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KANUNLAR
Türkiye Atamı Enerjisi Kurumu Kanunu
Kanun No. 2690

Kabul Tarihi : 9/7/198%
BOLÜM - I

Amaç, Kapsam ve Kuruluş
Amaç
M A D D E 1. — Barışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma plan
larına uygun olarak ülke yararına kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve politika
ları belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek,
desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun
kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarını saptamaktır.
Kapsam
M A D D E 2. — B u Kanun, atom enerjisi ile ilgili faaliyette bulunan ve bunla
rın İlgi sahasına giren kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
Kuruluş
M A D D E 3. — B u Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kısa adı
T A E K olan, Başbakana bağlı, kamu tüzel kişiliği haiz Türkiye Atom Enerjisi Ku
rumu kurulmuştur.
Kurumun organları şunlardır:
a) Atom Enerjisi Komisyonu
b) Danışma Kurulu
c) ihtisas Daireleri
d) Bağlı Kuruluşlar
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BÖLÜM - II
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
M A D D E 4. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görev ve yetkileri şunlardır :
a) Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politikanın esaslarını ve bu konudaki plan ve programları belirleyip Başbakan'ın onayına sunmak; ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom
enerjisinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, bu alanda yapılacak çalışmaları koordine
ve teşvik etmek.
b) Nükleer hammaddeler, özel bölünebilir maddeler ve nükleer alanda kullanılan diğer stratejik maddelerle ilgili olarak yürütülen her türlü arama, çıkarma,
arıtma, işletme, üretme, dağıtım, ithal, ihraç, ticaret, taşıma, kullanma, devir ve depolama gibi hususlarda uyulacak genel esasları saptamak, tavsiyelerde bulunmak ve
işbirliği yapmak.
c) Ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırma ve eğitim merkezleri, birim
ler, laboratuvarlar, deneme merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan pilot tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ülke sanayiinin nükleer teknolojiye girebilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmak; yakıt çevirimine yönelik işletme, arıtma ve gerekli görülen diğer tesislerin kurulması için önerilerde bulunmak.
d) Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme ve dağıtma tesisleri kurmak
ve işletmek,
Radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler, özel bölünebilir maddeler ve benzeri
iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanarak yapılan çalışmalarda iyonlaştırıcı radyasyonların zararlarına karşı korunmayı sağlayıcı ilkeleri ve önlemleri ve hukuki sorumluluk sınırlarını saptamak.
Radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulunduran, kullanan, bunları
ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, ticaretini yapan resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilere ruhsata esas olacak lisans vermek, radyasyon güvenliği bakımından
bunları denetlemek; bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında sigorta yükümlülüğü koymak; radyasyon güvenliği mevzuatına aykırı hallerde, verilmiş olan lisansı
geçici veya sürekli olarak iptal etmek; söz konusu kurum ve kuruluş hakkında, ge
rekirse kapatma kararı almak ve genel hukuk esasları dahilinde kanuni kovuşturmaya geçilmesini sağlamak.
Radyoizotopların kullanılması, ithali, ihracı, nakli ve sigorta yükümlülüğüne
ait esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak.
e) Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer se
çimi, inşaat, işletme ve çevre güvenliğiyle ilgili her türlü onay, izin ve lisansı vermek; gerekli inceleme ve denetimi yapmak, izin ve lisansa uyulmayan hallerde işletme yetkilerini sınırlamak; verilen izin veya lisansı geçici veya sürekli olarak iptal
etmek ve bu tesislerin kapatılması İçin Başbakana öneride bulunmak.
Bu amaçlarla gerekli teknik mevzuat, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak.
f) Nükleer tesislerden ve radyoizotop laboratuvarlarından çıkan radyoaktif
artıkların güvenli şekilde işlenmesi, taşınması, geçici veya sürekli depolanması için
gereken önlemleri almak veya aldırmak.
g) Atom enerjisi ile ilgili ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; işbirliği yapmak; nükleer alandaki yabancı ve uluslararası kurum ve k u r u l u ş l a r ı n bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzeri kuruluşlar ile temaslar kurmak ve işbirliği
yapmak.
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Her türlü nükleer çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yardımların programlarını ve dağıtımım yapmak.
h) Nükleer alanda görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde
bunların yetiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yüksek
öğretim kurumlan ile işbirliği yapmak; nükleer konulardaki iç kaynaklı bursların
dağıtımında önerilerde bulunmak; yabancı kaynaklı bursların dağıtımını yapmak;
yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci
ve personel göndermek; bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak ve
izlemek.
ı) Atom enerjisi uygulaması ile ilgili olup gerekli görülen bilgileri ve çalış
ma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; gerekli bil
gileri halka iletmek; nükleer konularda halkı aydınlatmak.
j) Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışma yapmak ve
gerekli düzenlemeleri önermek.
k) Nükleer madde ve tesislerin korunması ile ilgili esasları belirleyen tüzük
ve yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve bunlarla ilgili hususları denetlemek ve
diğer kuruluşların konu ile ilgili olarak hazırlayacakları yönetmelikler hakkında görüş bildirmek.
BÖLÜM - III
Organlar, Görev ve Yetkileri
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkam
M A D D E 5. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, konusunda bügi ve
ihtisas sahibi kişiler arasından Başbakan tarafından seçilir ve müşterek kararname
ile atanır.
Kurum Başkanı, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenen ilke ve programlar çerçevesinde bu Kanunla kuruma verilen görevlerin yapılmasını sağlar. K u 
rumu temsil eder, yönetir ve kurumun ita amiridir.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanına çalışmalarında yardımcı olmak
üzere başkan için belirtilen esas ve usullerle Uç başkan yardımcısı atanır.
Başkan, yokluğunda başkan yardımcılarından birini yerine vekil bırakır.
Atom Enerjisi Komisyonu
M A D D E 6. — a) Kuruluş :
Atom Enerjisi Komisyonu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanının başkan
lığında, başkan yardımcıları, Millî Savunma, Dışişleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlıklarından birer üye ile nükleer alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan dört
öğretim üyesinden oluşur. Bakanlık ve yükseköğretim kurumları temsilcisi üyeler,
Başbakan tarafından seçilerek dört yıllık bir süre için görevlendirilir. Süreleri sona
eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin normal
süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere
yenisi seçilir.
Başbakan, gerekli gördükçe Atom Enerjisi Komisyonu toplantılarına başkanlık
eder.
Atom Enerjisi Komisyonu toplantılarına, Başbakanca belirlenecek esaslara gö
re konuyla ilgili diğer bakanlık temsilcileri de katılabilir.
b) Görevleri:
1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışma ilkelerini ve programlarım saptamak; bütçe taslağını onaylamak ve Başbakana sunmak.
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2. Nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını ve tüzükleri hazırlamak ve Başbakanlığa sunmak ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile ilgili yönetmelikleri kabul
etmek.
3. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmalarını izlemek, değerlendirmek,
yıllık çalışma programım ve raporunu hazırlayıp Başbakana sunmak.
4. Kurumun gelişen ihtiyaçları karşısında organizasyon ve kadrolarını göz
den geçirip gerekli düzenlemeleri Barbakanın onayına sunmak.
c) Çalışma Şekli:
Atom Enerjisi Komisyonu, yılda en az dört kere toplanır ve Komisyonun sek
reterlik işleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı sekreteryası tarafından
yapılır.
Atom Enerjisi Komisyonunun çalışma şekli bir yönetmelikle düzenlenir.
Danışma Kurulu
MAODE 7. — Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışan öğretim üyeleri ile öte
ki ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzmanlar arasından, sayısı, nitelikleri ve seçimi ha
zırlanacak bir yönetmelikle belirlenen üyelerden oluşur ve davet üzerine toplanır.
Danışma Kurulu üyeleri, Atom Enerjisi Komisyonunun önerisi ve Başbakanın onayı
ile görevlendirilir. Kurul, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkam tarafından yılda
en az bir kere toplantıya çağrılır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkam toplantıya
başkanlık eder.
Danışma Kurulu, Atom Enerjisi (Komisyonu tarafından havale edilen konuları
inceleyip sonuç ve önerilerini Atom Enerjisi Komisyonuna bildirir.
Danışma Kuruluna yurt içi ve dışından uzman kişiler çağrılabilir, fikir ve mü
talaaları alınabilir.
Danışma Kurulunun çalışma şekli. Atom Enerjisi Komisyonu tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
İhtisas Daireleri, Genel Sekreterlik Kuruluş ve Görevleri
MADDE 8. — Bu Kanunda yazılı görevleri yürütmek üzere Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu bünyesinde aşağıdaki İhtisas Daireleri ile bir Genel Sekreterlik kurulur. Daire Başkanları, konularında bilgi ve ihtisas sahibi kişiler arasından usulü
ne uygun olarak atanırlar. Bu daireler ve Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:
a) Nükleer Güvenlik Dairesi :
Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; nükleer güvenlikle ilgili
olanları yerine getirmek, nükleer tesislerin yer seçimi, inşaat, sistem mühendisliği,
hizmete alma, işletme, fiziksel korunma konuları ile radyasyondan korunma, nükleer
madde güvenliği ve denetimi, çevre güvenliği hizmetlerini ve diğer ilgili görevleri
yapmak.
b) Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi:
Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; lisanslama, radyasyondan korunma mevzuatı ve esaslarım tespit, radyoaktif maddelerin taşınma ve de
polanması, radyasyon çıkaran cihaz ve sistemlerin denetimi hizmetlerini ve diğer ilgili
görevleri yapmak.
c) Araştırma - Geliştirme - Koordinasyon Dairesi :
Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; nükleer enerji ile İlgili
etüt, proje, nükleer teknik uygulama, radyoizotop üretimi, uluslararası ilişkiler,
eğitim, yayın, halkla ilişkiler ve tercüme hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yapmak.
d)

