak, herhangi bir arsa, imar plânı ve yönetmelik
esaslarına göre parsellere ayrılmadıkça, üzerine lüzumlu müştemilât binaları dışın
da, birden fazla bina inşa edilemez.
Şu kadar ki, umumî binalar, sınaî tesisler, küçük san'at ve ticaret grupları,
kamu tüzel kişileri veya kamu teşebbüsleri tarafından inşa ettirilecek lojmanlar ile
sahası (2000) metrekareden az olmayan parseller üzerine, konut kredisi veren kuru
luşlarca veya kooperatiflerce, tasdikli mevzii imar plânlarına uygun olarak yaptırı
lacak toplu konutlar, bu madde hükmüne tabi değildir.
Madde 3.11 — Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde, yönetmelik hükümleri
ne dayanılarak tâyin edilen azami bina sahasını aşmamak ve asgari bahçe mesafe
lerini muhafaza etmek şartıyla yapı yerini belediye tesbite yetkilidir.
Madde 3.12 — Ayrık yapı nizamına tabi olan veya ikili blok yapılması gereken
yerlerde, daha uygun çözüm yollan bulmak maksadıyla, birkaç dar parseli birlikte
mütalâa ederek o yer için tesbit edilen yapı karakterine uyacak bir tertipten uzak
laşmamak üzere, bina cepheleri (24) metreyi geçmeyen ikili veya üçlü bloklar teş
kil etmeğe belediye yetkilidir.
BİNA DERİNLİKLERİ:
Madde 3.13 — Bina derinlikleri (20) metreyi geçmemek ve hiçbir yerde arka
bahçe sınırına (3) metreden fazla yaklaşmamak şartıyle:
H
1 = L — (k +
) formülü ile hesaplanır.
2
(Burada: 1 = Bina derinliğini,
L = Parsel derinliğini,
k -- Ön bahçe mesafesini,
H = Bina yüksekliğini gösterir.)
Ancak,
Yukarıdaki formüle göre bulunacak bina derinliği (7) metreden az olan hal
lerde arka bahçe sınırına (1) metreden fazla yaklaşmamak şartiyle bu derinliği (7)
metreye çıkarmağa,
Derinliği (7) metreden az olan arsalarda da, komşu parsellerle ahenk teşkil
etmek ve onlara herhangi bir zarar vermemek şartıyle, parsel derinliğince yapı
izni vermeğe,
Belediye yetkilidir.
Ayrıca:
a) İki tarafında imar planına göre olduğu gibi muafazası mümkün bina bu
lunan parsellerde yapılacak binaların derinliği, komşu binaların
derinlikleriyle
ahenk teşkil edecek şekilde tesbit olunur.
b) Köşe başına rastlayan parsellerde bina derinliğinin tesbiti, parselin üze
rinde bulunduğu yolların imar nizamı gözönüne alınarak yapılır.
c) Köşe başından başka iki yola cephesi bulunan ve arsa ön bahçe mesafe
leri çıktıktan sonraki ortalama derinliği (20) metreden az olan parsellerde, bu de
rinliğe kadar yapı yapılabilir.
d) İ m a r plânında, ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki yapı adaların
da yapılacak binaların, gece ve gündüz ikamete ayrılmayıp sadece iş yeri olarak kulYürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 19
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lamları zemin katları ile aynı maksatla kullanılan birinci katları müşterek mütalâa
edilerek, bunların yüksekliği (330) metreyi aşmayan kısımları, varsa bodrumları ile
birlikte arsa derinliğince yapılabilir.
Şu kadar k i , meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabii ze
minden itibaren (6.50) metreyi geçmesi halinde, bu miktarı aşan kısmın, arka kom
şu sınırından en az (3) metre geriden başlatılması lâzımdır.
BİNA YÜKSEKLİKLERİ:
Madde 3.14 — a) İ m a r plânı ve raporlarında kat adetleri veya bina yüksek
likleri belirtilmemiş veya bölge kat nizamı tayin edilmemiş yerlerde, bina yüksek
likleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri, aşağıda gösterilen miktarları aşmamak
üzere tesbit olunur.
İmar planına göre; genişliği:
(6.00) m'ye kadar olan yollarda: Bina yüksekliği (3.50) m'den, kat adedi bod
rum hariç (1) den fazla,
(6.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (6.50) m'den, kat adedi bod
rum hariç (2) den fazla,
(9.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (950) m'den, kat adedi bod
rum hariç (3) den fazla,
(12.00) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (9.50) m'den, kat adedi bod
rum hariç (3) den fazla,
(14.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (12.50) m'den fazla,
(19.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (12.50) m . den fazla olamaz.
(İmar plânlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbir
lerine tahvillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tesbitinde de bu esaslar gözönünde
bulundurulur.)
b) İ m a r plânına göre iskân hudutları dışında kalan veya iskân huduttan
içinde bulunup da yapı yapılması men edilen veya başka maksada tahsis olunan
yerlerde bu madde uygulanmaz.
c) Yeni yapılacak binalann, tâyin edilmiş ise imar plânı veya raporunda veya
bölge kat nizamı plânında, aksi halde bu yönetmelikte gösterilen yüksekliği veya
kat adedini haiz olmalan lâzımdır.
Ancak, temel ve statik hesaplan ile, bahçe mesafeleri, merdiven, ışıktık, ve
saire gibi kat adedi ve bina yüksekliği ile ilgili elamanlan, plân veya yönetmelikte
gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplanmak, lüzumu halinde asansör yeri bırakıl
mak ve proje mesuliyeti ile fennî mes'uliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak
şartıyla, noksan katlı inşaat yapılabilir. Belediyece uygun görülen hallerde 3 ve da
ha az katlı bina yapılması gereken yerlerde inşa olunacak noksan katlı binalarda
ise bu şartlarda aranmayabilir,
Ayrıca, bina yapılması m ü m k ü n olan ve 6785 sayılı Kanunun 48 inci maddesi
nin uygulanması bahis kanusu olmayan parsellerde sahibinin isteği ve belediye en
cümeni kararıyla uygun görülecek muvakkat bir zaman için yüksekliği (6.50) met
reyi geçmeyen bina veya tesislerede izin verilebilir.
d) B u maddenin uygulanmasında, yollardaki anzî genişleme ve daralmalar
da, ön bahçe, yeşil saha, röfuj, meydan, demiryolu, su kenan gibi unsurlar yol ge
nişliğine dahil edilmez.
e) B u yönetmelikte gösterilen yükseklikler, herhangi bir âbideyi veya mu
hafazası gereken tarihi mimari bir eserin görünüşünü bozması halinde, belediyece
lüzumu kadar azaltılabilir.
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BİNALARA KOT VERİLMESİ:
Madde 3.15 — Genel olarak binalara arsanın cephe aldığı yolun kırmızı ko
tuna göre ve yolun yüksek tarafına raslayan bina kenarı hizasındaki tretuvar üst
seviyesinden kot verilir.
Henüz tretuvarı ikmal olunmamış veya kırmızı kotu tesbit edilmemiş olan
yollarda, bu tesbit işinin kısa zamanda yapılmasının m ü m k ü n bulunmaması ha
linde, belediyece yakın bir takribiyetle kot verilmesi de mümkündür.
Yola olan mesafesi (6) metreyi aşan ön bahçeli binalar, genellikle bina ön
cephesi ortasındaki tabîi zeminden kot alırlar. Ancak, fazla meyilli olan veya yol ke
narında set teşkil eden arsalarda yapılacak binalara civarın karakterine göre kot
verilir.
İkili blok teşkil eden binaların her ikisine de aynı kot verilebilir.
Köşebaşlarına rastlayan parsellerde yapılacak binalar, daha fazla yükseklik ala
bileceği sokağın şartlarına tabidir. Ancak, bu yükseklik diğer sokakta (20) metreden
fazla devam edemez. Keza 3.13 üncü maddenin (c) fıkrası uyarınca yapılacak bina
lar da daha fazla yükseklik alabileceği sokağın şartlarına tabi olmakla beraber, en
az (3) metre evvel diğer sokak şartlarına uydurulacaktır. Şu kadar ki, bina derinli
ğinin (20) metreden fazla olmaması halinde bu fıkradaki (3) metrelik mesafe şartı da
aranmayabilir.
İki tarafındaki parsellerde, imâr planına göre muhafaza edilen ve fakat yük
seklikleri bu yönetmelikte belirtilenden daha fazla olarak teşekkül etmiş binalar
bulunan bir parselde, yapılacak binanın yüksekliği, komşu binalarla ahenk teşkil
edecek şekilde arttırılabilir. Ancak, bu artış i k i taraftaki komşu bina yükseklikleri
ortalamasını geçemez.
Cephe genişliği (12) metreyi geçmeyen bir parselde yapılacak bina yüksekli
ğinin iki taraftaki komşu parseller için tesbit edilmiş olan yüksekliklerden farklı
olması halinde, bunlarla ahenk teşkil edecek şekilde arttırılması veya azaltılması
mümkündür. Ancak, bu ayarlama i k i taraftaki komşu bina yükseklikleri ortalama
sına tecavüz edemez.
Madde 3.16 — Genel olarak, zemin kat döşeme seviyeleri: binaların kot aldı
ğı yol cephesince bu kota esas olan tretuvar üst seviyesinden aşağı düşürülemez.
ve (+ 1) metreden daha fazla olamaz. Fazla meyilli sokaklar üzerinde yapılacak bi
nalarda uygulanacak şekli takdire, gereken yerlerde kademeler yaptırmağa beledi
ye yetkilidir.
Arazi meylinden faydalanmak maksadıyla veya mimarî icaplar sebebiyle, bir
binalar blokunun, bir binanın veya müstakil bir dairenin, tesbit edilen bina yük
sekliğini aşmamak, belirli piyesler için tâyin clunan asgari kat yüksekliklerine ve
bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı olmamak şartıyla çeşitli katlardan ve
farklı taban veya tavan seviyelerinden müteşekkil olarak tertiplenmesi m ü m k ü n
olduğu gibi, zemin katlann binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan pi
yesleri de zemin kat kotu ile bağlı kalınmaksızın tertip edilebilir.
BAZI YAPILARDA A R A N A N ŞARTLAR:
Madde 3.17 — a) Kat adedi ve yükseklikleri :
Kerpiç binalarda: B i r bodrum ve bir normal kat, yani (3.50) metreyi,
Hımış, ahşap, yarım ahşap, yarım kagir binalarda: B i r bodrum ve i k i nor
mal kat, yani (6.50) metreyi aşamaz.
Kerpiç yapıların üzerine ayrıca çatı katı yapılamaz.
b) Ahşap ve yarım ahşap binalar bitişik olarak yapılamazlar. Hımış ve
yarım kagir binaların, komşu hudutlarında zeminden itibaren çatının her yerinden
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(050) metre yüksekliğe kadar ve en az bir tuğla kalınlığında yangın duvarı yapılması
şartıyla bitişik olarak inşa edilmesi mümkündür.
c) Umumî binalar çelik, betonarme, kârgir veya benzeri olabilir.
Ancak, mimarî karekteri veya kullanma şart ve şekilleri itibariyle özellik arzeden yapılar bu hükme tabi değildir.
d) H e r türlü binaların temel ve bodrum kat duvarları kârgir olacaktır.
SAÇAKLAR:
Madde 3.18 — Binalarda saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak saçakların
(1.20) metreyi geçmemek üzere genişliği belediyece tâyin olunur.
ÇATILAR V E ÇATI K A T L A R I :
Madde 3.19 — Çatı yapılması mümkün olan yerlerde çatıların (% 33) meyili
gabari dahilinde kalması ve civarın karakterine, yapılacak binanın durum ve ihti
yacına uygun olması şarttır.
Çatı katı yapılması men edilmiş yerlerdeki binalarda komşu parsele bakan
yan cephe hariç bitişik olmayan diğer cephe hatlarından itibaren en az (230) metre
geri çekilmek ve taban düşemesi üzerinden tavan altına kadar olan iç yüksekliği
(2.60) metreden fazla olmamak, çatı meyli (%25)i, saçak genişliği (0.60) metreyi a ş
mamak ve ayrıca hiçbir çıkma veya çıtıntısı bulunmamak şartıyla çatı katı yapıla
bilir.
Ayrık yapı nizamına tabi binalarda yapılacak çatı katlarının proje tertibi bakı
mından bu madde de yer alan ölçülere göre her cepheden geri çekilmesi m ü m k ü n
olamıyanlarında, ön cephe hattından en az (2.50) metre geri çekmek kaydı ihlâl
edilmemek şartıyla, diğer geri çekme mesafelerini projenin tertibine, civarın ka
rakterine göre azaltmaya veya gerekirse kaldırmağa belediye yetkilidir. Ancak bu
fıkra uyarınca yapılacak çatı katlarının sahası, bina sahasının (% 30) unu geçemez.
(2.50) metrelik geri çekme mesafesinin tesbitinde, bina çıkmaları vesair çıkınt ü a r hesaba katılmaz.
ÇIKMALAR:
Madde 3.20 — Binalarda, âzami bina sahası dışında:
Kendi bahçe hudutları dışına taşmamak.
Genişliği (1.50) metreyi aşmamak,
Y o l cephelerinde kot aldığı nokta hizasından, diğer cephelerde tabiî zemin
den çıkma altına kadar olan en yakın şakulî mesafe (2.40) metreden aşağı düşmemek,
Arka komşu hududuna açık çıkmalarda (2.00) metreden, kapalılarda (3.00) met
reden fazla yaklaşmamak şartıyla çıkma yapılabilir.
Ayrık nizama tabi veya yan bahçeli binaların bitişik olmayan cephelerinde
yapılacak çıkmalar, yan ve arka komşu hudutlarına, açık çıkmalarda (2.00) metreden,
kapalılarda (3.00) metreden fazla yaklaşmamak şartıyle cephe uzunluğunca devam
edebilir.
Bitişik yapı nizamına tabi binaların ön ve arka cephelerinde yapılacak çık
malar, yan komşu hududuna, açık çıkmalarda (1.50) metreye, kapalılarda (2.00) met
reye kadar yaklaştırılabilir.
Ayrıca, yine bitişik nizama tabi yerlerde, i k i taraftaki ilgililerin muafakatı
halinde ve belediyece mahsur görülmediği takdirde, çıkmaların yan komşu hudu
duna kadar yaklaştırümalanna da izin verilebileceği gibi,
Yürütme ve İdare Boluma Sayfa : 22

19 Mart 1981 — Sayı: 17284

Sayfa 25.

RESMİ GAZETE

Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa
yapılsın (0,20) metreyi geçmeyen motifler ile bahçe içerisinde yapılacak üstü açık
teras ve zemin kat giriş merdivenleri, bina cephesinden itibaren genişliği (1,50)
metreyi geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar ü s t
seviyesinden en az (2,40) metre yükseklikte bulunmak şartıyla, yol durumuna,
civarın ve binanın karekterine göre, belediyece tesbit edilecek giriş saçakları çıkma
addedilmez.
IŞIKLIKLAR:
Madde 3.21 — Her müstakil ev veya dairede, en az bir oturma odası ile yatak
odalarının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları gereklidir. B u şekilde
ışık ve hava almalarına lüzum olmayan diğer odalarla mutfakların ışıklıktan, yıkan
ma yeri ve W. C'lerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmalarıda mümkündür.
Genel olarak ışıklıklar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyen binalarda dar
kenarı (1.00) metreden ve sahası (3.00) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenarı (1.50)
metreden ve sahası (4.50) metrekareden az olamaz.
Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacakları ışıklık
lar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyenlerde dar kenarı (150) metreden ve sahası
(4.50) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenarı (2.00) metreden, sahası (6.00) metre
kareden az olamaz.
Her türlü binada hava bacalarının asgarî ölçüsü 0.45x0.45 metrekaredir.
Asgarî ölçüdeki bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok dört piyes
faydalanabilir. B u piyeslerin adetlerinin artması halinde, dörtden fazla her bir piyes
için ışıklık veya hava bacası ölçüsü, aynı nisbette artırılır.
Ancak, yukarıda belirtilen şekillerde ışık ve hava alması gerekmeyen veya
lüzumlu ışık ve havayı bu yönetmelikte tarif edilen şekilde esasen alması müm
kün olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava bacasına pencere açılması, bu
ışıklık veya hava bacası ölçülerinin arttırılmasını gerektirmez.
Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası,
caktır. Komşu bina veya parselin ışıklık veya hava
tiyle, bu elamanların yapılmaması veya ölçülerinin
Işıklık ve hava bacaları, bunlara ihtiyacı olan

kendi parseli üzerinde buluna
bacasından faydalanmak sure
azaltılması caiz değildir.
kattan itibaren başlatılabilir.