Teknoloji Dairesi :

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; nükleer yakıt çevrimi
ve nükleer hammaddeler ile güç üretimine dönük olmayan reaktör araştırma, kaYasama Bölümü Sayfa : 4
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11te kontrol, ekonomik analiz ve endüstriyel ilişkilere dair hizmetleri ve. diğer ilgili
görevleri yapmak.
e) İdari ve Mali İşler Dairesi :
Bu Kanunda belirtilen personel, özlük işleri, genel hizmetler, arşiv konuları
ile inşaat, donatım, bütçe ve komptrolörlük hizmetleri ve diğer ilgili görevleri
yapmak.
f) Genel Sekreterlik :
Kurumun sekreterya hizmetleriyle diğer görevleri yapmak.
Bağlı Kuruluşlar
MADDE 9. — Nükleer alandaki temel ve. uygulamalı araştırmaları yaptır
mak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı araştırma ve eğitim merkezler,
birimler, laboratuvarlar, deneme merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan pilot
tesisler kurulabilir. Bağlı kuruluşların çalışma şekilleri yönetmelikle düzenlenir.
BÖLÜM - IV
Çeşitli Hükümler
Çevre Sağlığı
MADDE 10. — Bu Kanunun 4 üncü maddesindeki görevlerin yerine getirilmesi sırasında insan sağlığının ve çevrenin radyasyondan korunması için alınması
gereken önlemler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından hazırlanacak bir tüzükle belirlenir.
Nükleer Tesislerin Korunması
MADDE 11. — Nükleer tesislerin fiziksel korunmasında 22/7/1981 tarihli ve
2495 sayılı Kanun ile 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Personel Statüsü
MADDE 12. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu personeli hakkında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
Kurumun kadroları ekli cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadrolardan Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Genel
Sekreter, Grup Başkanı, Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü ile Müdür
Yardımcısı ve Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenecek Bölüm Başkanı,
Uzman ve teknik hizmetler sınıfına dahil diğer kadrolarda, Başbakanın onayı ile
ve bu kadrolar karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
Kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele
istekleri üzerine 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri
uygulanır.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Başka Kuruluş Personelinin Görevlendi
rilmesi
MADDE 13. — 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kap
samına giren kurum ve kuruluşların personeli, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun
bu Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında sayılan kadroları karşılık gösterilmek üzere görevlendirilebilirler.
Bu görevlendirme, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için, 926 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu; öğretim elemanları için ise 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Diğer kurumların personeli kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılmak su
retiyle sözleşmeli olarak görevlendirilebilirler. Bu personelin Türkiye Atom Ener
jisi Kurumunda geçirdikleri süre, kesenekleri kendileri, karşılıkları da Türkiye Atom
Enerjisi Kurumunca ödenmesi kaydıyla terfi ve emekliliklerinde dikkate alınır.
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Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak suretiyle görevlendirilecek teknik
personele Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca ödenecek ücretler ile kurum dışından
Atom Enerjisi Komisyonu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılacak üyelere top
lantı günü başına ödenecek huzur ücreti Atom Enerjisi Komisyonunun önerisi ve
Başbakanın onayı ile belirlenir. Kurumca yapılan görevlendirmelerde 6245 sayılı
Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Gelirleri
M A D D E 14. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun gelirleri;
a) Her yıl Başbakanlık bütçesine Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adına konacak ödeneklerden,
b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılacak ve Kurumca kabul edilecek
her türlü iç ve dış yardımlar ile bağış ve vasiyetlerden,
c) Mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirlerinden,
Meydana gelir.
Bu gelirlerden, hesap yılı sonuna kadar harcanmayanlar hazineye aktarılır.
Muafiyetler
M A D D E 15. — a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, bu Kanun ile kendisine
verilen görevleri yerine getirmek için gelecek yıllara sâri her türlü sözleşmeyi, hazırlayacağı yönetmelik esasları dahilinde yapmaya ve yürütmeye yetkilidir.
b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmaları ve Atom Enerjisi Prog
ramının uygulanmasıyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından yapılacak nükleer
alandaki temel ve uygulamak araştırmalarla doğrudan alâkalı her türlü alım, satım,
onarım ve inşaat hizmetleri 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050
sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine ve Sayıştayın vize ve denetimine
tabi olmadığı gibi her türlü vergi, resim, harç ile hisse ve paylardan muaftır.
c) Kuruma yapılan bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçlardan
muaftır.
Denetleme
M A D D E 16. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu idari ve mali konularda Yük
sek Denetleme Kurulunun denetimi altındadır. Yüksek Denetleme Kurulunun yıllık
ve ara raporlarında Kurumun idarî ve mail işlemleri ile ilgili olarak bazı konuların
denetlenmesi istendiği takdirde, Başbakanın onayıyla maliye müfettişlerince gerekli
incelemeler yapılır.
Başbakanlık gerektiğinde rapor sonuçlarını yargı organlarına intikal ettirir.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu her yıl sonunda çalışma raporu hazırlar ve
bunu Başbakana sunar.
Bütçe
M A D D E 17. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu her yıl için yapacağı işlerin
programına ve masraflarına karşılık olmak üzere genel bütçeden verilmesi gereken
ödenek tutarım Başbakanlığa sunar.
Tüzük ve Yönetmelikler
M A D D E 18. — Bu Kanunda belirtilen tüzük ve yönetmelikler Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu tarafından hazırlanarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren
en geç bir yıl içinde yürürlüğe konur.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından hazırlanacak yönetmelikler Baş
bakanın onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar
M A D D E 19. — Aşağıdaki kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
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a) Atom Enerjisi Komisyonu Kurulması Hakkında 6S21 sayılı Kanun,
b) Atom Enerjisi Komisyonu Kurulmadı Hakkında 6821 sayılı Kanunun 2nci
maddesinin (a) bendine bir fıkra ilavesine dair 7190 sayılı Kanun,
c) Türkiye Atom Enerjisi Programının Tatbik Şekli
Hakkında 7256 sayılı
Kanun,
d) 6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyonunun Kurulması Hakkında Kanunun
2 nci maddesinin (K) fıkrasının değiştirilmesine ve 7256 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Programının Tatbik Şekli Hakkındaki Kanuna bir madde ve geç;ici madde ek
lenmesine dair 234 sayılı Kanun.
Geçici Maddeler
GEÇİCt M A D D E 1. — Bu Kanunla kurulması öngörülen Türkiye Atom Ener
jisi Kurumunun Atom Enerjisi Komisyonu üyeleri ile Başkan ve Başkan Yardımcıları
bu Kanunun yayımı tarihinden İtibaren en geç iki ay içinde atanır veya görevlen
dirilirler. Bu atama veya görevlendirmeler tamamlanıncaya kadar 6821 sayılı K a 
nımla kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonunun mevcut teşkilatı görevine devam
eder. Atama ve görevlendirmeler tamamlanınca 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan
Atom Enerjisi Komisyonu lağvedilir ve bu Kanun hükümlerine göre Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu teşekkül eder. Lağvedilen Atom Enerjisi Komisyonunun mal var
lıkları ile hak ve yükümlülükleri her türlü vergi ve resimlerden muaf olarak Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumuna devrolunmuş sayılır.
GEÇİCİ M A D D E 2. — Halen, 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Ener
jisi Komisyonunda sürekli işçi veya sözleşmeli olarak çalışanların intibakları; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1982 malî yılı sonuna kadar 2595 sayılı
Kanunun Geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın yapılır.
Yapılacak intibak sonunda ödenecek net ücretler, intibaktan önceki net üc
retlerden az olursa aradaki fark, ücret artışları ile giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir.
GEÇİCİ M A D D E 3. — 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi Ko
misyonu hizmetleri için 1982 malî yılı bütçesinde yer alan ödenekler Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu tarafından kullanılır.
GEÇİCİ M A D D E 4. — Bu Kanunla belirtilen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe
girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük
M A D D E 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12/7/1982
C E T V E L Li
U N V A NN
1. Derece
Başkan
Başkan Yardımcısı
Savunma Sekreteri
Daire Başkanı
Genel Sekreter

Sınıf

G. İ.H.
G. 1. H .
G.l. H.
G. 1. H .
G. 1. H .

Adet

1
3
1
5
1

Ek Gösterge

500
400
300
300
300
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Sınıf

Hukuk Müşaviri
Nük. Araş. ve Egt. Mrk. Md.
Uzman
Uzman
Uzman

G.Î.H.
G. t H .
T. H . S.
S. H . S.
G. t. H.
Toplam :

2. Derece
Grup Başkam
Nük. Arag. ve Egrt. Mrk. Md. Yrd.
Bölüm Başkam
Uzman
Uzman
Uzman
Savunma Uzmanı
Sivil Savunma Uzmanı
Daire Tbü.
Avukat

G. 1. H .
G. î. H .
T. H . S.
G. î. H .
T. H . S.
S. H . S.
G. î. H .
G. î. H .
S. H . S.
Av. H . S.

G. î. H .
T. H . S.
G.Î.H.
T. H . S.
S. H . S.
T. H . S.
Av. H . S.
Toplam :

4. Derece
Uzman
Uzman
Uzman
Teknisyen
Teknisyen
Avukat

Yasama Bölümü Sayfa : a

Adet
1
3
35
4
3

E k Gösterge
300
300
—
—
—

57

Toplam :
3. Derece
Şube Müdürü
Şube MüdUrü
Uzman
Uzman
Uzman
Teknisyen
Avukat
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G. t. H .
T. H . S.
S. H . S.
T. H . S.
S. H . S.
Av. H . S.

9
9
16

200
200

a
30
5
2
2
2
1

200
200
—

78

14
4
6
37
4
5
1

_
_
_
—

71

5
50
5
5
1
1

Toplam :

«7

1 - 4 Toplam :

273

—
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Unvan

Sınıf

Şef
Sayman
Memur
Mütercim
Veznedar
Daktilo
Sekreter
Kütüphane Memuru
Muhasebeci
Şoför
Ayniyat Saymanı
İtfaiyeci
Depo Memuru

G. î. H .

>

8
1
6
1

7
1

5
1

1
3
2
—
1
1 1 1 1

1
5

—

—

—

2
1

3
1
3
1

23 29 35 32 29

24

33

—

11
5
1

—

—

45 30
—
13 18
— —
1 1
—
3
1 1
1 2

—

S. H. S.

>>

»
>>

3

19 —
8 7
2 8
2 3
2 —

Av. H . S.

—

15

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

1

—

—

—

5

—

—

—

—

—

15

8

3

—

—

—

—

9
2

5
3

—

—

—

3

—

—

—

—

Toplan:

—

—

—

20
2
94
6
3
28
7
8
10
26
6
15
6
231
90
34
96
25

9
8
2
3

2

—

267

17

11

8

3

—

—

—

—

—

—

—

1
1
1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2

2—
2 1 1 2
1 2 1 1 1
2 1
—
—

9 4 6 4

8
2
4
7
7
4
32

3

—

1 1

2

—

1 1

2

Y. H. S.
—

»

2
1
1

2

14

3 2
—

—

6

Sınıf Toplamı
Bekçi
Usta
Odacı

15
15
25
2
1
3
—
—

61 55 61 33 18

*>

13

3
1

—

»

12

11

4
1

—

Sınıf Toplamı
Avukat

3 2
—•
16 18
1 1
1 1
2 2
1 1
2 2
2 o
5 2
1

10

2

1

Sınıf Toplamı

7
1
8
1
1
3
1
2
2
2
—

E R

17

2
2

Uzman
T. H . S.
Uzman Yardımcısı
Teknisyen
Laborant
»
Haberleşme Operatörü
Delgi Operatörü
»
Sistem Anaiisti
t
Programcı

Lı

10
1

2

»

C E

Sayfa: 9

15
1

—

»

E

5 6 7 S 9

»

Sınıf Toplamı

Uzman
Uzman Yardımcısı
Daire Tabibi
Sağlık Memuru
Sağlık Teknisyeni
Hemşire
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—

— 8 7 7
— 1— —
_- 5 5 5

8
1
5

7
1
6

7
1
6

7
2
7

—

—

10
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51
6
49

Sayfa: 10
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Sınıf

Aşçı
Bahçıvan
Kaloriferci

5
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6 7 8 9 10

11

12

1 1 1
12 2
1 1 1

1
2
1

1
2
2

Sınıf Toplamı :

17 16 16

18

(5-15) Genel Toplam :

90 94 118 87 67

62

—

13

14

—

—

15

Toplam

—
—
—

5
9
8

1

1

19

15

17

10

—

128

63

38

28

13

—

660

—

(1 - 4) Genel Toplam :

273

(1-15) Genel Toplam :

933

14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Asker! Birliği
Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli istihkakları ve Birliğin Başka
Giderleri Hakkında Kanunun 10 Haziran 1975 Tarifi ve 1908 Sayılı
Kanun Değiştirilen 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının
Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Kanun No. 2691

Kabul T a r i h i : 9/7/1982

M A D D E 1. — 14 Temmuz 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10 Haziran 1975
tarih ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk Askerî Birlikleri personelinin
aylıkları, yan ödemeleri, ödenekleri, tazminatları, sosyal yardımları ve tayın bedel
leri ile diğer özlük hakları Kıbrıs'ta ödenir. Bu personelin aylıkları, brüt aylıklarından (ek gösterge dahil) kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalanı, ilişik cetvellerde yer alan her rütbeye, kıdeme ve kademeye alt gösterge rakamının, bütçe kanun
larında bu maksatla düzenlenen katsayı İle çarpımı sonucu bulunan miktarlar sevi
yesine çıkarılarak hesaplanır.
M A D D E 2. — Bu Kanun yayımım takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe
girer.
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12/7/1982

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
Kanun No. 2692

Kabul T a r i h i : 9/7/1982
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler.