Binaların bitişik olması gereken komşu tarafında boydan boya ışıklık yapıl
ması halinde, civarın inşaat nizamına aykırı bir görünüş meydana getirmemek
üzere, sokak cephesinde bina yüksekliğince en az bir piyese yer verilmesi veya
belediyece mahzur görülmeyen hallerde bu kısmın aynı şekilde duvarla kapatılması
mecburidir.
E V L E R D E B U L U N M A S I G E R E K E N PİYESLER V E ÖLÇÜLERİ:
Madde 322 — a)

Her müstakil evde veya dairede; en a z :

1 Oda
1 Yatak odası veya nişi
1 Mutfak veya yemek pişirme yeri
1 Banyo veya yıkanma yeri
1 WC bulunacaktır.
3 veya daha az odalı ev veya dairelerde yıkanma yeri ile WC bir arada olabilir.
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b) Bunlardan;
E n az 1 oda
(2.80x4,00) m .
Yatak ve çalışma odaları
(2.10x2.80) m .
Mutfak veya yemek pişirme yerleri
(1.50x2.0ü) m .
Banyo veya yıkanma yerleri
(1.20x2.00) rn.
W. C.
(0.90x1.20) m.
Antre, ofis, koridor, yatak holü vesair iç geçitler
(1.00x1.20) m .
Birden fazla daire ile ilgili genel geçitler
(1.10x00) m.
ölçüsünden daha küçük yapılamaz.
B u yerlerin, normal şekilde yapılamaması halinde, içerisine en az bu
ölçülerde bir dikdörtgen sığdırılabilecek mesahayı haiz bulunmaları lâzımdır.
İÇ YÜKSEKLİKLER:
Madde 3.23 — Genel olarak, iskân edilen katların, taban döşeme kaplaması
üzerinden tavan altına kadar olan yüksekliği (2.40) metreden az olamaz.
Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, W. C , kiler, ofis, antre, koridor, yatak
holü, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler, asma katlar, iskân edilmeyen çatı
ve bodrum katları ile müştemilât binalarında b u yükseklik (2.20) metreden aşağı
düşmemek üzere indirilebilir.
Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük gibi özellik arzeden yerlerin yük
seklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği şekilde tesbit ve tâyin
olunur.
Otel, pansiyon, işhanı, büro, mağaza, dükkân ve benzeri işyerlerinin ve içeri
sinde insan oturan, yatan veya çalışan diğer binaların iç yükseklikleri de (2.40)
metreden az olamaz.
Düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu olarak uzun
süre içinde kaldığı mahallerin taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan
temiz açıklığı (3.50) metreden az olamaz.
PENCERELER:
Madde 3.24 — Binalarda, pencere boşluktan toplamı, faydalanılacak piyes
alanının : Salon, oda ve mutfaklarda sekizde birinden ve birinden ve her halde (125)
metrekareden, diğer piyeslerde onda birinden ve her halde (0.42) metrekareden az
olamaz. Camlı balkon kapılannın (0.80) metreden yukandaki kısımlan pencere boş
luğu sayılır.
KAPILAR:
Madde 3.25 -— Genel olarak kapı yükseklikleri (2.00) metreden, kapı geniş
likleri ise; bu yönetmelikte sözü geçen umumî binalann, otel, pansiyon, işhanı,
çarşı ve benzerleriyle.daire adedi 4'ten fazla olan apartmanların ana giriş kapılan
nın (1.30) metreden, bunun dışında kalan sokak kapılannda (1.00) metreden, oda ka
pılarında (10.90) metreden, mutfak, kiler, yıkanma yeri, W. C. ve benzeri yerlerin
kapılarında (0.70) metreden az olamaz.
Asansör, garaj, odunluk, kömürlük, depo ve benzeri özellik arzeden yerlerin
kapılarında bu madde hükümleri aranmaz.
Madde 326 — Binalann bitişik komşu tarafına, ilgili komşu parsel sahibinin
muvafakati alınıp tapuya tescil ettirilmedikçe ve ait olduğu piyes kapı veya pen
cere açılmasa dahi esasen gerekli direkt ışık ve havayı alacak elamanlara sahip
bulunmadıkça, pencere ve kapı açılamaz.
MERDİVENLER:
Madde 3.27 — B u yönetmelikte sözü geçen umumî binalarla, otel, işhanı,
büro, pasaj, çarşı ve benzerlerinin, birden fazla dairesi olan ev ve apartmanlann
merdivenleri ahşap olamaz.
Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa: 24
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Merdiven ve Sahanlık Genişlikleri :
Yukarıda belirtilen binalarda ve varsa çatı katındaki daireler dahil dörtten faz
la dairesi bulunan apartmanlarda, (1-20) metreden, diğer binalarda (1.00) metreden az
olamaz.
B u genişliklerin :
Tek aileye mahsus evlerde (0.90) metreye, çatı ve bodrum merdivenler ile
servis merdivenlerinde (0.70) metreye kadar indirilmesi mümkündür.
Merdiven Basamaklarının ölçüleri :
a = Basamak yüksekliğini göstermek ve (0.19) metreden fazla olmamak,
b = Basamak genjşUğini göstermek üzere : 2a + b = 60 ile 63 formülüne
göre hesaplanır.
Balasmanlı merdivenlerde, merkezden (0.15) metre mesafede asgarî basamak
genişliği (0.10) metre olacak, bu genişlik basamak ortasında nizamî ölçüden aşağıya
düşmiyecektir.
İ m â r plânı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazası
m ü m k ü n olan binalara kat ilâvesi halinde, mevcut yapılacak işlemi tayine, belediye
yetkilidir.
ASANSÖRLER:
Madde 3.28 — Yüksekliği (15.50) metreyi geçen veya beşten fazla katı bulu
nan binalarda, zemin kattan itibaren (çatı katı hariç) son kata kadar, dar kenarı
(1.00) metreden ve sahası (1.50) metrekarelere göre asansör tesisi mecburidir. B u
binalardan sadece apartmanlarda, bu fıkra hükmüne göre yer ayrılmakla beraber,
asansör tesisi mecburiyeti bir kat daha fazlası halinde uygulanır.
Binamn kat ve daire adedinin fazlalığı veya kullanma şeklinin gerektirdiği
lüzuma göre, asansör ve yerinin ölçü veya adedini artırmağa, başlangıç katı olarak
zemin kat yerine, bodrum veya birinci katı kabul veya tayine, belediye yetkilidir.
İ m a r planı île kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazası müm
kün olan binalara kat ilâvesi halinde, ilâve kat ile birlikte kat adedi altıyı ve bina
yüksekliği (18.50) metreyi geçmediği takdirde, asansör aranmayabilir veya asansör
yeri ölçüleri mevcuda uydurulabilir. Kat adedi dörtten az olan mevcut binalara bu
fıkra h ü k m ü uygulanmaz.
Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, nizamî şekil ve ölçülerde
merdiven yapılması şartını ortadan kaldırmaz. Asansör yapılması gereken binalar
dan belediyece lüzumlu görülenlerinde içte veya dışta, yangına mukavim bir malze
meden, en az (0.70) metre genişliğinde yangın merdiveni yapılması şarttır.
KORKULUKLAR:
Madde 329 — Her türlü binada:
Balkon ve teras etrafında, 5 ten fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde,
kotu (0.90) metreden az olan pencere boşluklarında, döşeme kotundan itibaren en
az (0.90) metre yüksekliğe kadar, fenni icaplara uygun olarak korkuluk yapılması
mecburidir.
BACALAR:
Madde 3.30 — Kaloriferli dahi olsa, mesken olarak kullanılan binaların her
bir dairesinde, mutfak ve banyo dışında kalan en az (1) piyeste, otel, iş hanı ve
benzeri bulların ise her katında en az (1) baca yapılması mecburidir.
Normal bacaların iç genişlikleri en az (0.13x0.13) metre olmak üzere her
katın bacası müstakil olacak, i k i ve daha fazla baca birbirine bağlanmayacaktır.
Her ateş mihrakına .ayrı b i r baca yapılacaktır. Şönt baca yapılması halinde
bu kayıt aranmaz.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 25
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PORTIKLER:
Madde 3.31 — Genel olarak portik bırakılması gereken, yerlerde, portik yük
sekliği (3.50) metre, derinliği ise (4.00) metredir.
Ancak, civarın teşekkül tarzı ve mevkiin özellikleri dolayısıyla bu miktarlar
Belediyece değiştirilebilir.
PASAJLAR:
Madde 3.32 — Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların :
a) Taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan temiz açıklığının (3.50)
metreden,
Genişliğinin (30.00) metreden kısa pasajlarda (3.00) daha uzunlarda (4.00) met
reden az olmaması,
b) Her biri (1.30) metreden dar olmayan en az 2 giriş çıkış kapısı ile yeteri
kadar havalandırma bacası veya tertibatını haiz bulunması,
c) Birden fazla katlı olmaları halinde, her bir kat arasında 327 nci madde
deki şartlara uygun merdiveni olması,
d) B i r kısmı veya diğer katları başka maksatlar için kullanılan binalar
içerisinde bulunmaları halinde, diğer esas giriş, merdiven, asansör ve geçit gibi
tesislerle bu tesislere ayrılan yerlerin pasaj dışında ve müstakil olarak tertiplen
mesi gereklidir.
SU DEPOLARI V E SIHHİ T E S İ S L E R :
Madde 3.33 — B u yönetmelikte sözü geçen umumî binalarla, otel ve benzer
lerinde ihtiyaca göre en az (15) tonluk su deposu bulunacaktır.
Ayrıca işhanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarla otel ve benzerlerinde
en çok (25) kişiye, sinema, tiyatro gibi umumî binalarda ise en çok (50) kişiye, en az
(1) kadın ve (1) erkek için olmak üzere lüzumu kadar W. C , pisuvar ve lavabo yapıl
ması gereklidir.
BODRUMLARLA İLGİLİ BAZI H U S U S L A R :
Madde 3.34 — B u yönetmelikte sözü geçen u m u m î binaların bodrum kısım
ları, esas bloka tabi değildir.
Tabiî zeminin veya bahçe seviyesinin altmda kalmak şartıyla lüzumlu görülen
hallerde bahçenin tamamında bodrum yapılmasına Belediyece izin verilebilir.
Madde 3.35 — Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyil
li yollar dışında yapılacak ö n bahçesiz binalarda yol cephesinden bodrum girişi ya
pılamaz.
KAPICI D A İ R E S İ :
Madde 3.36 — (8) den fazla dairesi bulunan apartmanlarda ayrı bir W. C. ile
yemek pişirme yerini de ihtiva eden, gerekli ışık ve havayı alabilen en az (6) metre
karelik bir odadan ibaret kapıcı dairesi yapılması mecbuıidir.
MÜŞTEMİLÂTLAR:
Madde 3.37 — Binaların müştemilât kısımları, m ü m k ü n ise esas binanın
bodrumda veya çatı arasında, aksi halde bahçede ayrıca yapılacak müştemilât bina
larında tertiplenebilir.
Dört tarafı yol ile çevrili istisnaî parseller dışında, esas binaların yol tarafın
daki cephe hatlarını tecavüz eden müştemilât binası yapılamaz,
B u gibi istisnaî parsellerde müştemilât binalarının yapılacağı yeri tayine bele
diye yetkilidir.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 28
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Müştemilât binalarının:
a) Dar kenarı (4.00) metreden, en yüksek noktasının tabiî zeminden yüksek
liği (2.50) metreden fazla olamaz.
b) Esas binaya bitişik oldukları takdirde, komşu hudutlarına, aksi
esas binaya mesafeleri 3.02 nci maddede belirtilen miktarlardan az olamaz.

halde

c) Yapı cinsleri ahşap veya yarım ahşap olamaz.
d) Parsel durumu müsait olduğu takdirde, esas binanın inşaasından önce de
yapılması mümkündür.
e) Kapıcı dairesi, garaj, odunluk, kömürlük, depo, mutfak, çamaşırhane ve
benzeri hizmetler için kullanılması gerekir.
PARATONERLER:
Madde 3.38 — İçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle sivri ve yük
sek bina ve tesislere paratoner konması mecburidir.
BAHÇE D U V A R L A R I :
Madde 3.39 — Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafındaki cephe
hatlarının önünde (1.00) metreyi, gerisinde ise (150) metreyi geçemez. Ayrıca üzerleri
ne yükseklikleri (1.00) metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.
Fazla meyilli yerlerde uygulanacak şekli takdire belediye yetkilidir.
Okul, hastahane, cezaevi, ibadet yeri, elçilik, sefarethane, açık hava sineması
ve benzerleri gibi özellik arzeden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanaî böl
gelerinde yapılacak bahçe veya çevre duvarları bu madde hükmüne tabi değildir.
ŞANTİYE BİNALARI:
Madde 3.40 — Lüzum ve ihtiyaca göre belirli bir süre için yapılıp yıkılması
gereken şantiye binaları, bu yönetmelikte belirtilen ölçülere tabi değildir.
Şantiye binalarının, bulunduğu parsel içinde yapılması gereken esas bina
veya müştemilât binası şartlarına tamamen uyması halinde, yıktırılması gerekmez,
lüzumlu formalitelerin tamamlanması suretiyle muhafaza edilmeleri mümkündür.
Aksi halde, esas binaya kullanma izni verilebilmesi için şantiye binasının yıktırılmış
olması şarttır.
DİĞER BASİT T E S İ S L E R :
Madde 3.41 — Bahçelerde yapılması istenen pergole ve basit ser gibi

bazı

tesislerin inşaasına ve parsel hudutlarını aşmayan genişliği (1.00) metreyi geçmeyen
kuranglez yapılmasına belediyece izin verilebilir.
KUYULAR:
Madde 3.42 — Genel olarak, temiz ve pis su kuyuları ile fosseptikler komşu
hudutlarına (5.00) metreden fazla yaklaştırılamaz.
Ancak, bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde, özellikle bitişik yapı ni
zamına tabi yerlerde, fenni ve sıhhî mahzur bulunmadığı takdirde bu mesafeleri
azaltmağa veya birkaç komşuya ait fosseptikleri bir arada veya bitiştirerek yaptu
mağa, belediye yetkilidir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAPI RUHSATI İŞLERİ
Madde 4.01 — Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadil işlerinde, yapı ruhsatiyesi al
mak için belediyeye müracaat sırasında, dilekçeye eklenmesi gereken plân, proje
ve resimler aşağıda gösterilmiştir.
a)

b)

Mimarî proje:
1 — 1/500 ölçekli
2 — 1/50 ölçekli
3 — 1/50 ölçekli
4 — 1/50 ölçekli

umumî vaziyet plânı,
temel, bodrum ve kat planlan,
en az i k i tam kesit,
cephe resimleri,

Statik proje,

— Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda betonarme
hesap ve resimleri,
— Diğer binalarda, durum ve ihtiyaca göre, gerekirse çatı hesabı, diğer statik
hesap ve resimleri,
c)

Gereken hallerde, tesisat plâm, proje ve resimleri.

Madde 4.02 — 4.01 inci maddede sözü geçen belgelerin:
a) İ m a r ve İskan Bakanlığınca kabul ve tesbit
standartlarına uygun olması,

edilen

b)

Ehliyetli elamanlara tanzim ettirilmiş bulunması,

c)

Projenin b a ş ı n d a :

çizim ve

tanzim

Arsanın:
— Yeri,
— Tapu kaydı,
— Pafta, ada, parsel numaralan,
— Miktan,
— İhtiva ettiği yapılar,
Yapılacak yapının:
— Cinsi,
— Kat adedi,
— Bina ve inşaat sahalan,
— Hangi maksatla kullanılacağı,
— Tahmini metrekare bedeli,
— Tahmini bedeli,
Yapı sahibi ile,
Projeleri tanzim eden,
Yapının fennî mes'uliyetini alacak olan,
Sürveyans hizmetini görecek olan,
elamanlar hakkında lüzumlu bilgileri açıkça
etmesi,
Yürütme ve İdare Bölumü Sayfa: 28
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Bunlardan:

Gerek mimarî projelerin, gerekse diğerlerinin (3) takım halinde düzenlenip,
usulüne göre dosyalanması lâzımdır.
Madde 4.03 — Resmî bina inşaat, ilâve ve esaslı tadillerinde, 4.01 inci maddede
sözü geçen belgelerden:
a) Mimarî proje yerine, 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje ibraz edilebilir.
b) Millî Savunma, Bayındırlık veya î m a r ve İskân Bakanlığının, bu konudaki
bütün sorumluluğu kendileri yüklendiklerine dair resmî yazısı ibraz edildiği takdir
de, projeleri adı geçen Bakanlıklarca düzenlenen veya onaylanan binaların, statik ve
tesisat, plân proje, resim ve hesaplarının ve 4.02 nci maddede belirtilen bilgi
tablosunun belediyeye ibrazına lüzum yoktur.
Madde 4.04 — Belediyece, 4.03 üncü maddede sözü geçenler dışında kalan
yapılardan, büyüklüğü veya bazı özellikleri dolayısıyle uygun görülenlerinin mimarî
projeleri de 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje olarak istenebilir.
Madde 4.05 — Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadillerde
sonradan değişiklik yapılması istendiğinde:
a) Yapılacak değişiklik binanın bütününde ise; yukarıda 4.01 ve 4.03 üncü
maddelerde sözü geçen mimarî projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir.
Bu değişiklik, yapının statik hesaplarında da değişiklik yapılmasını gerektir
diği takdirde, 4.01 inci maddenin (b) fıkrasıyla, 4.03 üncü maddenin (b) fıkrası ge
reğince istenen belgelerin gerekenlerinin de değiştirilmesi lâzımdır.
b) Yapılacak değişiklik, belirli bir veya birkaç kata inhisar ediyorsa, beledi
yeye sadece değiştirilmesi istenen katların plânlan ibraz olunur.
Gerekirse, yukandaki (a) fıkrasında belirtildiği şekilde statik
hesaplann
değişik şekli de istenebilir.
c) B i r katın belirli bir kısmında değişiklik yapılması gerektiği takdirde, sa
dece bu kısmın tadil planının belediyeye ibrazı ile iktifa olunabilir.
d) Proje üzerinde basit tashihler yapılması m ü m k ü n olan hallerde ayrıca ta
dilat projesi istenmez ve bu düzeltmeler bütün nüshalarda aynı şekilde yapılarak
belediyece mühürlenip imzalanır.
e)

B u maddede sözü geçen tadilat projelerinin (3) takım olması lazımdır.