Amaç
M A D D E 1. — B u Kanunun amacı, bütün sahillerimiz, karasularımız ile iç sularımız olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Uman ve körfezlerimizin korunması, güvenliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları
uyarınca hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde, bu hak ve yetkilerin
Yasama Bölümü Sayfa:' 10
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının genel sorumluluğu dışında kalanlarının kullanılması, deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve suçlular hakkında
gerekli işlemlerin yapılması ile İlgili esas ve yöntemleri düzenlemektir.
Kuruluş ve Bağlılık
M A D D E 2. — Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı
bir güvenlik kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur.
Bu Komutanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde olup,
barışta görev ve hizmet yönünden içişleri Bakanlığına bağlıdır.
Sahil Güvenlik Komutanlığı:
a) Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekât komutasına veya emrine,
b) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
emrine,
Girer.
Bu hallerde Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesi
sorumluluğu da bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına geçer.
Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri
M A D D E 3. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, yerleşme
yerleri Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak içişleri Bakanlığınca belirlenir.
Komutanlığa bağlı askeri personel, gemi, uçak, helikopter ve araçlar özel işa
retler taşırlar.
Görevler
M A D D E 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri şunlardır :
A ) Sahil ve karasularımızı korumak, güvenliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizler
de bu hak ve yetkileri kullanmak.
B) 1. Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemlerini,
2. 25.4.1973 tarih ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa aykırı eylemleri,
3. 18.12.1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı eylemleri,
önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekil işlemleri yapmak, yakalanan
kişi ve suç vasıtalarım yetkili makamlara teslim etmek.
C) Liman sınırları dışında :
1. 19.4.1926 tarih ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarda Karasuları Dahilinde icraî Sanat ve Ticaret Hakkında Kanuna,
2. 9.4.1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanununa,
3. 10.6.1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında
Kanuna,
4. 24.4.193ü tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununa,
5. 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanuna,
6. 15.5.1957 tarih ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa,
7. 22.3.1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa,
8. 15.7.1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununa,
9. 15.7.1950 tarih ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna,
10. 6.11.1981 tarih ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa,
11. 12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa,
12. Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama, avlanma, dalgıçlık ve bayrak çek
me ile ilgili hükümlere,
13. Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesislerden yapılacak her türlü
kirletmelerle ilgili hükümlere,
Yasama Bölümü Sayfa : 11
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14. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin uluslararası andlaşmalara,
Aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.
D) Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş Mayın, Patlayıcı Madde ve Şüpheli
Cisimlerin Yokedilmeleri Hakkında 17/5/1948 tarih ve 5202 sayılı Kanunun uygulanmasında gerekli koruma tedbirlerini alarak ilgililere haber vermek.
E ) Deniz seyir yardımcılarının ilgili hükümlere göre çalışma durumlarını,
yetkili kuruluşlarca konulan deniz engelleri ile batık işaretlerinin sürekliliğini izlemek, kontrol etmek, görülen aksaklık ve noksanlıkları ilgililere bildirmek.
F ) Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesinin öngördüğü dü
zeyde arama ve kurtarma görevlerini icra etmek.
G) Karasularımıza giren mültecileri silah, mühimmat vesair harp vasıtalarından arıtmak ve bu mülteciler ile onların nezdindekl silah, mühimmat vesair harp
vasıtalarını ilgililere teslim etmek.
H) Görev alanları içinde genel güvenlik kuvvetlerince takibi gerekli suçlarla,
karada başlayıp denizde devam eden yukarıda belirtilen suçlar dışındaki suçların izlenmesinde ve suçluların yakalanmasında güvenlik kuvveti olarak diğer güvenlik
kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara elkoymak ve suçluları yakalayıp yetkili makamlara teslim etmek.
Gümrük teşkilatı bulunan limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığının görev ve
yetkileri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının bu maddede belirtilen görev ve yetkile
rine girmeyen konularda özel kanunlara göre görevli ve yetkili kılınmış diğer ma
kamların görev ve yetkileri devam eder.
Yetkiler
M A D D E 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları kendilerine bu Kanun
ile verilen görevlerin yapılmasında; silah kullanma yetkisi dahil kanunların diğer
güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.
Liman sınırları dışında Türk Kanunlarına göre cezalandırılması gereken ey
lemlere ilgili kanun ve uluslararası andlaşmalar hükümlerine göre elkoyarlar.
Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi
hallerinde, yetkili güvenlik kuvveti olaya elkoyuncaya kadar suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek amacıyla yetkilerini karada da sürdürürler.
Durum, en kısa sürede gerekli imkânlar kullanılarak mahalli mülki amire bildirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Kadro, Kaynak, Atanmalar ve Yer Değiştirme
Kadro
M A D D E 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığının personel kadroları, bu Kanunda
öngörülen hizmet gereklerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan esaslara gö
re, bu Komutanlık İle Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken hazırlanır ve
İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunur. Bu
kadrolarda gösterilmek üzere bir tümamiral ile bir tuğamiral kadrosu 926 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinde yeralan Deniz Kuvvet
leri Komutanlığının rütbe kontenjanlarına eklenir.
Kaynak
M A D D E 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görev yapacak olan
amiral, subay ve astsubaylar İle erbaş ve erler Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca
karşılanır.
Yasama Bölümü Sayfa : 12
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Atanmalar
M A D D E 8. — Sahil Güvenlik Komutanlığına tümamiral rütbesinde bir komu
tan atanır. Bu atanma Deniz Kuvvetleri Komutanının lüzum göstermesi, Genelkur
may Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası üzerine Başbakanın imzalayacağı
ve Devlet Başkanının onaylayacağı kararname ile yapılır.
Bu komutanlığın kadrolarındaki tuğamiral, subay ve astsubayların atanmaları,
Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşü de alınmak suretiyle, 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Sivil memur atanmaları ile işçilerin işe alınmaları genel hükümlere göre Sahi!
Güvenlik Komutanlığınca yapılır.
Yer Değiştirme
M A D D E 9. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay ve er
baş İle erlerin hizmet gerekleri veya sağlık ye diğer nedenlerle görev ve hizmet yer
lerinin değiştirilmesi, bu Komutanlığın teklifi üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,
sivil personelin yer değiştirmeleri Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Emir Komuta Bağlantısı, Görev İlişkileri, Askeri ve
idari Yardım ile Eğitim ve Tatbikatlara Katılma
Emir Komuta Bağlantısı
M A D D E 10. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, görevlerini 211 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununa tabi olarak kendi emir ve komuta bağ
lantısı içerisinde yapar.
Görev İlişkileri
M A D D E 11. — Sahil Güvenlik Komutanlığı bu Kanunla öngörülen görevleri
ni, gerektiğinde ilgili Bakanlıklar, mülki ve adli makamlar İle diğer güvenlik kuv
vetleri ve ilgili kuruluşlarla İşbirliği, karşılıklı yardım ve koordinasyon yapmak su
retiyle yerine getirir.
Askeri ve İdari Yardım
M A D D E 12. — Sahil Güvenlik Komutanlığı birlikleri, görevlerini yaptıkları
sırada ortaya çıkan ivedi ihtiyaçlarını askeri veya mülki makamlara bildirirler. Ken
dilerine yetki ve olanaklar ölçüsünde gerekli yardım yapılır.
Eğitim ve Tatbikatlara Katılma
M A D D E 13. — Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca
planlanan eğitim ve tatbikatlara katılır. Bu eğitim ve tatbikatlar planlanırken Sahil