Madde 4.06 — Ruhsata tabi olan basit tadil ve tamirlerde plan, proje, resim
ve hesap istenmez.
Madde 4.07 — 6785 sayılı Kanunun 3. maddesinde sözü geçenler d ı ş ı n d a :
B u yönetmelikteki hükümlere aykırı olmamak ve taşıyıcı unsurları değiştir
memek şartıyle:
Pencerelerin tabanlarının indirilmesi veya kapıya tahvili, pencere ve kapı yer
lerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi, bahçe tanzimleri, korkuluk, paratoner, per
gele ve benzerleriyle küçük ve basit kümesler yapılması,
Gerek bunların gerekse bölme duvarı, bahçe duvarı, duvar kaplaması, baca,
saçak ve benzeri elamanların tamirleri ruhsata tabi değildir.
E k Madde — 7/5/1976 gün ve 15580 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ve bilahale 21/5/1977 gün ve 15943 ve 23/12/1977 gün ve 16148 sayılı Resmî Gazetelerde yayınla
nan şekliyle bazı maddeleri değiştirilen otopark yönetmeliği hükümlerine uyula
caktır.
Madde 5 — B u Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
Yürütme ve Idare Bolümü Sayfa: 29
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Tebliğler
Maliye Bakanlıgından:
Gider Vergilerine A l t İlk Madde
İndirim Tebliği
(Sıra No : 309)
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 27 nci maddesi gereğince, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yapılan inceleme sonunda :
1 — imalâtında diğer vergili maddeler yaraşıra, plastifiyan imalâtçısı mües
seselerden vergisi ödenerek temin edilen plastifiyan maddeler kullanılan P V C Compaund granül için
% 68.
2 — İmalâtında vergili olarak tedarik edilmiş maddelerle birlikte üreticilerin
kendi plastifiyan tesislerinde ürettikleri plastifiyan maddeler kullanılan P V C Compaund granül için
% 22.
3 — İmalâtında vergili olarak tedarik edilmiş maddeler yanısıra plastifiyan
madde kullanmaksızın (rijit imalâtta bulunanlar) ya da diğer vergili maddeler yanı
sıra plastifiyan imalâtçısı müesseselerden vergili olarak temin edilmiş
plastifiyan
maddeler kullanılan P V C Compaund toz (kuru karışım) için
% 69.
4 — İmalâtında vergili olarak tedarik edilmiş maddelerle birlikte üreticilerin
kendi plastifiyan tesislerinde imal ettikleri plastifiyan maddeler kullanılan P V C Com
paund toz (kuru karışım) İçin
% 46.
5 — İmalâtında diğer vergili maddeler yanısıra plastifiyan imalâtçısı mües
seselerden vergisi ödenerek temin edilen plastifiyan maddeler kullanılan P V C Com
paund pasta (hamur) için
% 81.
6 — İmalâtında vergili olarak tedarik edilmiş maddeler yanısıra üreticilerin
kendi plastifiyan tesislerinde ürettikleri plastifiyan maddeler kullanılan P V C Com
paund pasta (hamur) için
% 63.
oranlarında ilk madde indirimi tespit edilmiştir.
Bu konuda daha önce 1/9/1971 tarihli ve 13943 sayılı, 2/5/1977 tarihli ve 15925
sayılı ve 19/11/1978 tarihli ve 16464 sayılı Resmi Gazeteler'de yayımlanan sırasıyla
170, 255 ve 282 Sıra Numaralı İlk Madde İndirim Tebliğleri iptal edilmiştir.
Sözü edilen indirim oranlarının uygulanmasına işbu Tebliğin Resmî Gazete'de
yayımlandığı tarihi izleyen ayın birinci gününden itibaren başlanması gerektiği tebliğ
olunur.
Maliye Bakanlığından:
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
17 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
S E R İ : III
No : 18/5
Madde 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara İliş
kin Seri : III, No : 13 Tebliğin, Seri : UT, No : 13/2 Tebliğ İle değişik 6 ncı maddesi
nin B bendinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Kabul edilecek poliçelerin vadeleri kabul tarihinden veya konişmento tarihin
den başlayarak en az 30 en çok 180 gündür. Ancak bu süre, ihracatçı sanayicile
rin teşvik veya ihracat belgesine dayalı yatırım malları ithalatları için 180 günden
az olamaz.>
Madde 2 — Seri : III, No : 13/4 Tebliğ ile belirlenen kabul kredisi ile ithal
edilecek maddeler listesinin birinci sırasına aşağıdaki cümle eklenmiştir ;
(«— İhracatçı sanayicilerin teşvik veya ihracat belgesine dayalı yatırım mal
ları» dahil)
Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa

30

T.C.
Resmi Gazete
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

19 Mart 1981

İLÂN

PERŞEMBE

Sayı:

17284

BÖLÜMÜ

Yargı ilânları
Şiran Sulh Ceza Hakimliğinden:
E . N o : 1975/50
K . N o : 1978/14«
12/3/1974 tarihinde Şiran İlçesi Bolluk Köyü Köykenarı mevklinâe bulunan aync
köyden Yaşar (Durmuş) Şahinin eylemine uyan T . C . K . nun 513/2. maddesi gereğince
taktiren 2 ay hapis ve 150 lira ağır para cezası ile tecziyesine, sanığın tecavüz etmiş
olduğu yerin değeri suç tarihinden hafif olarak kabulü üe sanığa verilen cezanın T. C. K .
nun, 522/1. maddesi gereğince taktiren 1/3 nisbeünde indirilerek sanığın 20 gün hapis
ve 50 lira ağır para cezası ile cezalandırnmasına, sanığın cezası T . C . K . 59. maddesi
gereğince suçu kabul etmesi nedeniyle cezasının taktiren 1/6 nisbetinde indirilerek
sanığın 16 gün hapis ve 41 Ura 60 kuruş ağır para cezası ile cezalandırılmasına, sucun
İşleniş şekli nazara alınarak 047 sayılı kanun gereğince sanığa verilen cezanın 4. mad
deye göre ve 647 S . K . nun 6. maddesinin uygulanmasına taktiren mahal olmadığına,
360 lira 50 kuruş yargılama giderinin sanıktan tahsiline.
Sanığın yokluğunda yargrtay yolu açfk olmak üzere 16/11/1978 tarihinde karar
verildi.
3171/1

E . N o : 1975/49
K . N o : 1979/42
22/2/1975 tarihinde müşteki Şiran'ın Sadık Köyünden Hasan oğlu Mehmet Turan'ı 5 gün iş ve gücüne mam olacak derecede yaralamak suçundan sanık aynı köyden
Medet oğlu 1950 doğumlu Naci Turan hakkında açılan kamu davasının yapılan açık
yargılaması sonunda sanığın T . C . K . nun 456/4. maddesi gereğince taktiren 2 ay hapis
cezası De cezalandırılmasına, sanığa verilen 2 ay hapis cezasının 647 sayılı Kanunun
4. maddesi gereğince bir gün 20 lira hesabı ile 1200 lira ağır para cezasına çevrilmesine,
Sanık hakkında 647 sayıl: Kanunun 6. maddesinin tatbikine taktiren mahal ol
madığına,
13 lira 50 kuruş yargılama giderinin sanıktan tahsiline,
Samgm yokluğunda yargrtay yolu açık olmak üzere karar verildi.
3171/2
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1977/50 - 53
Davacı Ağlasun Hamam Mahallesinden Mustafa Kurnaz, Davalılar Alime Be
dir, Mustafa Bedir, Zeynep Korumaz, Ayşe Uzun, Şerife Bedir, Adile Dilek, Şerife
Bedii*, Dudu Sekmen, Belkıs Bedir, Ayşe Can, Fatma Akoğlanoğlu, Süleyman Bedir
aleyhine Ağlasun Kibrit köyünde kain ve tapulama Komisyonunca 179 - 270 numa
ralı parsel olarak tesbitl yapılan taşınmazların, tesbitlne itiraz etliğinden Mahke
memize 1977/50 - 53 esas numaralı dosyalara dava ikame edilmiş bütün araştırma
lara rağmen, dahili davalılardan Fatma Demircan, Nuıhayat Özal, Beyhan özal, Remziye özal, Necip özal, Recep özal, Nurettin özal, M . Şevket Bedir, fcŞerafettüı Bedir,
Şehmuz Bedir, Fazilet öz, Hatice Erbil'in adresleri te-sbıt edilemediğinden davaya da
hil edilmeleri için tebligatları yapılamadığından adı geçenlerin her türlü delil ve bel
geleriyle birlikte diyeceklerini bildirmeleri için duruşma günü olan 10/ 4 '1981 Cuma
g-ünü saat 9.00 da Mahkemenizde hazır bulunmaları davetiye yerine kaim olmak Ü7Cre llânea tebüğ olunur.
3166
Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan :
1981/4
Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 1/12/1979 tarih 1973/399 esas 1979,1516
karar sayılı kesinleşmiş izaleyi şüyuu ilâmı ile, Akhisar AuaürU Mahallesi Kiremit
ocağı mevkiinde kain olup, tapunun 704 ada S3 parsel nosunda kayıtlı S«R4 ZıV- yüzbîçümündekl tarlanın taksimi mümkün clımdıgından, *at>iarak bedelinin mirasçılar
arasında taksimine kaıar verilmiştir.
2 330.400.00 lira muammen bedelli işbu gayrimenkulun 4/5/19?! guııü saat
10.00 İle 10.30 arasında Akhisar Hukuk Mahkemeleri b&ŞKatiplıgı kaleminde nçık
arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.
Bu birinci açık arttırma tarihinde aranan şartlar dahilinde talip çıkmaması
hailde 14/5/1981 Perşembe günü ayni yer ve ssvatler arasında ikinci açık arttırmaya
çıkarılacaktır.
Yaptırılan zabıta tahkikatına rağmen adresi tesbit edılemlyen, Akhisar Ata
türk Mahallesi 203/43 adı esinden ayrılıp semti meçhule gittiği anlaşılan mirasçılar
dan Kadir karısı Gürkan'a, işbu satış ilânı tebliğ yerine kaim cloıak üz-ıe ilân olu
nur.
3162
1)
Şiran Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E , No : 1978/75
K. No : 1980/85
11/10/1978 tarihinde 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve efrada sui muamele
suçlarından sanıklar örenkale K . den Hüseyin oğlu, 1954 D. lu Hamı T.<K,.r Tuğ ile
Astsubay Başçavuş Nesat önder hakkında Mahkememizde acılan kamu davasının ya
pılan muhakemesi sonunda :
Hüseyin Hikmet ve Hatun'dan olma, 1854 D. lu sanık Hami Yaşar Tuğ hak
kında 6136 sayılı Kanunun 13. maddesi ve T. C. K . mm 59 maddesi gereğince 10 r.y
hapis cezası ile tecziyesine ve 272,50 TL. Mahkeme masrafının sanık Hami Y'i«f<ır
Tuğ'dan tahsiline dair sadır olan kararı müteakip sanık Hamı Yaşar Tug bütün ara
malara rağmen bulunamadığı ve mahkeme kararının kendisine tebliği edilemediğin
den, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı gecen hükümlüye ka
rarın ilftnen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün .«onra tebliği edilmiş
sayılacağı ve ilân ücretinin kendisinden tahsil olunacağı ilân oiuur.
3170
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Alaşehir Sulh Ceza
E . N o : »80/64
K . N o : 980/347
Davacı: K . H .
Müşteki: Seyfettin özen; A l i oğlu 1936 D. lu Alaşehir 5 Eylül Man. den.
S a n ı k : Musa Göçer; Süleyman oğlu 31/3/1962 D. l u Şefikadan doğma sarıgöl
ilçesi trazlar köyünden.
Suç : Hırsızlık.
Suç Tarihi : Aralık 1979
Hırsızlık suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında TCT. nın
491/4, 622/1, 523/1, 55/3, 59, 40, 647 sayılı yasanın 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca
neti çeten 3300 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine ve cezasının ertelenmesine
makin olarak verilen 11/7/1980 tarihli hüküm bu güne kadar sanığa tebliğ edileme
miş olduğundan 7201 sayılı tebligat yasasının 29 neu maddesi uyarınca adı geçen
sanığa hükmün Hanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilan olunur.
3396/4

E. N o : 978/621
K . N o : 980/481
Davae,: K . H .
S a n ı k : Ahmet özdemlr Gülmez; Mehmet oğlu 1931 D. l u Emineden doğma
sailhll ilçesi durasülı köyünden.
Suç : Hırsızlığa tam kalkışmak.
Suç T a r i h i : 8/8/1978
Hırsızlığa tam kalkışmak suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık baklan
da TCT. nın 491/ük, 62, 622/1, 625/1, 647 sayılı Yasanın 4 ve 6. maddeleri uyarın
ca neUceten 800 Ura ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve cezasının ertelenme
sine İlişkin olarak verilen 24/10/1980 tarihli hükmü bü güne kadar sanığa tebliğ edi
lemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29 ncu maddesi uyarınca adı geçen sa
nığa hükmün ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden İtibaren 15 gün
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilan olunur.
3396/6
E . No : 978/139
K N o : 980/288
Davacı: K H .
Müştekiler : 1 — Feyzullah Baran, Alaşehir dereköy kasabasından; 2 — Şev
k i Baran Alaşehir dereköy kasabasından;
Sanık : Mehmet Arzık; Sabrı oğlu 1960 D. lu Cemüden olma sason ilçesi dikbayır köyü nüfusunda kayıtlı.
Suç : Bıçakla etkili eylem.
Suç T a r i h i : 6/2/1978
Bıçakla et kül eylem suçundan yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık hakkında
TCT. nın 456/4, 457/1, 55/3 ve 647 saydı yasanın «. maddesine göre netlceten 177
lira ağır para cezası ile mühkümiyetlne ve cezasının ertelenmesine dair verilen
25/6/1980 tarihli hüküm bu güne kadar sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, 7201
sayılı tebligat kanunun 29. maddesi uyarınca adı geçen sanığa hükmün İlanen teb
liğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılma
sına karar verildiği İlan olunur.
3396 / 3
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Kurtalan Asliye Ceza Hâkimliğinden:
Davacı: K . H .
Sanık: Mustafa Yiber, Mehmet oğlu, HorUden olma, 1950 doğumlu, Kurtalan'ın
Gözpmar Köyü nüfusuna kayıtlı.
S u ç : 1918 sayılı Kanuna muhalefet.
Suç tarihi: 28/8/1978
Sanık Mustafa Y i t e r i n hareketine uyan 1177 sayılı Kanunun 86/1-2. maddesi
yoluyla 1918 sayılı Kanunun 25/3. maddesi gereğince takdiren bir sene hapis ve 50
lira ağır para cezası ile tecziyesine.
Sanıktan yakalanan kaçak sigaraların çift değeri 1.000 liradan az olduğundan
1918 sayıl: Kanunim 25/son maddesine göre sanığa verilen cezanın 1/2 nisbetind» İn
dirilerek 6 ay hapis ve 25 lira ağır para cezası ile tecziyesine.
Sanığın duruşmadaki iyi hali suçun niteliği ve suçlunun kişiliği go^mlnde tutu
larak T.C. K . nun 59. maddesi gereğince cezasının 1/6 nisbetinde indirilerek beş ay
hapis 25 lira ağır para cezası ile tecziyesine.
Sanığın hürriyeti bağlayıcı cezası 647 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca be
her günü yirmi lira hesabı ile paraya çevrilerek sanığın neticeten Uçbin lira ve 23 lira
ağır para cezası ile cezalandırılmasına miktar itibariyle 647 saydı Yasanın 5. madde
sinin tatbikine yer olmadığına, sanığın tazmini nitelikte para cezasını ödemeye, güç
süzlüğü halinde 25 liranın T . C . K . n u n 59. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim
yapıldıktan sonra iki gün hapis cezası ile infazım sanıkta yakalanan kaçak sigaraların
müsaderesine, nakdi kefalet parasının iadesine, 760 lira yargılama giderinin sanıktan
tahsiline dair nıaJhkememizin 12/11/1980 tarih, esas 978/50 ve 980/45 sayılı karar sa
nığın adresi tespit edilemediğinden ilânen tevdiine ve ilan tarihinden onbeş gün için
de kanun yoluna başvurmaması halinde hükmün kesinleşeceği ilân olunur.
3367
Ankara 12. Asliye Hukuk Hâkimuğinden:
1980/53
Davalı : Yakup Doğan, Bahçelievler 1. Cadde No. 61/1 - Ankara.
Davacı İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinize açılmış bulunan okul giderlerin
den dolayı alacak davasında dava arzuhali ve duruşma gününü bildirir davetiye İlânen
tebliğ edilmiş, duruşmaya gelmediğinizden adınıza İlânen gıyap kar ı tebliğine karar
verilmiş olmakla davanızın duruşması 9/4/1981 Perşembe saat 10.0 da olup belli gün
ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekU 3 temsil etMrmeniz
ve usulün 405. madde gereğinoede bu gıyaba müddeti içinde itiraz etmeniz aksi halde
davaya gıyabınızda devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur.
9382
•

Ankara 10. Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1980/828
Davalı: Rüstem Kaya'ya, Yeşil Rize Tanıtma Derneği Başkam, Ankara Çift
lik Şen Yuva Mahallesi Macun Sokak 18 de ve Emek Mahallesi 71. Sok. 29/24 de iken
halen adresi meçhul.
K. H . adına Ankara Cumhuriyet Savcılığınca aleyhinize açılan Yeşil Rize Der
neğinin feshi hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda :
Yeşil Rize Derneğinin 1630 sayılı Dernekler Kanununun 43/2-c maddesi gere
ğince feshine, 27/1/1981 tarihinde Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Adresinizin meçhul bulunması sebebiyle yukarıda hülasası yazılı kararın ilâm
tebliği yerine geçmek üzere İlan olunur.
3394
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Sayfa : 37