Güvenlik Komutanlığının asıl görevlerinin aksatılmaması gözönünde tutulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bütçe, İhtiyaçların Sağlanması ve özlük Hakları
Bütçe
M A D D E 14. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi, İçişleri Bakanlığı bün
yesinde ve Bakanlık bütçesinden ayrı olarak düzenlenir.
Silah, Cephane, Araç ve Gereçlerin Sağlanması
M A D D E 15. — Sahil Güvenlik Komutanlığının silah ve cephanesi İle araç ve
gereçleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı standartlarına uygun olarak, Deniz Kuvvet
leri Komutanlığı ile birlikte hazırlanacak ve İçişleri Bakanlığınca onaylanacak bir
plana göre kendi bütçesinden sağlanır.
Sahil Güvenlik Komutanlığının silah, araç ve gereçlerinin kendi imkanları dı
şında kalan bakım, onarım ve tadilat hizmetleri öncelikle Milli Savunma Bakanlığının
bakım ve onarım tesislerinde yapılır. Bu hizmet bedelleri komutanlık bütçesinden kar
şılanır.
Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma
Genel Komutanlığına tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretleYasama Bölümü Sayfa : 13
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ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı hakkında da
uygulanır.
Özlük Hakları
M A D D E 16. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli amiral, subay ve astsu
baylar ile. sivil personel özlük hakları yönünden, kendi özel kanunlarına tabidir.
Erbaş ve erlerin harçlıkları ile gündelikleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki
emsaline verilen miktarlar üzerinden ve aynı hükümlere göre ödenir.
Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdi
ve ayni ödemeler aynı şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik
Komutanlığı personeline de verilir.
Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurlar 22/6/1978 tarih ve 2155
sayılı Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
İaşe, Giyim ve Yakacak
M A D D E 17. — Deniz Kuvvetleri Komutanlığının benzer birliklerinde uygula
nan iaşe, yakacak ve giyime ilişkin mevzuat hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı
personeli hakkında da aynen uygulanır.

Tine

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sicil Üstleri, Nakdi Tazminat ve ödüller, Eğitim
ve öğretim, Yargılama
Sicil Üstleri
M A D D E 18. — Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü Genelkurmay
Başkanıdır.
Komutanlığın diğer kadrolarında görevli personelin sicil işlemleri Türk Silahlı
Kuvvetlerindeki esaslara göre yürütülür.
Nakdi Tazminat ve ödüller
M A D D E 19. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin güvenlik ve asayişin
sağlanması ile kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve suçlular hakkında gerekli işlemle
rin yapılması görevleri sırasında, bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş
olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralan
ma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde haklarında 3/11/1980
tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hüküm
leri uygulanır.
Ayrıca bu komutanlık personeli 10/6/1930 tarih ve 1706 sayılı Jandarma K a 
nununa 11/5/1959 tarih ve 7268 sayılı Kanunla eklenen hükümlerdeki şartların tahak
kuku halinde burada belirtilen ödüllere de hak kazanırlar.
Eğitim ve öğretim
M A D D E 20. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, erbaş
ve erlerin askeri öğretim ve eğitimleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, askeri per
sonel ile s i v i l personelin hizmetin gerektirdiği özel eğitimleri İçişleri Bakanlığınca, be
lirtilen esaslara göre yapılır.
Yargılama
MADDE 2.1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin :
a) Disiplin yolu ile cezalandırılmaları, kendi yetkili amirlerine aittir.
b) İşledikleri disiplin suçlarından dolayı haklarında 477 sayılı Disiplin Mah
kemeleri Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır.
c) Askeri suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde ya
hut askerlik hizmet ve görevleri İle ilgili olarak işledikleri suçlarından dolayı hakla
rında, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa göre iş
lem yapılır.
d) Askeri mahaller dışında :
idari hizmet ve görevlerinden doğan veya bu tür hizmet ve görevi yaparken
işledikleri suçlardan dolayı haklarında Memurin Muhakemat-ı Hakkında Kanun ile
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15/5/1930 tarih ve 1G09 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve. Şerikleri Hak
kında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun hükümlerine göre merkez memurla
rına uygulanan esaslar uyarınca işlem yapılır.
Adli hizmet, ve görevlerine ilişkin suçlarında doğrudan doğruya Cumhuriyet Sav
cılığınca takibat yapılır. Ancak birlik komutanlarının adli hizmet ve görevlerine iliş
kin suçları nedeniyle haklarında hâkimlerin görevlerinden dolayı tabi oldukları yar
gılama usulleri uygulanır.
Ceza ve Yargılama Usulü Kanunu yönünden Sahil Güvenlik Komutanlığının Üs
leri, yerleşme yerleri, yüzer ve uçar birlikleri askeri mahal; her türlü araç, gereç ve
silahları askeri araç ve harp malzemesi sayılır.
A L T I N C I BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Tüzük
M A D D E 22. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanunda belirtilen görevle
rinden hangilerinin idari ve adli görev oldukları hususu tüzükle düzenlenir.
Yönetmelik
M A D D E 23. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanunda belirtilen görevle
rinin yerine getirilmesi, işbirliği ve koordinasyon, eğitim ve tatbikatlara katılma, bu
komutanlığın lojistik yönden desteklenmesi, silah, cephane, araç ve gereç ile sefer
stoklarının sağlanması, bakım ve onarılması esasları ile Kanunun uygulanmasına iliş
kin diğer hususlar Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma ve İç
işleri Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Uygulanmayacak Hükümler
M A D D E 24. — Bu Kanunun tatbikinde, 16/7/1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır,
Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşleri
nin Dahiliye. Vekâletine Devri Hakkındaki Kanunun ve diğer kanunların bu Kanuna
aykırı hükümleri uygulanmaz.
Geçici Hükümler
GEÇİCİ M A D D E 1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu Kanun hükümlerine
göre ve 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapar.
Bu süre İçerisinde :
a) Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü Jandarma Genel Komutanıdır.
b) Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçesi Jandarma Genel Komutanlığının büt
çesi içerisinde ayrı bir program olarak düzenlenir.
1982 yılma ait. her türlü harcamalar Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden
karşılanır. Bu maksatla yeni tertipler açmaya ve gerekli aktarmalar yapmaya Ma
liye Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu Kanundaki görevleri yerine getirebilecek bir deniz
güvenlik kuvvetinin oluşturulması için ilk kuruluşta gerekli görülen personel, silah,
cephane, araç, gereç ihtiyacı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı ile birlikte saptanıp Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının onayı üzerine bir plana göre sağlanır.
GEÇİCİ M A D D E 3. — Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak 16/7/1956
tarih ve 0815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçak
çılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri Hakkındaki Kanun ile ku
rulmuş bulunan deniz birlikleri bütün silah, cephane, araç, gereç, tesis, tersane ve
atölyeleri ile birlikte bu Komutanlığın hizmetine tahsis edilir. Memur ve işçiler halen
bulundukları hukuki ve mali statüleri ile birlikte bu komutanlığa geçerler.
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Yukarıdaki hükümlere göre Sahil Güvenlik Komutanlığına kesin devir işleri
İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin katılacağı bir kurul ara
cılığı ile 1985 yılına kadar tamamlanır.
GEÇİCİ M A D D E 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığı için gerekli personel ye
tiştirilinceye kadar:
a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4 üncü
maddesinde belirlenen esaslara,
b) 5/11/1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Per
sonel Çalıştırılması Hakkında Kanuna,
Göre görevlendirilecek sözleşmeli personel için 1 numaralı cetvelde gösterilen
kadrolar Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alınarak kullanılır.
GEÇİCİ M A D D E 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığı; bu Kanunun yürüriüğünü
takip eden en geç dört ay içinde bu Kanunda yazılı görevleri yapmaya başlar.
Bu süre içinde eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük
M A D D E 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12/7/1982
Unvanı
Uzman
Uzman
Uzman