Ankara 2 n d Sulh Ceza Hâklrnllğir«den:
1980/959
Hırsızlık suçundan malhkemenüzln 14/10/1980 tarihli ilâmı ile TCK.nun 491/ilk
maddesi gereğince 2 ay 20 gün müddetle hapis, hapis cezasına eşit olarak iki ay 20
gün müddetle de gözetim cezası altında bulundurulması cezasına hükümlü Eyüp oğ
lu Remzi Pamukçu hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adli Tebligat Kanununun 29. maddesi ge
reğince adı gecen sanığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden
itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretinin sanıktan
tahsiline ilân olunur.
3889
1979/1710
Kumar oynamak suçundan mahkememizin 18/12/1980 tarihli ilâmı ile TOK. nun
568/1. maddesi gereğince 750 lira hafif para cezasına hükümlü Muzaffer oğlu Baki
Eroğlu hakkmdaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince
adı gecen sanığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren
15 gün sonra muhataba Uân tebliğ sayılacağına ve ilân ücretinin sanıktan tahsiline
üân olunur.
3390
1980/988
Kumar oynamak ve oynatmak suçundan mahkememizin 5/9/1980 tarihli ilâmı
De TCK.nun 568/1. maddesi gereğince 750 lira hafif para cezasına hükümlü Kamil oğ
lu Süleyman Tulumoğlu hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adli Tebligat Kanununun 29. mad
desi gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir ta
rihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretinin
sanıktan tahsiline İlân olunur.
0391
Kumar oynamak suçundan mahkememizin 7/10/1980 tarihli ilâmı ile TCK.nun
568/1. maddesi gereğince T50 lira para cezasına hükümlü Bekir oğlu Halil Çalışkanoğhı hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine teb
liğ edilemediğinden 7201 sayılı Adli Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı
geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağ: ve ilân ücretinin sanıktan tahsiline ilân
olunur.
8392
Elazığ Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
1980/970
Nevzat Şükrü Bayer ve Selma öztan tarafından Emine Bayer aleyhine ikame
olunan izalel suyu davası ile Elazığ Rızaiye Mahallesinde kain pafta 37, ada 161, par
sel 8 de kayıtlı taşınmazın satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi lstenümiş olup Malatya - Kemek Mahallesi Sinema Caddesi 31 numarada mukim davalı
Emin* Bayer'ln adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Davalı Emine Bayer'e Resmî Gazete ile dava dilekçesi ve duruşma günü tebli
ğine karar verilmiş oMuğundan davalı Emine Bayer'in duruşma günü olan 6/4/1981
günü saat 9.15 de duruşmaya gelmesi, aksi halde H . U. M . K . nun 509. ve 510. maddeleri
gereğince «nyap tebliğ edilmeksizin gıyabında duruşma yapılarak gerekli kararın veri
leceği hususu davalı Emine Bayer'e dava dilekçesi ve meşruîıatlı davetiye yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
3384
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Alaşehir Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1979/713
K . No : 1980/96
Davacı ; K . H .
Müşteki : Mehmet Coşkun Hüseyin oğlu 1338 doğumlu Toygar Köyünden, Ala
şehir
Sanık : Paşa Şeker, Hasan oğlu 1946 doğumlu Gülsün'den doğma Göle İlçesi
Kuytuca Köyünden.
Suç : Hırsızlık
Suç tarihi : İ8/1İ/1979
Hırsızlık suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında TCY. nun 491/4,
522/1, 59, 525, 40, 647 sayılı Yasnaın 6. maddesine göre neticeten üç ay 10 gün sure
ile hapis, cezasına eşit süre genel emniyet gözetimi altında bulundurulmasına ve ce
zasının ertelenmesine ilişkin olarak verilen 26/3A980 tarihli hüküm bu güne kadar
sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uya
rınca adı geçen sanığa hükmün ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden iti
baren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği İlân olunur.
3396/1
E. No : 1977/654
K . No : 1980/142
Davacı : K . H .
Müşteki : Ramazan Yağcı, Süleyman oğlu 1341 doğumlu Alaşehir Sanan M a 
hallesinden
Sanık : Zahide Aralan, A l i kızı 1929 doğumlu Feruze'den olma Gediz İlçesi K a 
ya köyünde nüfusa kayıtlı.
Suç : Hırsızlık
Suç tarihi : 10/6/1977
Hırsızlık suçundan yukanda açık kimliği yasalı sanık hakkında TCY. mu 481/3,
522/1, 59, 525 ve 647 sayılı Yasanın 4 ve 6. maddeleri uyarınca neticeten 3000 lira
ağır para cezası ve cezasına eşit süre genel emniyet gözetimi altında bulundurulma
sına ve cezasınm ertelenmesine dair verilen 9/4/1980 tarihli hüküm bu güne kadar
sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uya
rınca adı geçen sanığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden İti
baren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur.
3396/S
E . No : 979/521
K . No : 979/522
Davacı K. H .
Sanık : Aydın Altınok; Mehmet oğlu 1961 D. lu Sultan'dan doğma dareode
ilçesi hacıderviş mahallesinde kayıtlı
Suç : Kumar oynatmak.
Suç Tarihi: 21/8A979
Kumar oynatmak suçundan sanık, yukanda açık kimliği yazılı Aydın Altın
ok hakkında TCY. nın 567/1, 567/2 ve 647 sayılı kanunun 4 ncü maddesi uyannca
neticeten 2750 lira hafif para cezası ve araç ve gereçlerin zoralımına dair verilen
9/11/1979 tarihli hüküm bu güne kadar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı
Tebligat Kanunun 29. maddesi uyannca adı geçen sanığa hükmün ilanen tebliği
ne, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sa
yılmasına karar verildiği ilân olunur.
3396/6
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Gerger Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1978/32
Davacı Gerger GUzelsu Köyünden Osman Koldaş vekui A v . A . Sırrı Özbek tara
fından davalılar İbrahim Bakırcıoğlu ve Osman Bakırcıoğlu aleyhine acılan tapu ipta
l i ve tescil davasının yapılmakta olan açık duruşma sonunda:
Davalılardan Osman Bakırcıoğlu ölmüş bulunduğundan mirasçısı Nusret Bakırcıoğlu'nun adresine çıkartılan tebligatların bila tebliğ geri çevrildiği, yapılan araştır
malarda adresinin meçhul bulunması nedeniyle adınıza dava dilekçesinin özeti ile bir
likte duruşma günü Resmi Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla duruş
manın 2/4/1981 günü saat 16.00 ya bırakılmıştır.
Yukarıda yazılı duruşma gün ve saatinde bizzat duruşmaya gelmeniz veya ken
dinizi temsile yetkili bir vekil göndermeniz, aksı takdirde hakkınızda yine ilân yolu
ile gıyap kararı çıkarüacağı davetiye yerine kaim. olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
3373
1978/31
Davacı Gerger Güzelsu Köyünden Hacı Memiş vekili Av. A . Sırrı Özbek tarafın
dan davalılar îbrabim Bakırcıoğlu ve Osman Bakırcıoğlu aleyhine acılan tapu iptali
ve tescil davasının yapılmakta olan açık duruşma sonunda:
Davalılardan Osman Bakırcıoğlu ölmüş bulunduğundan mirasçısı Nusret Bakırcıoğlu'nun adresine çıkartılan tebligatların bila tebliğ geri çevrildiği, yapılan araştır
malarda adresinin meçhul bulunması nedeniyle adınıza dava ditekeesinin özeti ile
birlikte duruşma günü Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla du
ruşmanın 2/4/1981 günü saat 16/00 ya bırakılmıştır.
Yukarıda yazılı duruşma gün ve saatinde bizzat duruşmaya gelmeniz veya ken
dinizi temsile yetkili bir vekil göndermeniz, aksi takdirde hakkınızda yine ilân yolu
fle gıyap karan çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
3374
1978/35
Davacı Gerger Güzelsu Köyünden Zekeriye Erdinç vekili A v A . Sırrı Özbek ta
rafından davalılar İbrahim Bakırcıoğlu ve Osman Bakırcıoğlu aleyhine açılan tapu
iptali ve tescil davasının yapılmakta olan açık duruşma sonunda:
Davalılardan Osman Bakırcıoğlu ölmüş bulunduğundan, mirasçısı Nusret Bakırcıoğlu'nun adresine çıkartılan tsbligatlann bila tebliğ geri çevrildiği, yapılan araş
tırmalarda adresinin meçhul bulunması nedeniyle adınıza dava dilekçesinin özeti ile
birlikte duruşma günü Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla du
ruşmanın 2/4/1981 günü saat 16.00 ya bırakılmıştır.
Yukarıda yazılı duruşma gün ve saatinde bizzat duruşmaya gelmeniz veya ken
dinizi temsile yetâcüi bir vekil göndermeniz, aksi takdirde hakkınızda yine ilân yolu
ile gıyap karan çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
3375
e
Malatya Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden :
980/644
Davalı Mustafa Evkuran aleyhine açılan dernek feshi davasında davalının ad
resi tesbit edilemediğinden, ilanen davetiye tebliğine karar verilmiş olduğundan, da
valı Mustafa Evkuran'ın duruşma günü olan 20/4/1981 günü saat 9 da mahkeme
mizde hazır bulunması, veya kendisini bir kanuni vekille temsil ettirmesi, aks) tak
dirde hakkında gıyap karan çıkarüacağı tebliğ olunur.
3268
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Gerger Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1978/36
Davacı Gerger Güzelsu Köyünden Cemal Gülsen vekili Av. A. S i m Özbek tara
fından davalılar İbrahim Bakırcıoğlu ve Osman Bakırcroğlu aleyhine açılan tapu iptali
ve tescil davasının yapılmakta olan açık duruşma sonunda:
Davalılardan Osman Bakırcıoğlu ölmüş bulunduğundan mirasçısı: Nusret BakırcDoğlu'nun adresine çıkartılan tebligatların bila tebliğ geri çevrildiği, yapılan araş
tırmalarda adresinin meçhul bulunması nedeniyle adınıza dava dilekçesinin özeti İle
(birlikte duruşma günü Resmi Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla duruş
manın 2/4/1981 günü saat 16.00 ya bırakılmıştır.
Yukarıda yazılı duruşma gün ve saatinde bizzat duruşmaya gelmeniz veya ken
dinizi temsüe yetkili bir vekil göndermeniz, aksi takdirde hakkınızda yine ilân yolu
ile gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
3376
1978/30
Davacı Gerger Güzelsu Köyünden Kadir Erdinç vekili Av. A. Sırrı Özbek tara
fından davahlar İbrahim Bakırcıoğlu ve Osman Bakırcıoğlu aleyhine açılan tapu iptali
ve tescil davasının yapılmakta olan açık duruşma sonunda :
Davalılardan Osman Bakırcıoğlu ölmüş bulunduğundan mirasçısı Nusret Bakır
cıoğlu'nun adresine çıkartılan tebligatların bila tebliğ geri çevrildiği, yapılan araştır
malarda adresinin meçhul bulunması nedeniyle adınıza dava dilekçesinin özeti İle bir
likte duruşma günü Resmi Gazete ile İlânen tebliğine karar verilmiş olmakla duruş
manın 2/4/1981 günü saat 16.00 ya bırafclmıştır.
Yukarıda yazılı duruşma gün ve saatinde bizzat duruşmaya gelmeniz veya ken
dinizi temsile yetkili bir vekil göndermeniz, aksi takdirde hakkınızda yine ilân yolu
ile gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
3377
Avanos Asliye Ceza Hâkimliğinden:
E . N o : 1978/4
K . N o : 1980/180
S a n ı k : Zeki Karabaş (Kocabaş) Hanifi - Naciye oğlu 16/5/1958 doğumlu Kırşe
hir îli Kuşdilli Mahallesi C. 013/07, S. 35. H . 265/241 de nüfusa kayıtlı
Sanık Zeki Karabaş (Kocabaş) müessir fiilden T C K . nun 456/4. 40 maddeleri
gereğince 200 lira ağır para cezasına mahkememizce ceza verilmiş, tüm aramalara
rağmen gıyabi hüküm sanığa tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince işbu kararın Resmî
Gazete'de ilanından 15 gün zarfında kanuni yola başvurulmadığı taktirde hükmün
kesinleşeceği, ilan ücreti ile mahkeme masraflarının sanıktan tahsil olunacağı Ha
nen tebliğ olunur.
3284
•
Çiçekdağı Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1977/22
Davacı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Tavlan Küskü'nün
davalı Murat Akcelep hakkında açtığı rucuen tazminat davasının mahkememizde ya
pılan açık duruşmaları sırasında davalı Murat Akçelep'e yenileme dilekçesi yerine ge
çerli olmak üzere duruşma gününü bildirir ilânen tebligat yapılmış olup, bu kerre gı
yap yerine geçerli olmak üzere 11/5/1981 günlü duruşma günü ilânen tebliğ olunur.
13370
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Ankara 3. İş Mahkemesi Hâkimliğinden:
1980/858
Davacı S. S. K . Genel Müdürlüğü vekili Av. Gürbüz Doğan tarafından davalı Cinnah Caddesi Ebussiye Tevfik Sokak No. 1/5 Çankaya/Ankara adresinde ikamet etmek
te olan Tacettin özügül aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapüan duruşmasın
da:
Davalı gösterilen adreste bulunamamış ve yapılan zabıta incelemesinde de adresi
tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin ilânen duruşma günü ile birlikte tebliğine
karar verilmiş olduğundan davacı vekili tarafından ikame edilen ve duruşmanın
29/4/1981 günü saat 10.00'a bırakılan iş bu davaya bizzat gelmeniz gelmediğiniz tak
dirde kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, hakkınızda gıyap karan çıkarılmasına
karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 29/4/1981 günü saat 10.00 da gelmediğinizde
davanın gıyabınızda devam edeceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
3385
1980/448
Davacı S . S . K . Genel Müdürlüğü vekili Avukat Gürbüz Doğan tarafından davalı
İncirli Piyangotepe Nto. 466 Etlik adresinde ikamet etmek olan Kemal Demir aleyhine
açılan alacak davasının yap:lan duruşmasında
Davalı gösterilen adreste bulunamamış ve yapılan zabıta incelemesinde de adresi
tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin ilânen duruşma günü ile birlikte tebliğine
karar verilmiş olduğundan davacı vekili tarafından ikame edilen ve duruşmanın
29/4/1981 günü saat 10.00'a bırakılan iş bu davaya bizzat gelmeniz gelmediğiniz takdir
de kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yukarıda gün ve saatte gelme
diğinizde davanın gıyabınızda devam edeceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere
İlân olunur.
3386
ı•
Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
E . N o : 1980/79
X . N o : 1980/122
Adam öldürmeye teşebbüs, bu suça iştirak ve 6136 S . K . M . suçundan sanık Ha
l i l oğlu, Eşe Fatma'dan olma 1954 doğumlu, Elbistan Nurhak Kökünde nüfusa kayıtlı
Erzln Mutstaîalı Mahallesinde Oturur Mustafa Güzel hakkında mahkememizin 1980/79
esas ve 1980/122 sayılı karar ile 3/7/1980 tarihinde Adana, K . Maraş, Urfa, Hatay,
G. Antep ve Mardin İlleri Sıkıyönetim Komutanlığına görevsizlik karan verilmiş ka
rar sanığın gıyabında verildiğinden gıyabi hüküm sanığa tüm aramalara rağmen teb
liğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince Res
mi Gazete ile ilânen tebliğine, kararın ilânen neşrinden ontoeş gün sonra kesinleşmiş
sayılması ilân olunur.
3388

•-

'Ankara Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Adresi meçhul davalı: Sadettin Akın Ordu Donatım Ana Depo Kam. Yollarında
kısım amiri Balıkesir.
Davacı: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı vekili Av. Nevin Kan tarafından davalılar
Adil Sadettin ve Ali Akın aleyhlerine açılan alacak davasının yapılan aleni muhakemesi
sonunda verilen 25/12/1S80 tarih ve 141/941 sayılı hüküm davacı hazine avukatı tara
fından 3/3/1981 tarihli düekce ile temyiz edilmiştir. Davalılardan Sadettin Akın'a tem
yiz dilekçesinin tebliği yerine kam olmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
3379
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Ankara 8. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1980/1022
Davacı Maliye Bakanlığı vekili Av. Feridun Ababay tarafından davalılar Meh
met Cevher, Yusuf Açıkgöz, Haüt Balyemez aleyhine açılan öğrenim giderlerinden
dolayı 3600 liranın 9/7/1974 tarihinden başlıyan yasal faizi ile birlikte davalılardan
tahsili istenmiştir.
Davalılardan Halil Balyemez'in bunca aramalara rağmen adresinde buluna
madığından duruşmanın bırakılmış olduğu 30/3/1981 günü saat 9.55'de varsa belge
leri ile birlikte duruşmada hazır bulunmanız aksi takdirde H . U . M. K. nun 509 - 510.
maddeleri gereğince hakkınızda gıyap kararı çıkarılmaksızın duruşmanın gıyabınız
da yapılacağı dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
3768 /1-1
iskenderun 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden :
Esas No : 978/821
Davalı: Mecit Sucu, Ha mit oğlu, Arsuz Bucağı Köyünden - iskenderun.
Hazlne'i Maliye tarafından Mecit Sucu aleyhine açılan men'ı müdahale ve
ecrimisil davası dolayısıyla adınıza Resmî Gazete'de, İskenderun'da münteşir mahalli
gazetede ve mahkeme divanhanesinde ilânen davetiye tebliğ edildiği halde mezkûr
gün ve saatte mahkemeye gelmediğinizden, bu kerre adınıza ilânen gıyap kararı
tebliğine karar verilmiş olduğundan, duruşma 8/4/1981 günü &aat 9'a ertelenmiştir.
Mezkûr gün ve saatte İskenderun 1 nci Asliye Hukuk Mahkemesinde yapıla
cak duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda devam olunacağı gıyap
karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
3761, 1-1