1 Numaralı Cetvel
Kadro Derecesi
1
2
3

Adedi
5
5
5

22/5/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 32 nci ve 35 inci

Maddelerinin A Fıkralarının 1 Numaralı Bentlerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun
Kanun No. 2693

Kabul Tarihi: 9/7/1982

M A D D E 1. — 22/5/1930 tarih ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 32 nci
maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bir seneden fazla hapis veya bir seneden
fazla memuriyetten mahrumiyet cezalarından biriyle mahkûmiyet halinde;
M A D D E 2. — 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 35 İnci
maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir Seneden fazla hapis veya ağır hapis
cezasıyla beraber;
GEÇİCİ M A D D E — 16/5/1982 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten sonra, bü
Kanunun yayımı tarihine kadar feri cezaları infaz edilmiş olanların idari işlemleri geri
alınır.
M A D D E 3. — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
12/7/1982
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik
Balaban Belediyesinden:
Trabzon İline Bağlı Balaban Belediyesi İmar Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1.01 — 6785 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulu
nan bu Yönetmelik Balaban Belediyesi sınırları içinde ve bu Belediyenin müvacir
sahalarında uygulanır.
Madde 1.02 — Bu yönetmelik, Resmi Gazete ile yayımını takip eden günden
itibaren yürürlüğe girer.
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bundan önce yürürlükte bulunan yö
netmelik ve ekleri hükümsüz saydır.
Madde 1.03 — Bu yönetmelikte yazılı hükümler, imar planlarında aksine bir
açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.
Ancak, imar planlanııda, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu
maksatla etüd edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sadece ayrık veya bitişik
bina yapılacağını, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını, binaların
tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tesbit maksadıyla şematik olarak gösterildi
ğinden, bunlara ait ifadeler imar planlarının kayıtlarından sayılmazlar.
Madde 1.04 — İmar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte de yer
almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak
şekli takdire Belediye yetkilidir.
Şu kadar ki, tereddüt veya ihtilaf doğurması yüzünden İmar ve İskan Ba
kanlığına intikal eden konularda ve müteakip benzer işlerde adı geçen Bakanlığın
mütalâasına uyulur.
Bunun dışında. Belediyenin hiç bir organı tarafından, bu yönetmelik esasla
rına aykırı olarak, prensip kararları ve benzeri kararlar alınıp uygulanamaz.
Madde 1.05 — Bu yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapılar fen ve
sağlık şartlarına ve ilgili diğer tüzük yönetmelik hükümlerine de uymak zorundadır.
Madde 1.06 — Bu yönetmeliğin, (afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkın
daki yönetmelik) hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.
Madde 1.07 — İmar ve İskân Bakanlığınca uygun görülen yerlerde, halk ko
nutları standartlarının bütün hükümlerine uyulmak suretiyle yapılacak binalarda,
bu yönetmeliğin adı geçen standartlara aykırı hükümleri uygulanmaz.
Halk konutlarının yerlerinin uygunluğunun takdiri ve projelerinin onaylan
man yetkileri, İmar ve İskân Bakanlığına aittir. Bu yetkilerden tamamı veya bir
kısmı Belediyeye bırakıldığı sürece, bunlar Belediye tarafından kullanılır.
Madde 1.08 — Projeleri İmar ve iskân, Bayındırlık veya Milli Savunma Ba
kanlıklarınca hazırlanacak veya onaylanacak yapılara ait projelerin belediyece ince
lenmesi sırasında, bu yönetmeliğin 3 üncü bölümündebelirtilenen ölçü ve hükümlere
bağlı kalınması mecburiyeti yoktur.
Ayrıca, umumi binalardan yalnız ayrık nizamda olanları ile sanayi bölgele
i indeki tesisler, bu yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıt
larına ve yönetmelikte bu gibi binalar için yer verilenler dışında kalan iş ölçülere
tabi değildir.
Ancak, bu maddenin, tatbikinde belediyece tereddüde düşülmesi halinde 1.04
üncü maddenin ikinci fıkrası uygulanır.
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Madde 1.09 — Ruhsat alınması gerektiği halde, ruhsat alınmadan yapılan
veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar, imar planı ile kanun, tüzük ve yönetme
lik esaslarına uygun hale getirilmedikçe, bunların tamir, tâdil ve ilâvelerine izin
verilmez.
Ancak, bu gibi yapıların bulunduğu parsel içinde plân ve mevzuata uygun
olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tâdil ve ilâvelerinde veya yeniden ya
pılması mümkün olan yapılarda bu hüküm uygulanmaz.
Madde 1.10 — Bu yönetmelikte belediyeye bırakılmış olan takdir yetkileri
belediyenin imar işlerini yürütmekle görevli dairesince 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) — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce
ruhsatı alınıp, yapılmasına başlanmış olan yapılara, ruhsatnamesindeki esaslara
uygun olarak devam edilebilir. Ruhsat süresi geçmiş olan yapılarda bu fıkra hükmü
uygulanmaz.
Yine bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, ruhsatname ve eklerine
aykırı olarak yapılan yapılar, gerek yapıldığı tarihte yürürlükle olan esaslara, ge
rekse bu yönetmelik esaslarına göre incelenerek, hakkında lehte olan hüküm uygu
lanabilir.
İKİNCİ BÖLÜM
TARİFLER
Madde 2.01 - Bu yönetmelikte sözü geçen ve açıklaması faydalı görülen bazı
tâbirler aşağıda tarif olunmuştur:
a) Ticaret Bölgesi,
Küçük San atiar Bölgesi,
Sanayi Bölgesi,
Protokol Bölgesi,
Yüksek înşaat Bölgesi,
gibi ifadelerle, imar plânlarında bu maksatlara ayrıldıkları açıkça belirtilmiş olan
bölgeler kastedilmektedir.
b) Azamî bina sahası: Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan sa
hadır.
c) Bina sahası: Aydınlık ve çıkmalar hariç olmak üzere, binanın arsa ze
mininde işgal ettiği sahadır.
d) înşaat sahası: Bodrum ve çatı katları dahil, iskânı mümkün olan bütün
batların, ışıklıklar çıktıktan sonraki sahaları toplamıdır. Açık çıkmalar bu sahaya
dahil değildir.
e) Bina derinliği: Bina arka cephesinin, ön cephe istikametine olan en uzak
mesafesidir.
f) Son kat: Çatı veya çatı katlan altında bulunan normal katların en üstte
olanıdır.
g) Saçak seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur.
h) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar
olan mesafedir.
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(% 33) meyilli çatı gabarisi dahilinde kalan, çatılar yüksekliği 1 metreyi geç
meyen korkuluklar, bacalar, merdiven fenerleri, asansör kuleleri, lüzumlu su depo
ları gibi elemanlar bina yüksekliğine dahil değildir.
i) Zemin kat: Binaların normal giriş katıdır.
j) Resmi bina: Devlet teşkilât nizamında yer alan ve Devletin yapmakla
vazifeli olduğu hizmet ve faaliyetleri ifa eden müesseselere ait veya bu müesseselerce sermayesinin yarısından fazlasına iştirak olunan teşekküllere ait olup, bir
kamu hizmeti için kullanılan binadır.
k) Umumi bina: Resmi binalarla, köy, özel idare veya belediyelere ait olan
ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalar, ibadet yerleri, eğitim, sağlık ve spor
tesisleri, sinema, tiyatro ve benzeri binalardır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARSA VE YAPILARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ:
Madde 3.01 — İmar plânında gösterilen çeşitli bölgelerde yapılacak ifraz
larda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçülere; arazi meyili, yol durumu, mevcut
yapılar vesaire gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan
yapıların ölçü ve ihtiyaçları da gözönünde tutularak tesbit olunur. Şu kadar ki,
bu tesbit sırasında aşağıdaki şartlar ihlâl edilemez.
PARSEL GENİŞLİKLERİ:
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde:
A) 1, 2, 3 veya 4 katlı inşaata müsait yerlerde:
a) Bitişik nizamda: (6) metreden.
b' Blok başlarında Yanbahçe mesafesi + (6) metreden,
c) Ayrık nizamda: Yanbahçe mesafeler: toplamı t- (6) metreden,
B) 5, 6 katlı inşaata müsait yerlerde:
a) Bitişik nizamda: (6) metreden,
b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (6) metreden,
c) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (9) metreden,
C) 7, 8, 9, 10 katlı inşaata müsait yerlerde :