•

Kozaklı Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1975/204
Davacı Ankara Köy işleri Bakanlığma temsilen Nevşehir Toprak İskân Mü
dürü Ersen ölmez'in davalı Kozaklı İlçesi Kalecik Köyünden Ahmet Sezer aleyhine
açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık duruşması sonunda .
Davalı aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının daha evvelde olduğu gibi
davalının adresinde bulunamadığından dava dilekçesi ile gıyabın Resmî Gazete ile
yapıldığından Hâkimliğimizden verilen 6/3/1980 tarih ve 1975/2IH Esas 1980/39 K a 
rar sayılı karannda davalıya gazete ile yapılmasına karar verildiğinden bu kararın
davalıya tebliğ yerine geçerli olmak üzere tebliğine ayrıca bu kararın ilân tarihinden
(15) günlük süre İçinde davalının Hâkimliğimize gelip temyiz etmesine aksi takdir
de tebliğ etmiş sayılacağının ilânen duyurulur.
3088
Adana 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1980/279
Davacı Abdullah Çolak ve Necmi Özkan vekilleri avukat Değer özbilga ta
rafından davalı Halil Köseoğlu ve Cuma Saman aleyhine açılan tazminat davasının
yapılan duruşması sırasında .
Davalılardan Cuma Saman adresinde bulunamamış, emniyetçe gerekli araştır
ma yapılmış ve yine adresine davetiye tebliğ edilemediğinden bu kerre davetiyesinin
ilânen yapılmasına karar Verildiğinden davalı Cuma Saman duruşma günü olan
9/4/1981 günü saat 9'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisim bir vekille
temsil ettirmesi, gelmediği veya vekilde göndermediği takdirde gıyap karan da ilâ
nen yapılacağından iş bu ilân davalı Cuma Saman'a davetiye yerine kaim olmak
üzere ilânen tebliğ olunur.
3762 / 1-1.
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Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesinden :
Esas No : 1975/487
Karar No : 1981/9»
Davacı E t ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Namık Ke
sici mirasçıları, Murat Kesici ve Fethiye Kesici aleyhlerine açılan 46.135,12 T L . İlk
alacak davasının yapılan yargılamasında :
46.103,12 T L . sının dava tarihinden itibaren % 10 faizi ile davalılardan alı
narak davası kuruma verilmesine, kurumun fazla istemini reddine,
Keza 4160,— T L . sı avukatlık ücreti ile sair harç ve masrafların davalılar
dan alınmasına, karar verilmiştir.
Bütün tebligatlar adı geçen davalılara ilânen yapılmış olduğundan, işbu ka
ran davalıların, ilân tarihinden 15 gün sonra başlamak üzere süresinde temyiz et
medikleri takdirde kesinleşeceği karar yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
3787 / 1-1
o
Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Dosya N o : 1980/961
Davacı. Maliye Bakanlığı vekili Hazine Avukatı Feridun Ababay tarafından
Hüseyin Ertugay, Durmuş Eraydın ve Zihni Kaya aleyhlerine açılan alacak davasının
yapüan duruşması sonunda;
Davalıların (Hüseyin Ertugay, Durmuş Eraydın ve Zihni Kaya) adresleri tesbit edilip kendilerine tebligat yapılması mümkün olmadığından tebligatın ilânen ya
pılmasına, duruşmanın 31/3/1981 günü saat 10'a bırakılmasına karar verilmiş oldu
ğundan davahlann H . U . M . K . nun 509 ve 510. maddeleri gereğince ibraz ve İkame
etmek istedikleri delillerle birlikte duruşmaya gelmedikleri takdirde ayrıca
gıyap
karan tebliğ edilmeksizin duruşmanın gıyaplannda sonuçlandınlacağına. dair karar
verileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
3769/1-1
a
İsparta Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Davacı İsparta Gazikemal Mahallesinden Mükerrem Hanikoğlu vekili tarafın
dan İsparta Yayla Mahallesinden Veli Kocabaş ve Dinar'dan A l i Akbaş aleyhine aç
mış olduğu borç olmadığının tesbiti davasında yapılan duruşma sonunda :
Mahkememizin 25/12/1979 gün ve 1977/834, 979/984 sayılı 100.000,-r TL. se
nedin iptaline dair kararı davalılardan Veli Kocabaş tarafından temyiz edilmiş, yargıtay TJ. Hukuk dairesinin 981/510 - 478 sayılı ilâmı ile onanarak iade edilmiştir.
7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince yukarıda anılan yargı tay kararı
nın Uân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış kabul edileceği ilânen teb
liğ olunur.
3140

•

Sinop İcra İflâs Memurluğundan:
1979/74
Evvelce iflâsına karar verilen Sinop İli Meydankapı Mahallesi Nalbant Sokak
No. 2/1 de mukim Sadettin Karagülle hakkında bu defa Sinop Asliye (Ticaret) Hukuk
Mahkemesinin 20/2/1981 gün ve 1979-40 esas 1931-2 sayılı karan ile 1.1. K . 254 maddesi
uyarınca İflâsın kapatılmasına karar verilmiş olduğu ilgililere tebliğ ve ilân olunur.
3167
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Eskişehir - Kütahya ve Afyon tileri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahke
mesi Kıdemli Hâkimliğinden :
Dosya No : 1980/150 Esas 1981/67 Karar.
Sanıklar:
1 — Cevdet Mazman, Celal ve Fazilet'ten 1952 de doğma, Eskişehir, İstiklal
Mahallesi Cami Sokak No. 27/3 de oturur,
2 — Güngören Bostan, Mustafa ve Nezarek'ten 1951 de doğma, Eskişehir,
Osmangazi Mahallesi Tunal Sokak No. 27/3 de oturur,
3 — Haşim Doyuk, Sinan oğlu, 1955'de Cevahir'den doğma Eskişehir Mah
mudiye İlçesi, Işıklar Mahallesi, Hürriyet Caddesi No. 86 da,
4 — Abdullah Çiftçi, Süleyman oğlu 1958 D. lu, Eskişehir Yunusemre Caddesi,
No, 46/9 da oturur ayrıca Eskişehir Erkek Site öğrenci Yurdunda kalır.
Suç : Topluca eğitim özgürlüğünü engellemek, müessir fiU, görevli memura
vazifeden ötürü müessir fiilde bulunmak.
Suç Tarihi : 20 Eylül 1978
Yukarıda açık kimlikleri ve ikamet adresleri yazık sanıklar hakkında mahke
memizce yapılan 19 Şubat 1981 tarihli yargılama sonunda; suçun 353 sayılı Kanunun
19 ve 176'ncı maddeleri gereğince mahkememizin görevsizliğine, görevU mahkeme
nin Eskişesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna, ancak bu mahkemenin kesinleşmiş
görevsizlik karan bulunduğundan arada selbi görev uyuşmazlığı hasıl olmakla görevli
mahkemeyi tayin zımmında dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesin» ka
rar verildiğinden; Yapılan bütün aramalara rağmen yukanda isimleri ve açık ad
resleri yazılı sanıklara bu karar tebliğ edilemediğinden mahkememizin yukanda
esas ve karar numaralı tebligatın 7201 sayılı Yasa hükümlerine göre Resmi Gaze
te'de ilânı öngörülmüştür.
7201 sayılı Yasanın 28 ve 29'ncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de yayın
lanan kararın aynı Yasanın 31'nci maddesi gereğince sanıklara ilân tarihinden iti
baren onbeş gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur.
3782/1-1

•
Karaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Sayı : 978/480
B A ö - K U R Genel Müdürlüğünce davalı: K. Maraş Emekli Mahallesinden Mu
hittin Altmsöbe, Ömer Köylüoğlu aleyhlerine açılan davada; adlarına ilânen duruş
ma gün ve dava dilekçesi tebliği yapılmış, 10/2/1981 günlü duruşmada hazır bulun
mamış olmaları nedeni ile :
Bu defa duruşmanın atılı olduğu 3/4/1981 günü, saat 10.05'de Mahkememiz
salonunda hazır bulunmalan veya kendilerini vekil ile savunmalan, aksi takdirde
yokluklannda duruşma icrası üe karar verileceği, gıyap davetiyesi yerine sayılmak
üzere üânen duyrulur.
3751 /1-1

«

Turgutlu Sulh Hukuk Hakimliğinden :
Mahkememizin 1980/993 Esas sayılı vasiyetname açılması dava dosyasında
vasiyet eden muris Mustafa Tezcan'ın mirasçılan olan Güner Tezcan ve Ülkü Tezcan'ın adresleri yaptırılan zabıta tahkikatına rağmen tespit edüemediğlnden Resmi
Gazete'de ilân yapılmasına karar verilmiş olmakla :
Mustafa Tezcan mirasçıları olan ve adresleri tespit edüemiyen Güner Tezcan
ile Ülkü Tezcan'ın duruşma günü 8/4/1981 gün saat 9 da mahkememizde Mustafa
Tezcan mirasçısı olarak hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekil ile temsil ettir
meleri tebligat yerine geçerli olmak üzere ilân olunur.
3765 /1-1
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İsparta Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Osman Akyol tarafından davalılar Yakup Karaman, Münevver ünlü,
Sefer Aslankoç aleyhlerine açıjan tesbit ve tescil davasının yapılan yargılamasında :
Davalılardan Münevver - Ünlü' nün açık adresi bilinip bulunamadığından kendi
sine dava dilekçesi tebliğ edilememiş bu nedenle adı geçene ilânen tebligat yapılma
sı tensip olunduğundan :
Davalı Münevver Ünlü davacı Osman Akyol tarafmdan aleyhine açılan tesbit
ve tescil davasma karşı ileri süreceği istek ve itirazlarını bildirmesi için İsparta
Asliye Hukuk Mahkemesinin 1980/392 Esasında kayıtlı davanın 9/4/1981 günlü otu
rumuna gelmesi bu husustaki diyeceklerini açıklaması, gelmediği ve itirazlarını bil
dirmediği takdirde adına gıyap karan tebliğ olunacağı hususu 7201 payılı Tebligat
Yasasının 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilân
olunur.
3753 /1-1
— — — — — —

Lüleburgaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Esas No : 1980/514
Zihni Tiryaki vekili tarafından Sevgi Tiryaki aleyhine açılan boşanma dava
sının ara kararı gereği :
Namıkkernal Mahallesi Terzidere 10. Sokak No. 18 Sağmalcılar İstanbul adre
sinde ikamet eden davalı Sevgi Tiryaki'ye 12/1/1981 tarih 17218 sayılı Resmî Gazete
ile duruşma günü ilân edildiği halde gelmediği görülmekle bu kez duruşmanın bjrakıldığı 1/4/1981 günü saat 10.05'de mahkememizde hazır bulunmanız, gelmediğiniz
taktirde duruşmanın gıyabında yürütüleceği gıyap yerine kaim olmak üzere ilân
olunur,
3755 /1-1

•

Fethiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

Davalı : Ayşe Tezgahçıoğlu, Sanyakup Mahallesi Sokak 60 No. 293 Adana.
Davacı Türk Maadin Şirketi A . O. (Ticaret Merkezi Han, Karaköy İstanbul)
vekili Avukat Ahmet Asım Kestepli tarafından davalı Ayşe Tezgahçıoğlu ve îlhami
Alıneak aleyhine açmış olduğu taksim ve ızale-i şuyu davasının Fethiye Sulh Hu
kuk Mahkemesinde yapılan duruşmasında :
Adınıza çıkartılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş olup, yaptınlan zabıta
tahkikatında da adresiniz meçhul olduğundan davetiyenin ilânen tebliğine ve duruş
manın 28 '4/1981 Salı günü saat 9.10'a talikine karar verilmiştir.
Meskür gün ve saatte Fethiye Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmadı
ğınız takdirde duruşmanın H . U . M . K . nun Değişik 509 ve 510. maddeleri gereğince
gıyabınızda görüleceği ve karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân
ahımnv
3766 / 1-1
• — —

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
[Dosya No : 1980/820
Davacı Mediha Ataç vs. vekili Av. Yılmaz Tokman tarafmdan davalı Alime
kızı Zeynep ve vs. aleyhine açılan izalei şuyu davasının yapılan duruşmasında Zey
nep'in adresi bütün araştırmalara rağmen meçhul bulunduğundan ilanen tebligat ic
rasına karar verilmiş olduğundan duruşma günü 7/4/1981 günü saat 9.05'e bırakıl
mıştır. Meskür günde ibraz etmek istediğiniz veya kendinizi bir vekille temsil et
tirmediğiniz takdirde gıyabınızda duruşmalara devam olunacağı H . U . M . K. nun 509
ncu ve 510 ncu maddeleri gereğince dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
3767/1-1
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :
1 — 1981 Yılı kampanya ihtiyacımız 25.000 Ton kireçtaşının nakliye ihalesini
31/3/1981 günü saat 14.30 da kapalı teklif usulüyle Fabrikamızda yapılacaktır.
2 — İhale ile ilgili şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden ücretsiz olarak
temin edilebilir.
3 — İşin geçici teminatı TL. 200.000.— (İkibinyüz ve 00/00 l i r a ) kesin temi
natı ile 400.000,— (Dörtyüzbin ve 00/00 Lira) dır. teminat nakit olabileceği gibi rtlüddetsiz banka teminat mektubu da olabilir.
4 — Teklifler ihale tarihinden itibaren 3 gün opsiyonkıdur.
İhale günü ve saatinde Fabrikamıza ulaşmayan tekhf mektupları nazari itibare alınmayacağı gibi P.T.T. deki gecikmelerde Fabrikamız sorumlu obmyacaktır.
6 — Teklif verenlerin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda bulunmaları ge
rekmektedir.
7 — Fabrikamız 2490 sayılı kanuna tabu olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbestir.
3788/1-1

»

İmar ve İskân Bakanlığı Afet İsleri Genel Müdürlüğünden:
1—6 kalem elektrik malzemesi satın alınması ihalesi 2/4/1961 günü saat 15.00
de açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.
2 — îhale, Mithatpaşa Caddesindeki 17 No. lu binanın zemin katında olacaktır.
3 — Muhammen bedel: 2.396.225,— TL.
4 — Geçici teminat: «5.637,— T L .
5 — İsteklilerin geçici nakit teminatlarım veya limit içi teminat mektuplannı
fon veznesine yatırarak karşılığında alacakları makbuz ile 1981 yılı' tasdikli Ticaret
Odası belgesini şirketlerin katılmaları halinde bu ilânın yayımı tarihinden sonra faali
yette olduğunu gösteren belgeyi îhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
6 — İhale dosyası aynı binanın 3. katındaki 305 No. lu odada görülebilir.
7 — Telgrafla yap:lan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
8 — İhale 2490 sayılı Kanuna talbi olmadığından idare, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir.
İlân olunur.
0633/2-2
T. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanlığından :
Esenboğa yolu üzerindeki Kavacık Şişe Suyu Fabrikamızda bulunan tahmini
3 (üç) ton civarında Aliminyum bant artığı 30 Mart 1981 tarihinde saat 10.00 da K u 
rumumuz Levazım Şubesinde açık artırma yolu ile satılacaktır.
Teminatı 25.000 lira kilo muhammen fiyatı 150 liradır. Kurum ihaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
İlân olunur.
3535/2-2
Ankara Telefon Başmüdürlüğünden:
1 — Başmüdürlüğümüz için 3000 Metre Şef - Sekreter kablosu satınalınacafctır.
2 — Bu işe ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin
edilebilir.
3 — Geciken teklifler kabul edilmez.
4 — îhale 2/4/1981 gün üsaat lSjOO'üe yapılacaMtır.
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser
best olacaktır.
3463/2-2

19 Mart 1981 — Sayı: 17284

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

Azot Sanayii T. A , Ş. Genel Müdürlüğünden :
'Samsun Azot Fabrikalarımızın ihtiyacı 14 kalem Çelik Çekme Boru kapalı
teklif usulüyle teinin edilecektir.
İstekliler, bu ihaleye ait şartnameleri Ankara'da Konya Devlet Yolu No, 70
Hipodrum'daki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığından veya İstanbul'
da Karaköy Rıhtım Cad. Denizciler Sokak R. Han Kat 2 No. 8 adresindeki Satmalma
Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilirler.
Şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak olan teklifler erigeç 6/4/1981 tarih,
Pazartesi günü saat 16.00'ya kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğünde
bulunacak şekilde postalanmış veya elden tevdi edilmiş olacaktır. Zamanında veril
meyen ve müddetinden sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
•Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, böl
mekte veya dilediği firmaya sipariş vermekte tamamen serbesttir.
3600 /1-1
Sümerbank Yarımca Seramik Sanayii Müessesesinden :
PERSONEL NAKTJErrTmîLECEKTÎR
1 — Müessesemiz mensublarının İzmit ve Tavşancü istikametinden Yarımça'daki Müessesemize kadar giriş ve çıkış saatlerinde taşıma işi şartnamesi şartları
dahilinde 30 Mart 1981 günü saat 15.00'de kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.
2 — B u işe ait muvakkat teminat 1.500.000,— TL. olup, ihale saatinden önce
Müessesemiz veznesine yatırılması şarttır.
3 — İhalemize iştirak edeceklerin teklif mektuplarıyla birlikte noter tAstikli
taşıma kapasite belgesi ve taahhütnamesini de vermeleri gerekmektedir.
4 — Şartname, Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
3218 /1-1
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
İNŞAAT Y A P T I R I L A C A K T I R .
Kurumumuzun Çatalağzı-B Termik Santralı M K E . tipi baraka ve tesisat işleri
değişken birim fiyat esası ve kapalı zarf yöntemiyle eksiltmeye çıkarılmıştır.
1 — Teklifler 5/5/1981 Salı günü saat (15.00)'de Ankara'da Sıhhiye Hanımeli
Sokak No : 9 K a t : 1 deki İhale Komisyonu binasında açılacaktır.
2 — Bayındırlık Bakanlığı 1980 yuı birim fiyatlarına göre tahmini 1. keşif
tutan : 30.531.181,— TL. sı olup, geçici teminatı : 916.000,— TL. dır.
3 — Eksiltmeye katılmak için (Katılma belgesi) alınması koşul olup, istekli
lerin :
a) (B) grubundan en az işimiz keşif tutan civarında yüklenicilik karnesi,
b) Benzeri bir işi yüklenici sıfatıyla bitirdiğine ilişkin ilgili resmî makamlar
dan alınmış belge,
c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen belgelerle 31/3/1981 Salı
gtfnü saat (17.00)'ye kadar Ankara Necatibey Caddesi No : 26 Gözlükçü Handaki İn
şaat Dairesi Başkanlığına başvurması gerekmektedir.
4 — Katılma belgesi 29/4/1981 Çarşamba gününden itibaren İnşaat Dairesi
Başkanlığından alınacaktır.
5 — Tekliflerin 5/5/1381 Sah günü saat (14.00) *e kadar İnşaat Dairesi Baş
kanlığına verilmiş olması şarttır^
6 — Dosyalar İnşaat Dairesi Başkanlığında görülebilir.
7 — Dosya satın alınması mecburi olup, teklif verme günü saat (12.00)'ye ka
dar (4.000,— TL.)'na alınabilir.
8 — Kurumumuz 2490 sayüı Yasaya bağlı değildir.
8538 / 2-2

Satış tarihi: 8/4/1981
Satış yeris Espiye

Bölgesi

TTİOPTIH

Tohumluk
Tohumluk
Tohumluk
Yağlıdere
IHtannH

AdaJbuk
Adafbttk
K. Çayın
Çakrak
Yenikoy
Adabük

Dev. şosesi
Dev. şosesi
Statolize
Btablize
Statohze
Dev. şosesi

III. s. N . B. cam tomruk
III. S. N . B . «em tomruk
m . S. N . B. cam tomruk
III. S. N . B . çam tomruk

K. Çayın
Cakrak
Yeniköy
Sınır
Sınır
Sınır
Sınır
K. Çaym
Adsfbük
Çakrak
Çakrak
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
ISmır
Çakrak

Statolize
Stalbhze
Statolize
Statolize
StaMiae
Statolize
Statolize
•Stablize
Dev. şosesi
Stabliae
Statolize
Stdblize
Statolize
Statolize
Statolize
Statolize

m.
m.
in.
in.
III.