a) Bitişik nizamda: (9) metreden,
b)

Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (9) metreden,

c) Ayrık nizamda: Yanbahçe mesafeleri 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.
Bu ölçülerin tesbitinde, köşebaşına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan
bahçe yerine, o yol için tâyin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.
PARSEL DERİNLİKLERİ:
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde:
a) ön bahçesiz nizamda: (10) metreden,
b) ö n bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (10) metreden,
II — Yalnız tek katlı dükkan yapılacak ticaret bölgelerinde:
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 20

13 Temmuz 1982 — Sayı: 17753

a) Ön bahçesiz nizamda: (4) metreden,
b) ö n bahçeli nizamda: ön bahçe mesafesi + (4) metreden.
III — Küçük san'atlar bölgelerinde (10) metreden,
IV — Sanayi bölgelerinde: (30) metreden, az olamaz.
PARSEL SAHALARI:
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde: Yüksek inşaat bölgesi olarak tesbit
edilen yerlerde (2.000) m den, az olamaz.
II — Sanayi bölgelerinde: (2.000) m den, az olamaz.
2

2

BAHÇE MESAFELERİ:
Madde 3.02 — iskân sahalarında yapılacak binaların:
Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeleri genel olarak (5)
metredir.
Bu binaların bitişik olmayan her cephesinde, komşu sınırlarından itibaren:
Çelik, kârgir ve benzeri yapılarda en az (3) metre,
Diğerlerinde ise en az (5) metre mesafe bırakılması şarttır.
Teşekkül etmiş durumu bu madde hükmüne uymayan yerlerde, ön ve yan
bahçe mesafelerini, mevcut istikametler esas alınarak tâyin ve tesbite, belediye
yetkilidir.
TEVHİT VE İFRAZLARDA İSTİSNALAR:
Madde 3.03 — a) Çeşitli kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi
maksadıyla yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden, bu hizmet ve tesisler
için lüzumlu parçaların ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifrazlar, bu yönet
melikteki ifraz şartlarına tabi değildir.
b) Yeni parsel ihdas etmemek kayıt ve şartıyla, mevcut parsellerde daha mü
sait şartlar vücuda getirmek ve tatbikatı kolaylaştıracak durumlar hâsıl etmek mak
sadıyla yapılacak hudut tashihi mahiyetindeki ifraz ve tevhid muamelelerinde de
bu yönetmelikteki sözü geçen asgari ifraz şartlan aranmayabilir.
c) Birden fazla sokağa yüzü bulunup ta, diğer bütün şartlar tahakkuk ettiği
halde, sadece sokak yüzleri bu yönetmelikteki asgari cephe genişliği şartlarına uy
madığından parçalara bölünemeyen parsellerden köşe başına tesadüf etmeyenlerin,
belediyece ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanılarak başka bir hal tarzı bulun
madığı takdirde, bina yapılması mümkün olan parçaların ayrılmasını sağlamak
üzere cephe genişlikleri azaltılmamak kaydıyla ifrazına izin verilebilir.
YENİ İHDAS EDİLECEK PARSELLERİN YOLA CEPHESİ BULUNMASI
MECBURİYETİ:
Madde 3.04 — İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel ihdas ediİemez.
UMUMİ HİZMETE AYRILAN YERLER:
Madde 3.05 — imar plânlarında, iskân hudutları içinde bulunup da, umumi
hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı ay
rıldıktan sonra, geriye kalan parçalan imar planını ve bu yönetmelik esaslarına
göre müsait ise parsellere ayrılabilir. Keza, imar plânı ve yönetmelik esaslarına göre
müsait olduğu takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir. Tamamı umumi hiz
metlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plân ve yönetmelik hükümle
rine güre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar kamulaştırıncaya kadar sahip
leri tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam olunur.
Bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil bulunmayanlarıda; yükseklikleri tabi
zeminden (3.50) metreyi, inşaat sahaları toplamı (100) metrekareyi geçmemek,
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mümkün mertebe sökülerek başka yere nakli kabil malzemeden ve buna müsait
bir sistemde inşa edilmek şartıyla ve yine imkân nisbetinde mevcut veya müstakbel
yol güzergâhlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle, İmar Kanununun l i nci madde
sindeki şekil ve esaslar dairesinde muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. 8u ya
pının, imar planına göre bulunduğu bölgenin özellikleri ve belediyenin imar
işlerim yürütmekle görevli dairesinin teklifi de gözönüne alınarak, hangi maksat
için yapılıp kullanılabileceği belediye encümenince tayin ve tesbit olunur. Mal sa
hibi bu maksadın dışına çıkamaz.
Ayrıca, bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil olanlarında program müd
deti sonunda, programa dahil olmayanlarında ise, kanunen muteber müracaat ta
rihinden itibaren S yıllık müddetin geçmesi halinde, bu yer belediyece kamulaşrılmadığı veya imar planında gerekli değişiklik yapılarak başka bir imkân sağ
lanamadığı takdirde, yine bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki bu hallerde
verilecek ruhsatın daimi olması gerekir.
KAPANAN YOL V E ÇIKMAZ SOKAKLAR:
Madde 3.06 — İmar plânına göre kapanan yol veya çıkmaz sokaklar üzerinde
veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan parseller ifraz edile
mezler. Bu gibi yerler, İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanamadığı ve yapı
yapılmasına müsait bir durum elde edilmediği takdirde, bu hükümler uygulanıncaya
veya kamulaştırılıncaya kadar sahiplerince olduğu gibi kullanılmaya devam olunur.
Bu gibi arsalardan 4 yıllık programa dahil olmayan ve bu yönetmelik hüküm
ve ölçülerine göre bina yapılmasına müsait bulunanlarında, yükseklikleri tabii ze
minden (3.50) metreyi, inşaat sahaları toplamı (100) metrekareyi geçmemek üzere
yapı izni verilebilir.
TEHLİKELİ SAHALAR:
Madde 3.07 — Seylâp bölgesinde bulunması, sıhhi veya jeolojik mahzurları
olması veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arzetmesi yüzünden, imar plânlarına
veya yetkili mercilerce hazırlanmış veya onanmış raporlara göre yapı yapılması
yasak edilen sahalar ifraz edilemez ve bu gibi yerlerde arazinin takviyesine matuf
tesislerden başka yapı yapılamaz.
İSKAN HUDUTLARI DIŞINDAKİ YERLER:
Madde 3.08 — İskân hudutları dışında kalan yerlerde bulunan arsalarda sıhhi
ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde, arsa sathının (% 5) inden fazla yer işgal
etmemek, inşaat sahaları toplamı (250) metrekareyi ve saçak seviyelerinin tabı ze
minden yüksekliği (6.50) metreyi aşmamak, yola ve arsa sınırlarına (5) metreden
fazla yaklaşmamak şartıyla, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri
veya ziraat, eğlence veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müştemilât bi
naları yapılmasına izin verilebilir.
Ancak, bu izin keyfiyeti, arsa sahibine iskân huduttan içerisindeki arsa sa
hiplerinin diğer haklarını veya başka bir hak bahşetmeyeceği gibi, belediyeyi de
herhangi bir mükellefiyete zorlamaz.
Bu maddede sözü geçen sıhhi ve estetik mahzurların takdiri yetkisi belediyeye
aittir.
BİNA İNŞA ŞARTLARI:
Madde 3.09 — Genel olarak parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uyma
yan arsalarda, yeni inşaat ve ilâveler yapılmasına veya mevcut yapıların esaslı tâ
diline izin verilmez.
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Bu gibi arsalar, imar Kanunu hükümlerine göre yap yapılmasına müsait bale
getirilinceye veya bu mümkün olamadığı takdirde kamulaştırılıncaya kadar, sahip
lerince eskiden olduğu gibi kullanılmasına devam olunur.
Ancak, iki tarafında imar plân ve mevzuatına aykırı olmamak şartıyla yapıl
mış bina veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafından plana göre tesbit
edilmiş bir yol bulunan arsalarda, plân ve yönetmeliğin diğer şartlarına aykırı ol
mamak kaydıyla, bu yönetmelikteki parsel büyüklükleriyle ilgili hükümlere uyul
maksızın yapı yapılmasına izin verilebilir.
Ayrıca, durumu yukarıdaki fıkra hükmüne uymadığı halde, ölçüleri bu yönet
melikte belirtilen miktarlardan az olmakla beraber, üzerinde civarın karakterine
ve bölgenin şartlarına göre yapılacak binanın gerektirdiği ölçüler sağlanabilen ar
salarda, parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere bağlı kalmaksızın yapı yapılmasına
da izin verilebilir.
Madde 3.10 — Genel olarak, herhangi bir arsa, imar plânı ve yönetmelik esas
larına göre parsellere ayrılmadıkça, üzerine lüzumlu müştemilât binaları dışında
birden fazla bina inşa edilemez.
Şu kadar ki, umumi binalar, sınai tesisler, küçük san'at ve ticaret grupları
kamu tüzel kişileri veya kamu teşebbüsleri tarafından inşa ettirilecek lojmanlar ile
sahası (2000) metrekareden az olmayan parseller üzerine, konut kredisi veren ku
ruluşlarca veya kooperatiflerce, tasdikli mevzii imar plânlarına uygun olarak yap
tırılacak toplu konutlar, bu madde hükmüne tabi değildir.
Madde 3.11 — Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde, yönetmelik hüküm
lerine dayanılarak tayin edilen azami bina sahasını aşmamak ve asgari bahçe me
safelerini muhafaza etmek şartıyla yapı yerini tesbite belediye yetkilidir.
Madde 3.12 — Ayrık yapı nizamına tabi olan veya ikili blok yapılması gere
ken yerlerde, daha uygun çözüm yolları bulmak maksadıyla, birkaç dar parseli
birlikte mütalâa ederek o yer için tesbit edilen yapı karakterine uyacak bir tertipten
uzaklaşmamak üzere, bina cepheleri toplamı (24) metreyi geçmeyen ikili veya üçlü
bloklar teşkil etmeye belediye yetkilidir.
BİNA DERİNLİKLERİ:
Madde 3.13 — Bina derinlikleri (20) metreyi geçmemek ve hiçbir yerde arka
bahçe sınırına (3) metreden fazla yaklaşmamak şartıyla:
H
1 = L — (k +