S. N . B . çam tomruk
S. Ks. B. çam tomruk
S. K. B. çam tomruk
S. K. B. çam tomruk
S. K. B. çam tomruk

m. S. N, B. ladin tomruk
m. IS. K. B. ladin tomruk
III. S. İN. B. kayın tomruk
m. S. K . B. kaym tomruk
D3. S. K . B. kaym tomruk
m. fi. K . B. karaağaç (tomruk
in. S. K. B. göknar tomruk
n. S. cam MkL direk
II. IS. çam Md. direk
Çam yuvarlalk sanayi
Ladin yuvarlak sanayi
Kayın sanayi
İbreli sırık

13
1
1
1

1

6
1
1
1
7

1
2
12
8
1

1
1
1

s
1
1

1
«8

J

B4P. Dm .
565X129
51.331
36.935
10.233
57.726
109.303
26.1S4
18.370
39.644
246.964
14.366
22,781
230.475
5X08
35.468
20376
26483
46.264
8.237
6.630
12.750

1951736

9X>50
6J200
5.700
8.550
5,700
7.100
6J600
6.600
6J600
8.550
6600
7.800
6.800
3.461,
7.950
4J800
5.750
4J900
8X100
4J350
4J350
B.İI50

<M> 7,5
Geçici Tem.
Lira

386.000
24.000
16.000
7.000
25.000
66J0OO
13X100
9.000
16.000
150.000
7J000
14.000
156.000
67 X X »
4X100
13.000
9J0OO
10.000
15.000
«.000
3J000
BuOOO
1X113.000
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Karaduga
Espiye
İBlgpn1|

Emvalin cins ve nevi

Muh. bedeli
Ura
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Espiye
Espiye
Karaduga
Esenli
Tohumluk
Espiye
Karaduga
Esenli
Tohumluk
Yağlıdere
Yağlıdere
Yağlıdere
Yağlıdere

Yol vasfı

Deposu

Parti
adedi
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Espiye Derlet Orman İşletmesi tMüdiMüğürıden:

mıştır.
2 — Satış 8/4/1961 tarihine raıstlayan Çarşamba «ünü saat HjOCtte İşletmemiz satış salonunda yapılacaktır.
3 _ Abaların belirli gün ve saatte Ktorrntsyxinumuza müracaatları rica olunur.

3798 / 1-1

Marmaris Devlet Orman îşletmesi MHidürtügUnden:
fişletmemizin Marmaris ve Ceübeli bölgeleri satış depolarından

aşağıda yazdı emvaller

hizalarında gOsterilen

bedellerden

06/8/1981 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.001de acık artırmalı ve % 501si 6 ay vadeli olarak satışa çıkarılmıştır.
Alıcıların almak istedikleri partilerin geçici teminatlarını satış günü işletmemiz veznesine yatırmış

olmaları, banka teminat

Satışa ait ilân, şartname ve ebat listeleri Ankara, Burdur, Aydın, Yatağan, Antalya, İstanbul, İsparta Orman İşletme Müdür
lükleriyle İşletmemizde görülebilir
Alıcıların beMrll gün ve saate kadar İşletmemize müracaatları üân olunur.

Bölgesi

Deposu

Cins nevi evsafı

CötiteeH

Köybucagı

1

3. S. N. B. Çz. tomruk

Celibeli
Cetîbeli
Marmaris

Koybucagı
Tashan
Aksaz

9
0
63

3. S. K. B. Çz. tomruk
3. S. N. B. Çz. tomruk
3. S. N. B. Çz. tomruk

31 PARTİ HALİNDE

3

3

Mıfh. Bed.
lira

Huv. Tem.
Ura

468

73.089

5J900

32.342

1458
1321
18581

273.910
281.219
3004.804

4400
5500
5.900

90J392
124.440
1.330.032

19826

3633.022

İ h a
Günü

1 e
Saati

26/3/1981
Perşembe

14.00

»

»

»

»

»

»

1.577 200
3790/11
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M . Dm .
Adet
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mektubu verecek olanların rnektuplarında işletme adı ile almak istedikleri partilerin cinsi, nevini belirtmeleri lâzımdır.
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1 — Yukarıda miktarı yaaah 68 parti orman emvali 15/C ve 4/B model şartname »eregince açlk artırmalı olarak salaşa çrkanl-
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PTT. Genel Müdürlüğünden :
İNŞAAT İLANI
Değişken birim fiyat esasına göre ve 1980 Birim Fiyatları üzerinden 17.500.000
f L . keşif bedelli Konya Posta Paket binası ikmal inşaatı işi eksiltmeye konulmuştur.
Geçici teminatı: 525.000,— TL, dır.
(Geçici teminat olarak bloke çek kabul edilmez.)
1 — Eksiltme 27/3A981 Cuma günü saat 16.00'da Genel Müdürlük İhale K u 
rulunca yapılacaktır.
2 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasında belirtilen usulüne göre hazırlanmış
geçici teminatlarını, ticaret odası cüzdanlarım, tüzel kişi olmaları halinde imza sir
külerini bu iş için daha önce alacakları ihaleye katılma belgesiyle birlik'e, kapalı tek
lif mektuplarım, ihalenin yapılacağı gün saat 15.00*e kadar Tapı İşleri Dairesi Baş
kanlığına alındı, karşılığında vereceklerdir.
3 — Saat 15.00'dsn sonra verilen teklifler kabul edilmez.
4 —• İsteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri için en az keşif bedeli
kadar bina inşaatı ^şi yaptığına dair ve geçici veya kesin kabullerinin yaptırdığını
gösterir belge ve ellerinde bulunan işleri açıklayan bildirilerle Eksiltme Şartlaşması
nın 14 üncü maddesinde belirtilen diğer belgelerle birlikte en az işin keşif bedeli kadar
A, B ve C grubundan müteahhitlik karnesi aslı veya Noterden tasdikli sureti ile son
müracaat tarihi olan 23/3/1981 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar Genel Müdürlüğe
başvurmaları gerekmektedir.
5 — Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez.
6 —• Eksiltme dosyalan Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve
Konya Bölge Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalupna saatleri içinde her gün
görülebilir,
7 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, iştirak belgesi verip ver
memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu gibi
nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.
3225 / 2-2
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Proje Eksiltme İlânı
1 — (Bursa) Çekirge'de yapılacak olan PTT ve Santral Binasının Mimarlık
ve Mühendislik hizmetleri (Mimarî - Betonarme, Sıhhî Tesisat ve Elektrik Projeleri
işi) eksiltmeye konulmuştur.
2— İşin keşif bedeli : 930.000,— T L . dır.
Geçici teminatı: 27.900,— T L . dır.
(Geçici teminat olarak bloke çek kabul edilmez.)
3 — Eksiltme 3/4/1981 Cuma günü saat 16.00'da Genel Müdürlük İhale Kuru
lunca yapılacaktır.
4 — İsteklilerin Teşekkülümüz Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Eksiltme
Şartnamesinin 6. maddesinde belirtilen usulüne göre hazırlanmış geçici teminat'armı,
(T.MMOB) Mimarlar Odasında veya inşaat mühendisler odasından alınmış kayıt bel
gelerini ticaret odası cüzdanlannı, tüzel kişi olmaları halinde imza sirkülerini bu iş
için daha önce alacaklan ihaleye katılma belgesiyle birlikte kapalı teklif mektupla
rını ihalenin yapılacağı gün saat 15.00'e kadar Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında alındı
karşılığında vereceklerdir.
5 — Saat 15,00'den sonra verilen teklifler kabul edilmez.
6 — İsteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri için eksiltme şartname
sinin 6. maddesinde belirtildiği üzere Kamu Kuruluşlanna ait bir defada 2640 M? lik
inşaatın proje işinin bitirme belgesi ve teknik personel taahhütnamesi ile aynı mad
dede belirtilen diğer belgelerle birlikte son müracaat tarihi olan 27/3/1981 Cuma günü
saat 18.00'e kadar Genel Müdürlüğe bafvurmalan gerekmektedir.
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7 — Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez,
8 — Eksiltme dosyaları Genel Müdürlük Yapı İsleri Dâiresi Başkanlığında ve
Bursa Bölge Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalışma saatleri içinde her gün
görülebüüv
9 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp iştirak belgesi verip ver
memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu gibi
nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.
3210 / 2-2

•

Ayvacık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
ÇANAKKALE

Bölgesl
Ayvacık
>

»
»

Cins ve nev'l
2.S,N.B.Çk. Tom.
3.S.N.B.Çk. Tom.
>

»

»

3.S.Ks.B.Çk. Tom.
3.S.N.B.ÇZ. Tom.
3.S.Ks.B.Çz. Tom.

»i

Ck. Tel Direk

»
Bnhnrlnı»

Cam Sanavl Odunu
Çam Sırık

Parti
adedi
1
24
3
14
15
21
1
4
1
7
3

MİKTARI
Adet
M Dm
1

97
4774
587
3333
3292
4405
434
639
323
2865

1

M . Bed.
TL.

42.328 10.700
1144.712
7.500
145.308
5.250
644.140
5.500
804.139
6.000
700.196
4.500
84.632
1.516
109.018
7.800
48.860
2.644
235.960
3.500
169 St. 1.350

Peşlnatı

Vadesi

% 50

6 Ay

»

»
»

>

»

>

>
>
%

o
*.

»

>

91
20749
3959.293
3
169 St.
İşletmemizin yukarıda yazılı orman emvaU orman dışı ve orman içi rampaların
dan açık arttırma suretiyle % 50'si ve vergüerl peşin, % 50'sl 6 ay vadeli limitli ve
k a f i banka teminat mektubu karşılığı 15/C Model şartname gereğince 6 Nisan 1981
tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak
Komisyon marifetiyle satılacaktır.
Alıcıların teminatlarım en geç saat 13.30'a kadar İşletme veznesine yatırmaları,
iştirakçilerin 1981 yılı vizesi yapılmış belgelerini ibraz etmeleri zorunlu olup, satışla
Ugüi şartnamemiz Orman Genel Müdürlüğünde, Çanakkale Orman Bölge Başmüdür
lüğünde ve civar İşletme Müdürlüklerinde, İşletmemizde görülebm»'
Alıcıların lüzumlu bölge ve teminat mektupları ile birlikte satış günü Komis
yona müracaatları ilân olunur.
3795/1-1

•

Türkiye Kömür isletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden :
K U R U M U M U Z C A «RUHRTHALER LOKOMOTİF YEDEKLERİ»
SATIN ALINACAKTIR.
Bu işe alt, 216-ELI/21 referanstı artname, yazılı müracaat ve 250,— T L .
karşılığında, saat 14.00-16.30 arası Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğü, Satmalma Dairesi Başkanlığı, 811 No : lu odadan temin edüebillr.
Tekliflerin engeç 30 Nisan 1981 tarih, saat 16.30'a kadar Kurumumuz Genel
Muhaberatına verilmiş olması gerekmektedir.
Postadaki geciken teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.
3797/1-1
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüz Güreş Federasyonu Başkanlığına kapalı zarf usulüyle
Giyim Kuşam kıyafeti satın alınacaktır. Malzemelerin dokümanı aşağıdadır.
1 — İhale 25/3/1981 tarihinde saat 15.00 de Genel Müdürlüğümüz 9. Kat top
lantı salonunda yapılacaktır.
2 — B u işe ait Muhammen bedel 676.200.— T L . dır.
i — Bu ihaleye ait İdari ve Teknik şartnameler Genel Müdürlüğümüz Malze
me Müdürlüğünce temin edilecektir.
4 — B u işe ait Muhammen bedelin üzerinden % 4 geçici teminatı Genel Mü
dürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğüne Yatırılacaktır.
5 — Teklifler en pc^ ihale saatmdan 1 seat öncesine kadar ihale komisyonu
sekreterliğine makbuz karşılığında teslim edilecektir. Postada meydana gelecek
gecikmeler kabul ulunmaz.
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
Malzemenin cinsi
Pardesü
Takım Elbise
Ayakkabı (İskarpin)
Gömlek
Kravat
Mendil
Kemer
Valiz

Miktarı
28 Adet
28 »
28 Çift
28 Adet
28 »
28 »
28 »
28 »

B i r i m f iatı Toplam tutan
Lira Krş.
Lira Krş.
6.000,—
10.000,—
3.000,—
1.000,—
300,—
150,—
700,—
3.000,—

168.000,—
280.OO0,—
84.000,—
28.000,—
8.400,—
4.200,—
19.600,—
84.000,—
676.200,—

••

3799/2-1

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 — Kurumumuza bağlı Orta Anadolu, Ereğli Kömür İşletmleri, Bolu Linyit
leri, Garp Linyitleri, Batı Karadeniz, Ege Linyitleri, Alpağut Dodurga Linyitleri ve
Kömür Satış Tevzii Müesseselerimizin gereksinimi olan konveyör bandlar teklif alın
mak suretiyle satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname ve Teknik Şartname Süleyman S ı r n Sokak No : 1
deki Genel Müdürlüğümüz Satınalma Daire Başkanlığı 806 odadan ve İstanbul Sa
tmalına Müdürlüğü Odakule Kat : 12 Beyoğlu/ISTANBUL adresinden dilekçe ile mü
racaat edilerek 1000,— TL. karşılığında temin edilebilir,
3 — İsteklilerin en geç 14/4/1981 Salı günü saat 16.30 a kadar fiat ve tealim
koşullarım bildiren tekliflerini kapalı zarfla, zarfın üzerine B, 30. AEK/329 dosya
işareti ile alım konusu yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat
servisine vermeleri şarttır.
4 — Teklifler 15/4/1981 Çarşamba günü saat 15.00'de Genel Müdürlüğümüz
Satınalma Komisyonunda açılacaktır.
5 — Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz.
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.
3798/2-1
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Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden :
1 — Fabrikamız St. 37 kalitesinde muhtelif ebatlarda 530 ton saç levhayı ka
palı zarfla teklif almak suretiyle satın alacaktır.
2 — İhale 30/3/1981 Pazartesi günü saat 14.30 da Fabrikamız Ofis binasın
da yapılacaktır,
3 — Saç mubayaasına ait şartname hergün mesia saatleri dahilinde Fabri
kamız Ticaret Şefliğinden TL. 1.00Ö,— (Bin ve ? lira) mukabilinde temin edilebilir.
4 —- Saç ihalesine ait geçici teminat ihale tutarının % 5 (Yüzdebesi) olacaktır.
5 — Fabrikamız 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp, yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir,
3S00 / 2-1
o0

•

Karataş Mal Müdürlüğünden :
1 — İlçemiz Hudutları dahilinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait Hurmaboğazı Dalyanı teslim tarihinden itibaren bir yıl müddetle 5.000.000 TL. muham
men bedelle Balık Avlama hakkı 2490 Sayılı Yasanın 31. nci maddesine gereğince
kapalı zarf usulü ile kiraya verilecektir.
2 — İhaleye ait şartname Karatas Malmüdürlüğünde her gün mesai saatlerin
de tetkik edilebilir.
3 — İhale 6/4/1981 Pazartesi günü saat 15.30'da Hükümet Binasındaki MalmüdürlUğU Odasında teşekkül edecek Komisyon tarafından yapılacaktır.
4 — Geçici Teminat 495.000,— T L . dır.
5 — Teklif mektupları 6/4/1981 Pazartesi günü saat 14.30'da bizzat elden
makbuz karşılığında verilebileceği gibi PTT vasıtasıylede gönderilebilinir. P T T deki
vaki olacak gecikmeler nazara alınmıyacaktır.
Keyfiyet 2490 sayılı yasa Hükümlerine göre ilan olunur.
3801 / 2-1
Elazığ Cumhuriyet Savcılığından:

C i n s i

Miktarı

Muh.
bedeli
Lira

Yiyecek maddeleri

49 Kalem

1G.173.750

Yakacak Meşe dal odunu

350 Ton

2.625.000

Geçici
teminatı
Liıa

îhale tarihi
günü ve saati

610.425

6/4/1981
Pazartesi 9.00 da
157.500
6/4/1981
Pazartesi 14.30 da

1 — Kapalı Cezaevimiz Müdürlüğünün 1981 mali yılı yiyecek ve yakacak mad
deleri 2 gurup halinde 2490 sayılı Kanun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü
ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — İhale 6/4/1981 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Elazığ Adli
ye Binasında Cumhuriyet Savcılığı makamında toplanacak komisyon tarafından
yapılacaktır.
3 — İhaleye ait dosyalar ve şartnameler Elazığ Cumhuriyet Savcılığında ve
Kapalı Cezaevi Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir,
4 — İhaleye iştirak edeceklerin iştirak belgelerinin tam olması ve bu işlerle
iştigal ettiklerini tevsik etmeleri şarttır.
5 — İstekliler teklif mektuplarını ihaie saatinden bir saat önce ihale komis
yon başkanlığına vermeleri gerekir. Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz.
3784 /1-1
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Devlet Orman işletmesi Demirci Müdürlüğünden:

Bölgesi

Deposu

Yeniköy Yeniköy
»

»

Söğütçük
Yeniköy
Merkez Akpmar
»

»

»

Yeniköy Yeniköy
Selendi Selendi
Çanşa
»
Yeniköy Yeniköy
»
»

»

»

»

Merkez
»

Borlu

Akpınar
Çataloluk
»

Cins ve nev'i
II. S. N . B . Çk. tomruk
III. S. N . B . Çk. tomruk
III. S. N . B . Çk. tomruk
III. S. K . B . Çk. tomruk
III. S. K . B . Çk. tomruk
Çk. Sanayi odunu
Çk. Sanayi odunu
Çz. Sanayi odunu
Çz. Sanayi odunu
Kızılağaç Sanayi odunu
Kavak Sanayi odunu
Kayın Sanayi odunu
7 Boy Çk. Tel direk
III. S. N . B . Çk. tomruk
III. S. K . B . Çz. tomruk
Çz. Sanayi odunu
YEKÛN

Muh.
bedeli
M ' . D s m ' . Lira

Parti
adedi

Adet

1
8
5
1
5
4
1
1
2
1
1
1
1
11
9
1

49
2000
776
123
1225
1332
410
241
734
28
36
132
239
2224
2234
232

16.659
657.766
192.896
19.678
204.188
88.818
36.806
12.000
69.071
3.709
4.046
7.206
38.820
520.193
364229
10.404

53

12015

2246.489

10.900
7.600
7.600
5.550
5.550
3.250
3250
3250
3.250
3.000
2.600
3.000
7.900
7.600
4.350
3250

Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalinin % 50 ile kanuni vergi ve faizleri
peşin olarak Demirci T. C. Ziraat Bankasındaki 640/1 nolu hesabımıza yatırılmak
ve bakiyesi 6 ay müddetle vadesiz banka mektubu verilmek kaydiyle satışına çıka
rılmıştır.
1 — Satış Yeniköy, Söğütçük, Akjınar ve Çataloluk depolarındaki emvaller
için 30 Mart 1981 Pazartesi günü saat 14.00 de Demirci Orman işletme M ü d ü r l ü p
binasında; Selendi ve Çanşa Depolarındaki Oıman ürünlerinin satışı ise 31 Mart
1981 Sah günü saat 14.00 de Selendi Orman Bölge Şefliğinde toplanacak komisyon
huzurunda yapılacaktır.
2 — B u satışla ilgili satış cetveli şartname ve ilân Ankara, istanbul ve izmir
Orman Bölge Başmüdürlüklerinde izmir, Mnaisa, Bergama, Gördes, Bayındır, Si
mav ve Sındırgı işletme Müdürlüklerinde ayrıca Salihli, Kula, Akhisar, Turgutlu,
Alaşehir Bölge Şeflikleriyle işletmemiz merkezinde ve bölgelerinde görülebilir.
isteklilerin belirli gün ve saat de teminat makbuzlarıyla birlikte satış komis
yonumuza müracaatları ilân olunur.
3635 / 1-1
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Eskişehir Bölge Müdürlüğünden:
(Kütahya Azot İşletmelerinden tesellüm olunarak Kurumumuzun muhtelif Teş
killerine 30.000 ton azotlu gübre kamyonla naklettirilecektir.
'Nakliye şartnamesi mesai saatleri dahilinde Müdürlüğümüz ile Kurumumuzun
Ankara, Aydın, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Sakarya, Sivas Bölgelerinde ve Kü
tahya, Bandırma, İzmit Şube Müdürlüklerinde görülebilir.
ihaleye İştirak edecek nakliyeciler, şartnamede belirtilen geçici teminat ile
birlikte kapalı zarftaki teklif mektubunu 26/3/1981 Perşembe günü saat 14.00'e kakad Bölge Müdürlüğümüze verecekleridr.
Kurumumuz 2490 sayılı kanupna tabi olmadığından İhaleyi yapıp yapmamak
ta veya İşi dilediğine vermekte serbesttir.
3789/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet SU taleri Genel Müdürlüğü Sam
sun VII. Bölge Müdürlüğünden :
Bölge Müdürlüğümüzce Tokat i l i Niksar merkezinin takriben 10 km. güneyin
de yapılmakta olan Köklüce H E S ve Kızüdere Barajı için aşağıda cins ve özellikler i belirtilen kren, kapak ve ızgaralar 6200 sayılı kanunun 34. maddesi gereğince tat
bik edilecek esaslara göre (Teklif İsteme Usulüyle) İhaleye çıkarılmıştır.
1 — İşin k a p s a m ı :
a) Bir adet elektrikle çalışan 100/25 metrik ton kapasiteli köprü açıklığı
12.20 m, ray uzunluğu takriben 2x31, 45 m. olan Santral Gezer Kreni.
b) Bir adet elektrikle çalışan 60 metrik ton kapasiteli köprü açıklığı 6.70 m.
ray uzunlğu takriben 38.40 m. olan Santral Gezer Boşaltma Kreni.
e) B i r adet elektrikle çalışan 22 metrik ton kapasiteli köprü açıldığı 7.8 m.
ray uzunlğu takriben 36 m. olan Kelebek Vana Odası Kreni
û) B i r adet elektrikle çalışan 10 metrik ton kapasiteli köprü açıklığı 6,7 m.
ray usunlğu takriben 16.30 m. olan Dip Savak Giriş Ağzı Kreni.
e) Bir adet elektrik kumandalı 10 metrik ton kapasiteli açıklığı 6.0 m. ray
uzunluğu takriben 2x30 m. olan Ayaklı (Gantry) Kren,
t) Köklüce H E S için elektrikle çalışan 1 adet 3 metrik ton kapasiteli Atelye Monoray Kreni.
g) Kapaklar
1 — Dip savak tekerlekli kapağı
(4.00 m. x4.50 m.) 1 A d .
2 — Dip savak bat ardo kapağı
(4.40 m. x4.70 m.) 1 A d .
3 — Enerji giriş yapısı tekerlekli kapağı
(3.40 m. x4.40 m.) 2 A d .
4 — Enerji giriş yapısı batardo kapağı
(3.60 m. x5.20 m.) 1 Ad.
5 — Emme borusu kapağı (draf tüpe gate)
(3.80 m. xl.60 m ) 1 Ad.
6 — Basınç düşürücü kapağı
(2.20 m. xl.60 m.) 1 A d .
h) Enerji giriş yapısı ızgaraları
(4.05 m. x5.16 m.) 1 A d .
Bütün yardımcı teçhizatıyla birlikte, projelerinin yapılması, malzeme ikmali,
imalâtların yapılması, iş yerine şevki, yerine montajı, tecrübelerinin yapılması, ida
reye çalışır durumda teslim edilmesine ait işlerdir.
2 — İhaleye katılmak isteyenler en geç 3 Nisan 1981 Cuma günü saat 17.30'a
kadar DSİ, VTI. Bölge Müdürlüğü - Samsun adresine bir dilekçeyle müracaat ede
ceklerdir.
Dilekçelerine:
a) Firma İmalâtlarını tanıtan broşür ve katalogları,
b) ' Şimdiye kadar yapmış oldukları benzer işler, yapım yerleri, yaptıran ida
re, kabul yapımına ait belge, imalâtın teknik özelliklerini gösterir listeyi,
c) Bayındırlık Bakanlığından alınmış (G) grubundan en az yüz mUyonkık
müteahhitlik karnesi,
d) Teknik personel bUdirimi,
e) Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mail durum bildirisi'ni ekleye
ceklerdir.
3 — İhale işin tamamı için yapılacak, kısmî teklifler dikkate
alınmaya
caktır.
4 — Müracaat edecek firmalar bu iş için gerekli dış para ihtiyacım kendileri
temin edecektir.
5 —• Eksiksiz ve zamanında müracaatını yapmış olan isteklilerden İhaleye
iştiraki uygun görülenlere 10 Nisan 1981 tarihinden sonra bir Davet Mektubu İle İha
le dosyası gönderilerek teklif istenecektir.
6 — Telgrafla ve telefonla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler
kabul edilmez.
3636/1-1
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Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden:
Bahçekapı/tstanbul
Mensucat boyası satmalınacaktır.
1 — ÎNDANTHREN G E L B 5GF (Veya muadili)
2
»
D. SCHWARZ R B
(Veya muadili]
3
»
B . VIOLETT 4R
4
»
ORANGE PRTS
5
GRÜN F F B
6
GRAU GC
»
(D. SCHWARZ R B S
7
8
»
M . BLAU TRR
9
B L A U RS
10
»
BRAUN BR
11
»
OLİV GRÜN GG
12
»
BRAUN R
13
BRAUN G
14
FARON SCHWARZ E . P. W. N
PROCÎON B L U E M - 3GS
15
İNDÎGAZOL B R A U N İRRD
16
boyalan satmalınacaktır.

300
1000
150
350
200
300
700
600
400
600
200
200
400
600
100
50

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Gg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

Kapalı zarfı havi teklif mektuplannın 30 Mart 1981 günü saat 17.30'a kadar
Müessesemiz veya istanbul Şubemizdeki Teklif Atım Kutusuna atılması veya ikinci
bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte Müessesemizde bulunacak şekilde posta ile
gönderilmesi lazımdır. Postadaki vaki gecikmeler nazan itibara alınmayacaktır.
Verilecek teklif mektuplarının üzerine A L / I I I dosya no 3406/81 ibaresinin ya
zılması şarttır.
Hazır mal teklif edilecektir.
Herhangi bir fiat artışı kabul edilmeyecektir.
Teklif mektuplannm 50,— TL. lik pul yapıştınlacaktır.
Teklif edilen her kalem boya için 25 gr. lık 2 şer adet numune verilecektir.
Müessesemiz 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp teklif
ler arasında sarılanınızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir.
3731 /1-1
Karadeniz Bakır İşletmeleri A . Ş.

Genel Müdürlüğünden :

Kapalı zarfla teklif alma yöntemi ile, İdari Şartnamemizde belirtilen ilkeler
çerçevesinde acilen 5 kalem Dozer yürüyüş takım yedekleri döktürülerek imâl etti
rilecektir.
Sözkonusu malzemelerin listesi teknik resimler ve idari şartname Genel Mü
dürlüğümüzden 500,— TL. mukabili alınabilir.
Teklifler en geç 30/3/1981 günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlüğümüz
Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır.
Şirketimiz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve di
lediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır.
Sipariş referansımız 252 - Mİ - 1620/FS Olup teklif zarflan üzerine mutlaka
yazılacaktır.
Başvuru Adresi:
Karadeniz Bakır İşletmeleri A . Ş. Ziya Gökalp Cad. No ; 17/4
Kızılay/ANKARA

3786 /1-1
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :
Aşağıda cinsi, miktarı ve teslim müddetleri gösterilen taşıtlar;
— Fabrika standart garantisi al Unda olması,
— Fabrika standardında ve standart avadanlıklarla birlikte (kriko ve kolu
dahil) teslim edilmesi,
— Fabrika standart renginde olması,
— Kesin teminat alınmaması,
— Diğer hususlarda ise, tip ticari şartnamemizin ilgili hükümlerinin geçerli
olması,
Kayıtlarıyla;
Bedelleri Türk Parası ile ödenmek suretiyle kapalı zarfla teklif alma usulü İle
satmalın a çaktır.
Satmalına konusu taşıtların tamamı için teklif verUebüeceği gibi, bir kısmı
için de (her cins taşıt ayrı mütalaa edilmek suretiyle 5 adetten az olmamak üzere)
teklif verilebilir.
tsteklUer bu alıma ait ticari şartnameyi Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Ge
nel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından veya istanbul Anadepo ve İzmir
Bölge Müdürlüklerimizden teinin edebilirler.
Teklifler engeç 8/4/1981 Pazartesi günü mesai bitimi olan saat 18.00'e kadar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü I Numaralı Merkez Satınalma Komisyonu'nda bulundurulacaktır. B u tarihten sonra gönderilecek teklifler ve postada meydana
gelen gecikmeler gözönüne alınmayacaktır.
Ofis, işbu ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya tercih ettiği
talibe vermekte serbesttir.
Taşıtın Cinsi
Muhtelif marka tam yüklü
ağırlığı en az 9 tonluk kam
yon
Ford Transit şehiriçl kaptı
kaçtı (rninibüs)

Miktarı

Teslim Müddeti

Sipariş tarihini müteakip l'nci ay 50 adet,
100 Adet 2'nci ay 50 adet olmak üzere, 2 aydır.
Sipariş tarihini müteakip l'inci ay 100
200 Adet adet, 2 ve 3'ncü aylarda ise, 50'şer adet
olmak üzere, 3 ay'dır.

B M C marka TM-30 tipi dizel
gehlrlçi pick-up

10 Adet Sipariş tarihini müteakip 1 ay'dır.
N O T : Sözkonusu taşıtların teslim müddetleri İle Ügili olarak verilecek alter
natifli teklifler de dikkate alınacaktır.
3637 /1-1
Ankara Elektrik Havagazı ve İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğünden:
1 Kuruluşum uzca:
1975 - 76 - 77 - 79 tipi Man otobüsleri için, 36 adet E l fren emniyet pompası
büyük Orj. Numuneye göre 100 adet Hava kompresör emiş ve basınç yayı T H . Nu
muneye göre. malzemeleri firma nam ve hesabına 27/3/1981 Cuma günü saat 10.00
de E.G.O. Genel Müdürlüğünde Komisyon önünde pazarlıkla satın alınacaktır.
2 — İhaleye katılabilmek için 18.770,— T U tutarında geçici güvence yatıra
caklardır,
3 — B u İşe ait şartname E.G.O, İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü Makina
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğü «Ton» Sok. 20 Sıhhiye/ANKARA*
adresinden 291 - 79/tP. referansı Ue ücretsiz olarak temin eduebillr.
4 — Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir.
3783/1-1
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Tirebolu Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden :
SATIŞA A R Z EDİLEN EMVALİN
Deposu
Cins ve nev'i
Me. Sahil
B.BÜkü
Me. Sahil
B.Bukü
B. Bükü
Me. Sahil
Harşıt
B. Bükü
Me. Sahil
B. Bükü
B.Bukü
B. Bükü
B. Bükü
B. Bükü
Me. Sahil
B. Bükü
B.Bükü
B. Bükü

Parti
adedi

3. S. N . B. Çam Tomruk
3. S. N . B. Çam Tomruk
3. S. K . B. Çam Tomruk
3. S. K . B. Çam Tomruk
2. S. N . B. Ladin Tomruk
3. S. N . B. Ladin Tomruk
3. S. N . B. Ladin Tomruk
3. S. N . B. Ladin Tomruk
3. S. K . B. Ladin Tomruk
2. S. K. B. Kayın Tomruk
2. S. K . B. Kayın Tomruk
3. S. K . B. Kayın Tomruk
3. S. K . B. Kayın Tomruk
2. S. Çam Maden Direk
2. S. Ladin Maden Direk
Çam Sanayi Odunu
Çam Sanayi Odunu
Kayın Sanayi Odunu

MİKTARI
M ' Dm'
Adet

2
6
1
2
2
5
2
8
2
6
1
8
2
3
X
1
2
3

168
809
7«
297
233
488
418
1049
99
246
79
742
222
634
30
346
999
475

33.749
186.965
14.961
40.550
101.951
162.351
167.040
323.351
39.239
99.278
22.745
216.488
47.233
46.060
2.548
23.366
40.301
69.639

58

7404

1837.815

Muh. Bad.
TL.
9.050,—
8.550,—
7.100.—
6.600,—
11.800,—
9.050,—
5.700,—
8.550,—
7.100,—
9.050,—
4.700,—
5.800,—
3.800,—
5.750,—
6.000,—
4.350,—
3.000,—
4.350,—

Yukarda müfredatı yazılı orman emvalleri, açık artırma suretiyle Model 15/C
ve 4/B şartnameler gereği, 30/3/1981 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.0O'de
Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğünün satış salonunda toplanacak Komisyon huzu
runda satış yapılacaktır. Taliplilerin belirli gün ve saatte, şartnamelerdeki vasıflara
haiz gerekli belgelerini Satış Komisyonuna ibraz ederek, % 7,5 geçici teminat mak
buzları ile müracaatları İlan olunur.
3794/1-1

•

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:
SAMSUN
1 — Aşağıda özellikleri belirtilen işler 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre,
Emanet Komisyonlarınca teklif almak suretiyle taşeronlara yaptırılacaktır.
2 — Dosyalar Samsun'daki Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Yapım Şefliği'nde
tetkik edilebilir.
3 — Teklif vermek isteyenler müracaat son günü mesai sonuna kadar her iş
için ayn bir dilekçe ile Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve di
lekçelerine;
a) (10.700.000,—) T L . lık keşif bedeli üzerindeki işler için keşif bedelinin yarı
sı kadar Resmî Daireden alınmış «İş Bitirme Belgesi» veya 1. keşif bedeli kadar (C)
grubu Müteahhitlik karnesinin aslı, (10.700.000,—) T L . keşif bedelinin altındaki işler
içinde keşif bedelinin yansı kadar Resmî Daireden alınmış «İş Bitirme Belgesinin
aslı» (Fotokopiler kabul edilmiyecektir.)
c) Mali durum bildirisi ve eki «Banka Referans Mektubu»
d) Dilekçelerin veriliş tarihinde, elinde bulunan işleri açıklayan «Taahhüd
Bildirisi»,
e) Yapı a r a ç l a n bildirisi (işlerin özel şartnamelerinde yazılı ana inşaat makinalarının kendisine ait olduğunu belirtir fatura veyahut bu makinalan kiralaya
cağına dair noterden tasdikli belge «Kiralanacak m a k i n a n ı n kiralayan şahsa ait

16 Mart 1981

Sayfa : 59

HESMÎ GAZETE

S a y ı : 17284

olduğunu gösterir fatura veya trafik ruhsatname fotokopilerinin noter belgesine
eklenmesi şarttır.».
4 — «Yeterlik Belgesi» için telgrafla müracaat ve postada vaki olacak
gecikmeler kabul edilmez.
5 — «Yeterlik Belgesi» alanların geçici teminat makbuzu ve «Yeterlik Belgesi»
ile birlikte teklif mektuplarım, verilecek bir zarfa koyarak anılan gün ve saate kadar
Emanet Komisyonu'na vermeleri
İlan olunur.
1. Keşif
Muvakkat
Sıra
bedeli
Müracaat teminat
İhale
No.
Yapılacak isin cinsi
Lira Krş. son tarihi
Lira tarihi saati
1. Ünye - Niksar Yolu 14+ 500 17+200 K m . 1er araşma ort. 26489
mt. den (36200) m alt temel mal
zeme temin ve nakli

16259.954,—

2. Samsun-Sinop D. Yolunda (Kür
d ü n Köprüsü - D. S. t. tesisleri
arası) dolgu, beton kanal ve bor
dur işi

3.743.821,70

3

25/3/1981 325200

27/3/1981
930 da

25/3/1981

74.880

27/3/1981
1030 da

3. Sinop Ayr. - Boyabat Yolu
22+ 891—52+000 K m . 1er arasına
ort. 15352 mt, den (70162.700) m*
alt temel, temel malz. ve asfalt
m ı c u ı nakli
32.972.45026

25/3/1981 659.450

27/3/1981
1130 da

4. Ünye - Niksar Yolu 15+000—25+
500 K m . 1er arası muhtelif sanat
yapıları

7.637.810,65

25/3/1981 152.760

27/3/1981
14.00 de

3. Erbaa - Niksar • Dokuzdolambaç
1. Köp. Yolu 111+620—121+400
K m . 1er arasında (62670) m yar
ma ve yan ariyet, (79253) m
ocak ariyet kazısı ve nak. ile ort.
1745 mt. den (39200) m* alt tem.
malzeme nakli

20.066.40434

25/3/1981 401330

27/3/1981
15.00 de

5

3

3732 /1-1
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
ÇELİK TOZU S A T I L A C A K T I R
Kurumumuz Kırıkkale Çelik Çekme Boru Fabrikasındaki ayhk30 - 40 ton ol
mak kaydıyla, altı aylık yaklaşık 180 - 240 ton çelik tozu kapalı zarf ile teklif al
mak yoluyla satılacaktır.
İhale tarih ve saati: 24 Mart 1981, 15.00 dir.
Geçici teminat: 220.000,— T L . dur.
İlgili şartnameler, Kurumumuzun Ankara ve Gaziantep Satış Mağazaları ile
Genel Müdürlük Malzeme Satış ve istanbul Şubesi Müdürlüklerinden sağlanabilir.
Kurumumuz 2490 saydı Yasaya bağlı değildir.
3413 / l - l
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Karasu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
P a r t J

adedi
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
9
16
3
5
10
1

Bölgesi

Deposu

Cins ve nev'i

Kurudere Kurudere l.S.N.B. Soy. (Kap) T.
l.S.Ks.B. Soy. K . T.
Paralı
2.S.N.B. Soy. K . T.
»
Merkez T. İskele 2.S.N.B. Soy. K . T.
Kurudere Kurudere 2.S.N.B. Soy. (Kap.) T.
Paralı
2.S.KS.B. Soy. K . T.
Kurudere 2.S.KS.B. Soy. K . T.
»
3.S.N.B. Soy. K . T.
»
>
S.S.Ks.B. Soy. K . T.
2.S.N.B. Krs. K . T.
»
2.S.KS.B. Krs. K . T.
Paralı
3.S.N.B. Krs. K . T.
Kurudere
3.S.N.B. Krs. K . T.
»
Merkez T. İskele 3.S.N.B. Krs. K . T.
Kurudere Paralı
3.S.KS.B. Krs. K . T.
Kurudere 3.S.KS.B. Krs. K . T.
Merkez T. İskele 3.S.KS.B. Krs. K . T.

62

1

M Dm

3

200.194
63.967
26.396
32.397
34.285
17.782
22.487
21.056
31.624
27.818
79.560
437.805
743.827
63.099
105.916
321.390
19.024
2238.627

M . Bed.
TL.
14.700
12.850
12.850
12.850
13.350
11.700
11.700
9.500
6.750
9.950
8.400
7.050
7.050
7.050
4.500
4.500
4.500

% 7,5 Tem.
TL.
223.000
62.000
26.000
31.500
35.000
16.000
20.000
15.000
16.000
21.000
60.500
235.500
392.500
29.000
37.000
111.500
7.000
1.328.500

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 7/4/1981 Salı günü saat 14.30'da
işletme Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda emval bedelinin I. ve II. sı
nıflarda % 50 si ile vergileri peşin, III. sınıflarda % 25'i ile vergileri peşin, bakiyesi
9 ay vadeli banka mektubu karşılığı satılacaktır.
2 — Satışa alt ilân ve şartname işletmemiz müdürlüğü ve bölgeleri ile Ada
pazarı Başmüdürlüğü ve civar işletmelerde görülebilir.
3 — Taliplilerin 7/4/1981 Sah günü saat 13.30"a kadar almak istedikleri par
tilerin % 7,5 teminatını işletmemiz veznesine yatırmaları ilân olunur.
3791 / 1-1
Behkesir Belediye Başkanlığından :
1 — 25.000.000 TL. Keşif bedelli şehrimiz Paşa alanına yaptırılacak olan Be
lediye Tamirhane inşaatı 2490 sayılı ihale kanunun 31. nci maddesine göre kapalı
zarf usulü ile eksiltme çıkartılmıştır.
2 — B u işin geçici teminatı 750.000.00 T L . dır.
3 — Eksiltme Dosyası Fen işleri Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltme 6 Nisan 1981 Pazartesi günü saat 15.30 da Belediye Encüme
nin de yapılacaktır.
5 — İsteklilerin «Eksiltme Şartnamesinde» Belirtilen belgelerle birlikte (B)
grubu müteahhitlik karnesi, ayrıca keşif bedeli kadar bir İşi bitirip geçici kabulü yap
tırmış olması şartı ile 3/4/1981 Cuma günü 17.30 kadar Belediyemize müracaat ede
rek yeterlik belgesi almaları gerekmektedir.
6 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazdı olan belgelerle birlikte bu işe
ait tekUf mektuplarını eksiltmenin yapılacağı gün saat 14.30 a kadar Belediye En
cümenine vermeleri gerekmektedir.
7 — Süresi için yapılmayan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edil
mez.
3785/1-1
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Olur Belediye Başkanlığından :
1 — Aşağıda cins ve kıymet miktarları yazılı Araçlar ile Elektrik motoru
2490 sayılı kanunun 31 maddesi gereğince satışı için ihaleye çıkarılmıştır.
2 — İhale Olur Belediye "Başkanlığında 8 Nisan 1981 günü saat 15.00 te ya
pılacaktır.
3 — Satışa çıkarılan Araçların ve Motorun muhammen bedelleri;
a) Bir adet 1957 model Enter Picup muhammen bedeli 100.000 TL, geciçi
teminatı 6250 T L . dir.
D) Bir adet Skoda dizel 1966 model Elektrik/Jeneratör Muhammen bedeli
450.000 TL, Geçici teminatı 26.750 TL, dir,
c) Bir adet 485 Volvo damperli kamyon, muhammen bedeli 400.000 TL, ge
çici teminatı 21.250 TL, dir.
d) Bir adet A D D A M S 550 Greyder muhammen bedeli 150.000 TL, geciçi te
minatı 8750 TL, dir.
e) Bir adet FL-7 kepçe muhammen bedeli 200.000 TL, geçici teminatı 11.250
TL, dir.
f) Bir adet LERC1 Kompresör muhammen bedeli 150.000 TL, geçici temi
natı 8750 TL.dir.
4 — Taliplilerin Teklif mektuplarını geçici teminata ait makbuzla birlikte
bir zarfa koyarak İhale günü olan ,8/4/1981 günü saat 14.00'e kadar komisyon Baş
kanlığına vermeleri gerekir.
5 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez Key
fiyet ilan olunur.
3793/1-1
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
1 — Şirketimlzce kapalı zarfla teklif almak suretiyle takriben 1070 kg. muh
telif hurda kömür fırça satılacaktır.
2 — Teklifte bulunmak lstiyen alıcılar, başlıklı kağıtlarına yazılmış bir di
lekçe ile aşağıdaki ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda
hazırlanmış olan şartnameyi bedelsiz olarak temin edebilirler.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No : 23 Kdz. Ereğli),
Satınalma Müdürlüğü (Gümüşsüyü Cad. Dersan Han Kat. 5 Taksim/ISTANBUL),
Satınalma Şefliği (Atatürk Bulvarı Selcan Han No : 27 Kızılay/ANKARA),
3 — Teklif mektuplarının engeç 6/4/1981 günü saat 16.00 ya kadar Ereğli'de
Şirketimiz Umumi Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir.
4 — Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yap
makta serbesttir.
3792 /1-1
Denizcüik Bankası, T, A . O. Pendik Tersanesi Müdürlüğünden :
TERSANEMİZ İHTİYACI O L A R A K 300 A D E T ASETİLEN
TÜPÜ A L I N A C A K T I R
Bu işe ait idari ve teknik şartnameler Pendik Tersanesi Müdürlüğü Satınalma
Servisi Kaynarca/İstanbul adresinden temin edilebilir. Teklifler engeç 7/4/1981 günü
mesai saati hitamına kadar idari şartnamede belirtilen adrese gelmiş veya tevd edil
miş olacaktır. Bankamız 2490 sayılı İhale Kanununa tabi değildir.
Dosya No : 81/101
3734 /1-1
1
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Kavaklıdere Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Bölgesi

Deposu

Yol
durumu

Emvalin
cins ve nev'i

K. Dere
>
>
*

K. Dere Stap.-Asf.
»
» »
»
» T>
s>
> »

3.S.Nb.Çk. T.
a.S.Nb.Çz. T.
3.S.Kb.Çk.T.
3.S.Kb.Çz.T.

Parti
MİKTARI M- Bed. % 7,5 Te.
adedi Adet M Dm T L .
TL.

YEKÛN

1

39
44
11
22
116

3

4659 1733.417 7.600
6374 1535.967 6.100
1466
392.558 6.000
3355 723.966 4.600
15854 4385.908

988.250
704.250
176.700
250.050
2.119.250

1 — İşletmemiz Kavaklıdere orman dışı son deposunda mevcut yukarıda müf
redatı yazılı orman emvali 31/3/1981 tarihine rastlayan Salı günü saat 11.00 de İşlet
memiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda satılacaktır.
2 — Satış açık artırma ile Model 15/C No. lu şartname esaslarına göre % 50 si
vergileri İle birlikte peşin, % 50 sine tekabül edecek olan bankalardan alınmış limit
dahili müddetsiz formülüne uygun kat'i teminat mektubu karşılığı % 12 nizami faizi
peşin alınarak 6 ay vadeli olmak üzere satış yapılacaktır.
3 — Alıcıların 1981 yılı vizesi yapılmış ticaret odaları tasdikli belgelerini ibraz
etmeleri şarttır. Aksi halde ihaleyi giremiyeceklerdlr.
4 — Alıcıların almak istedikleri partileri yerinde görmüş ve teminatlarını ona
göre işletme veznesine yatırmış olmaları, yatırmış oldukları teminatları ile birlikte
aynı gün ve saat 10.30 a kadar Komisyona müracaatları İlan olunur.

••
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Çeşitli ilânlar
Ankara Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden :
Muhataplar : Fethi Küıçaslan, Yunus Karcı, Emin Karcı, Battal Kaçak, Hüse
yin Arıkan, Rüstem Cantürk, Recep Izgi, Mustafa Madak, Mustafa Şahin, Hilmi
Şahin, Nadir Böyük, Mehmet Aydoğdu, Nevzat Erdoğan, Balgat Barboros, Mah Ca
mii Yaptırma Derneği, Sebahat Olguner, Bedriye Ulusoy, İbrahim Binici, Güllü Do
ğan, Ahmet Şükrü Ulusoy, Hayati Cantürk, Hidayet Armağan, Gülsüm Akbıyık,
Mehmet Naci Ulusoy, Niblya Sel, Osman Nevzat Yakındağ.
Adresleri: Meçhul.
Balgat, İnönü Bulvarı üzeri 85, 83, 81/A, 81, 81/C, 81/E No. da ve imarın
13243 ada, 5 parseli üzerinde gelişigüzel olarak ve kısmen 4 parsele tecavüz İÜ
1900x9.00x2.80 metre ebadında 12.00x10.00x28.00 Mt. 12.00x10.00x2.80 ve 18.00x450
x3.00 metre ile 10.00x5.00x2.80 metre ebadında 5 adet oto tamirhanesi yapılmış olduğu
görülerek hakkınızda 28/8/1979 tarih ve 69/3414 sayılı tesbit zaptı tanzim edümlş,
ancak yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamanız ve tebligata elverişli adres
lerinizin de saptanamaması nedeniyle söz konusu zptın tarafınıza tebliği mümkün
olmadığından tarafınıza 20/9/1979 tarih 16760 sayılı Resmi Gazete'de
tarafınıza
tlânen tebliğ olunmuştur.
Bu kez, bu konuda Belediye Encümenince ittihaz olunan 7/9A979 tarih 7262/
9406 sayılı karar kesinleşmiş olduğundan evvelce tarafınıza Uânen tebliğ olunan ve
kesinleşen yıkım karan uyannca tebliğ tarihinden itibaren (15) gün zarfında söz
konusu yapüann tahliye edilerek yıkılması, aksi takdirde 15 gün sonra yıkım ekip
leri marifetiyle yıktınlacağı ve yıkım masraflarının % 10 fazlasıyla
tarafınızdan
tahsil olunacağı hususu 7201 sayılı Yasanın 28. maddesi uyannca tebliğ yerine kaim
olmak üzere tarafınıza llftnen tebliğ olunur,
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Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğünden :
Dikmen Nane Sokak önder Apt. No. 27/4 deki adresinde ikamet eder. Kon
feksiyonculuk yapar. Muhittin oğlu Nazire'den olma 1941 D. lu Ekrem Kankuş'un
Altındağ 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 977/76 Esas, 978/374 Karar sayılı 16/10/1978
günlü kesinleşen ilâmı gereğince mahkum olduğu ücreti vekaleti ile birlikte cem'an
1.200,— TL. para cezasını ödemesi için hakkında adresine gönderilen ihbarname bil a
tebliğ iade olduğu, zabıta ve idari makamlarca yapılan tahkikata göre tebligata el
verişli adres meçhul kalmış bulunduğundan mezkûr ödeme emrinin 7201 sayılı K a 
nun hükümlerince ihbarnamenin tebliğine karar verilmiştir.
Sözkonusu meblağın 1918 sayılı Kanun hükümlerince ilân tarihinden itibaren
15 güa içerisinde ödemesi lazımdır. Bu müddet içinde ödemediği taktirde hapsen veya
haczen infaz yoluna gidileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
3779
Kilis Ketenciler Mah. No. 4 deki adresinde ikamet eder. Müteahhitlik yapar.
Durmuş oğlu Fatma'dan olma 1936 D. lu Beypazar İlçesi Karaşar Nahiyesi Cumhu
riyet Mah. H . 12, C. 1, S. 12 de nüfusa kayıtlı Ahmet Yetimin Yenimahalle 2. Asi.
Cz. Mahkemesi 974/302 Esas, 978/467 Karar sayılı 19/10/1978 günlü ilâmı gereğince
mahkum olduğu ücreti vekaleti ile birlikte cem'an 7.255,— T L para cezası ödemeye
hükümlü sanık hakkında adresine gönderilen ihbarname bila tebliğ iade olduğu, za
bıta ve İdari makamlarca yapılan tahkikata göre tebligata elverişli adres meçhul
kalmış bulunduğundan meşkur ödeme emrinin 7201 sayılı Kanun hükümlerince teb
liğine karar verilmiştir.
ıSöz konusu meblağın 1918 sayılı Kanun hükümlerince ilân tarihinden 15 gün
içerisinde ödemesi lazımdır. Bu müddet içerisinde ödemediği takdirde hapsen veya
haczen infaz yoluna gidileceği tebligat yerine kaim olmak üzere Uân olunur.
3780
Toros Sokak No. 11 Daire 12 Sıhhiye/Ankara adresinde ikamet eder, Başkent
Gazinosunda çalışır, Abdülkadir oğlu, Emine'den olma 1928 D. lu Kamil Dizdar'ın
Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 978/755, 1039 sayüı 29/9/1978 günlü kesinleşen
ilamı gereğince mahkum olduğu ücreti vekaleti ile birlikte cem'an 676,— T L . para
cezasım ödemesi için hakkında makamlarca yapılan tahkikata göre tebligata elve
rişli adres meçhul kalmış bulunduğundan mezkûr ödeme emrinin 7201 sayılı Kanun
hükümlerince ihbarnamenin tebliğine karar verilmiştir.
Sözkonusu meblağın 1918 sayılı Kanun hükümlerince ilân tarihinden itibaren
15 gün içinde ödemesi lazımdır. Bu müddet içinde ödemediği takdirde hapsen veya
haczen infaz yoluna gidileceği tebligat yerine kaim olmak üzere Uân olunur.
3781
— — • — —

Gümrük ve Tekel Bakanlığından :
Mudanya Gümrük Müdürlüğü ambarında bulunan ve Gümrük Yasası uyarınca
ambar bekleme süresi sonunda tebligat yapılıpta yurtiçi adresinde bulunamayan ve
yurtdışı adresinin de tesbit edilememesi nedeniyle sahibince tebellüğ edilemeyen
tebligat konusu eşya, aşağıda isim ve adresi belirtilen sahibince bu ilân tarihinden
itibaren 2 ay içinde ithal veya yurtdışı edilmediği takdirde 1615 sayılı Gümrük Y a 
sasına göre gümrüğe terkedilmiş sayılacağından, aynı Yasa uyarınca tasfiye hüküm
lerine, tabi tutulacaktır.
Keyfiyet Üânen duyurulur.
Adı Soyadı : Seyma Tataroğlu.
Adresi: Doğa Sokak Gökmen Apt. No. 38 İstanbul.
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Kanunlar
Kanun No. 2438
6559 Sayılı Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Kanununun l'nci
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

1

Kanun No. 2429
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

2

Yürütme ve İdare Bölümü
Milletlerarası Andlaşma
8/2444 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk
Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki («Turizm ve Termalizm Ala
nında İşbirliği Anlaşması

3

Bakanlar Kurulu Kararı
8/2342 Kahramanmaraş İli Merkez İlcesine Bağlı Kılağılı Köyünün
Afete Maruz Bölge Olarak Kabulü

8

Yönetmelikler
— Temel Eğitim İkinci. Kademe Orta öğretim ve Yaygın Eğitim K u 
rumlarında Görevli Stajyer Öğretmenlerin Yetiştirilmeleri ve Staj
10
yerliklerinin Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
16
— Aydın İli Atça Belediyesi İmar Yönetmeliği

Tebliğler-.
32
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