) formülü ile hesaplanır.
2

(Burada: 1 = bina derinliğim,
L = parsel derinliğini,
k = ön bahçe mesafesini,
H = bina yüksekliğini gösterir.)
Ancak,
Yukarıdaki formüle göre bulunacak bina derinliği (7) metreden az olan hal
lerde arka bahçe sınırına (1) metreden fazla yaklaşmamak şartıyla bu derinliği (7)
metreye çıkarmağa.
Derinliği (7) metreden az olan arsalarda da, komşu parsellerle ahenk teşkil
etmek ve onlara herhangi bir zarar vermemek şartıyla, parsel derinliğince yapı izni
vermeğe Belediye yetkilidir.
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Ayrıca:
a) İki tarafında imar planına göre olduğu gibi muhafazası mümkün bina
bulunan parsellerde yapılacak binaların derinliği, komşu binaların derinlikleriyle
ahenk teşkil edecek şekilde tesbit olunur.
b) Köşe başına rastlayan parsellerde bina derinliğinin tesbiti, parselin Üze
rinde bulunduğu yolların imar nizamı gözönüne alınarak yapılır.
c) Köşe başından başka iki yola cephesi bulunan ve varsa ön bahçe mesafeleri
çıktıktan sonraki ortalama derinliği (30) metreden az olan parsellerde, bu derinliğe
kadar yapı yapılabilir.
d) İmar plânında, ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki yapı adalarında
yapılacak binaların, gece gündüz ikamete ayrılmayıp sadece işyeri olarak kullanılan
zemin katları ile aynı maksatla kullanılan birinci katları müşterek mütalâa edile
rek, bunların yüksekliği (4) metreyi aşmayan kısımlar varsa bodrumları ile bir
likte arsa derinliğince yapılabilir.
Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabii ze
minden itibaren (6,50) metreyi geçmesi halinde, bu miktarı aşan kısmın, arka komşu
sınırından en az (3) metre geriden başlatılması lâzımdır.
BİNA YÜKSEKLİKLERİ:
Madde 3.14 — a) İmar plânı ve raporlarında kat adetleri veya bina yük
seklikleri belirtilmemiş veya bölge kat nizamı tayin edilmemiş yerlerde, bina yük
seklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri, aşağıda gösterilen miktarları aşma
mak üzere tesbit olunur.
İmar plânına göre; genişliği:
(6.00) m'ye kadar olan yollarda: Bina yüksekliği (6.50) m'den, kat adedi
bodrum hariç (2) den fazla,
(6.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina derinliği (6.00) m'den kat adedi bod
rum hariç (2) den fazla,
(9.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (9.50) m. den, kat adedi
bodrum hariç (3) den fazla,
(12.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (9.50) m. den, kat adedi
bodrum hariç (3) den fazla,
(14.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (9.50 m. den fazla
(19.50 m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (9.50) m. den fazla olamaz.
olamaz.
(İmar plânlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin bir
birlerine tahvillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tesbitinde bu esaslar gözönünde
bulundurulur.)
b) İmar planına göre iskân hudutları dışında kalan veya iskân hudutları içinde
bulunup da yapı yapılması men edilen veya başka maksada tahsis olunan yerlerde
bu madde uygulanmaz.
c) Yeni yapılacak binaların, tâyin edilmiş ise imar plânı veya raporunda veya
bölge kat nizamı plânında, aksi halde bu yönetmelikte gösterilen yüksekliği veya kat
adedini haiz olmaları lâzımdır.
Ancak, temel ve statik hesaplan ile, bahçe mesafeleri, merdiven, ışıklık vesaire
gibi kat adedi ve bina yüksekliği ile ilgili elemanları, plân veya yönetmelikte gös
terilen azami yüksekliğe göre hesaplanmak, lüzumu halinde asansör yeri bırakılmak
ve proje mesuliyeti ile fenni mes'uliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak şar
tıyla, noksan katlı inşaat yapılabilir. Belediyece uygun görülen hallerde 3 ve daha az
katlı bina yapılması gereken yerlerde inşa olunacak noksan katlı binalarda ise bu
şarttar da aranmayabilir.
Ayrıca, bina yapılması mümkün olan ve 6785 sayılı Kanunun 48 nci maddesinin
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uygulanması bahis konusu olmayan parsellerde sahibinin isteği ve belediye encümeni
kararıyla, uygun görülecek muvakkat bir zaman için, yüksekliği (3.50) metreyi geç
meyen bina veya tesislere de izin verilebilir.
d) Bu maddenin uygulanmasında, yollardaki arızî genişleme ve daralmalarla,
ön bahçe, yeşil saha, röfuj, meydan, demiryolu, su kenarı gibi unsurlar yol genişliğine
dahil edilmez.
e) Bu yönetmelikte gösterilen yükseklikler, herhangi bir âbideyi veya muha
fazası gereken tarihi ve mimari bir eserin görünüşünü bozması halinde, belediyece
lüzumu kadar azaltılabilir.
t) Bu maddede tespit edilen yükseklik her kata 3 metre tekabül edeceğine
göredir. Su basmandan sonra ilk 3 metre yükseklik için 1 kat, artan her 3 metre
için de birer kat itibar olunur.
BİNALARA KOT VERİLMESİ:
Madde 3.15 — Genel olarak binalara arsanın cephe aldığı yolun kırmızı kotuna
göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hizasındaki tretuvar üst seviye
sinden kot verilir.
Henüz tretuvarı ikmâl olunmamış veya kırmızı kotu tesbit edilmemiş olan
yollarda, bu tesbit işinin kısa bir zamanda yapılmasının mümkün bulunmaması ha
linde, belediyece yakın bir takribiyetle kot verilmesi de mümkündür.
Yola olan mesafesi (10) metreyi aşan bu bahçeli binalar, genellikle bina ön
cephesi ortasındaki tabiî zeminden kot alırlar. Ancak, fazla meyilli olan veya yol ke
narında set teşkil eden arsalarda yapılacak binalara civarın karakterine göre kot
verilir.
İkili blok teşkil eden binaların her ikisine de aynı kot verilebilir.
Köşebaşında rastlayan parsellerde yapılacak binalar, daha fazla yükseklik
alabileceği sokağın şartlarına tabidir. Ancak, bu yükseklik diğer sokakta (20) metre
den fazla devam edemez. Keza 3.13 üncü maddenin (c) fıkrası uyarınca yapılacak bi
nalarda, daha fazla yükseklik alabileceği sokağın şartlarına tabi olmakla beraber,
en az (3) metre evvel diğer sokak şartlarına uydurulacaktır. Şu kadar k i , bina de
rinliğinin (20) metreden fazla olmaması halinde bu fıkradaki (3) metrelik mesafe
şartı da aranmayabilir.
İki tarafındaki parsellerde, imar plânına göre muhafaza edilen ve fakat Y ü k 
seklikleri bu yönetmelikte belirtilenden daha fazla olarak teşekkül etmiş binalar
bulunan bir parselde, yapılacak binanın yüksekliği, komşu binalarla ahenk teşkil
edecek şekilde arttırılabilir. Ancak, bu artış iki taraftaki komşu bina yükseklikleri
ortalamasını geçemez.
Cephe genişliği (12) metreyi geçmeyen bir parselde yapılacak bina yüksekliği
nin, iki taraftaki komşu parseller için tesbit edilmiş olan yüksekliklerden farklı
olması halinde, bunlarla ahenk teşkil edecek şekilde arttırılması veya azaltılması
mümkündür. Ancak, bu ayarlama iki taraftaki komşu bina yükseklikleri ortalamasını
tecavüz edemez.
Madde 3.16 — Genel olarak, zemin kat döşeme seviyeleri, binaların kot aldığı
yol ephesince bu kota esas olan tretuvar üst seviyesinden aşağı düşürülemez ve
(+ 0,50) metreden de fazla olamaz. Fazla meyilli sokaklar üzerinde yapılacak bina
larda uygulanacak şekli takdire, gereken yerlerde kademeler yaptırmağa belediye
yetkilidir.
Arazi meylinde faydalanmak maksadıyla veya mimarî icaplar sebebiyle, bir bi
nalar blokunun, bir binanın veya müstakil bir dairenin, tesbit edilen bina yüksek
liğini aşmamak, belirli piyesler için tayin olunan asgari kat yüksekliklerine ve bu
yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, çeşitli katlardan ve farklı
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taban veya tavan seviyelerinden müteşekkil olarak tertiplenmesi mümkün olduğu
gibi, zemin katların binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan piyesleri
de zemin kat kotu ile bağlı kalınmaksızın tertip edilebilir.
BAZI YAPILARDA ARANAN ŞARTLAR:
Madde 3.17 — a) Kat adedi ve yükseklikler:
Kerpiç binalarda: Bir bodrum ve bir normal kat, yani (3,50) metreyi.
Hımış, ahşap, yarım ahşap, yarım kârgir binalarda: Bir bodrum ve iki normal
kat yani (6.50) metreyi aşamaz.
Kerpiç yapıların üzerine ayrıca çatı katı yapılamaz.
b) Ahşap ve yarım ahşap binalar bitişik olarak yapılamazlar. Hımış ve ya
rım kagir binaların, komşu hudutlarında zeminden itibaren çatının her yerinden
(0.50) metre yüksekliğe kadar ve en az bir tuğla kalınlığında yangın duvarı yapıl
ması şartıyla bitişik olarak inşa edilmeleri mümkündür.
c) Umumi binalar çelik, betonarme, kagir veya benzeri olabilir.
Ancak, mimarî karakteri veya kullanma şart ve şekilleri itibariyle özellik arzeden yapılar bu hükme tabi değildir.
d) Her türlü binaların temel ve bodrum kat duvarları kagir olacaktır.
SAÇAKLAR:
Madde 3.18 — Binalarda saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak saçakların
(120) metreyi geçmemek üzere genişliği belediyece tâyin olunur.
Madde 3.19 — Yapılarda ayrıca çekme ve çatı katı yapılamaz. Bu konuda
28/9/1978 gün ve 16418 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ek madde hükümlerine
uyulacaktır.
ÇIKMALAR:
Madde 320 — Binalarda, azami bina sahası dışında:
Kendi bahçe hudutları dışına taşmamak,
Genişliği (120) metreyi aşmamak,
Yol cephelerinde kot aldığı nokta hizasından, diğer cephelerde tabii zeminden
çıkma altına kadar olan en yakın şakuli mesafe (3) metreden aşağı düşmemek.
Arka komşu hududuna açık çıkmalarda (2) metreden, kapalılarda (3) metre
den fazla yaklaşmamak şartıyla çıkma yapılabilir.
Ayrık nizama tabi veya yan bahçeli bin alarm bitişik olmayan cephelerinde
yapılacak çıkmalar, yan ve arka komşu hudutlarına, açık çıkmalarda (2) metreden,
kapalılarda (3) metreden fazla yaklaşmamak şartıyla cephe uzunluğunca devam
edebilir.
Bitişik yapı nizamına tabi binaların ön ve arka cephelerinde yapılacak çık
malar, yan komşu hududuna, açık çıkmalarda (1.50) metreye, kapalılarda (2) met
reye kadar yaklaştınlabîlir.
Ayrıca, yine bitişik nizama tabi yerlerde, iki taraftaki ilgililerin muvafakati
halinde ve belediyece mahzur görülmediği takdirde, çıkmaların yan komşu hudu
duna kadar yaklaştırılmalanna da izin verilebileceği gibi,
Komşu parselde imar planına göre aynen muhafazası gereken ve arka cephe
hattı, çıkma yapılacak binanınkinden ileride olan bir bina bulunması halinde, çık
manın bu hattı aşmamak üzere bu tarafta komşu hududuna kadar devam ettirilmesi
de mümkündür.
PARSEL SINIRI DIŞINDAKİ ÇIKMALAR:
On bahçesi bulunmayan ya da yeterli olmayan teşekkül etmiş, bölgelerde; yol,
meydan, yeşil alan gibi kamu kullanımına ayrılmış yerler üzerinde, parsel sının dı
şında, eski yönetmelik maddeleri uyarınca imar durumuna ve ruhsatı alınmış onanlı
projesine uygun olarak çıkmalı bina yapılmış ise, yeni yapılacak binalarda aynı ko
şullarla çıkma yapılabilir. Ancak, yapılacak çıkmaların kapalı kısmı cephe boyunca
Yürütme ve Idare Böiümü Sayfa: 9

Sayfa: 26

RESMÎ GAZETE

13 Temmuz 1982 — S a y ı : 17753

yapılabilecek çıkmaların 2/3 ünü geçemeyeceği gibi açık veya kapalı çıkma konusu
parselden en az 2.00 metre uzaklıkta olacaktır. Komşu parselde daha önce parsel
sınırına kadar çıkma yapılmış ise, 2.00 metre uzaklık koşulu aranmaz.
Çıkma izni verilmesine esas olacak teşekkül etmiş bölge koşulu her yapı adası
için aranır. Bir yapı adasının bir kenarında bu maddede belirtilen şekilde çıkmalı
bina varsa, adanın sadece o kenan çıkmalı teşekkül etmiş sayılır.
Birden çok yol, meydan, yeşil alan ve benzerine cephesi olan parsellerde çık
ma izni, her cephe için adanın çıkmalı teşekkül etmiş olması koşuluna bağlı olarak
verilir.
İmar planı kararı ya da tmar Yönetmeliği değişikliği nedeni ile kat eklenmesi,
çatı katlarının tam kata tamamlanması halinde bu maddedeki çıkmalı teşekkül
etmiş bölge koşuluna uyularak eklenecek kat ve bölümlerde de çıkma izni verilir.
Geçici Madde — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsatı alına
rak yapımına başlanmış parsel sınırı dışına çıkmalı binalar onanlı projesine uygun
olarak tamamlanır.
Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa ya
pılsın (0.20) metreyi geçmeyen motifler ile bahçe içerisinde yapılacak üstü açık teras
ve zemin kat giriş merdivenleri, bina cephesinden itibaren genişliği (1.50) metreyi
geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar üst seviyesinden
en az (220) metre yükseklikte bulunmak şartıyla, yol durumuna, civarın ve binanın
karakterine göre, belediyece tesbit edilecek giriş saçaklar: çıkma addedilemez.
IŞIKLIKLAR:
Madde 3.21 — Her müstakil ev veya dairede, en az bir oturma odası ile yatak
odalarının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları gereklidir. Bu şekilde
ışık ve hava almalarına lüzum olmayan diğer odalarla mutfakların ışıkhktan,
yıkanma yeri ve W.C.lerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmaları da müm
kündür.
Genel olarak ışıklıklar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyen binalarda dar
kenarı (1) metreden ve sahası (3) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenan
(1,5) metreden ve sahası (6) metrekareden az olamaz.
Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacakları ışık
lıklar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyenlerde dar kenarı (1.50) metreden ve
sahası (4.50) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenan (2) metreden, sahası (6)
metrekareden az olamaz.
Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü 0.45x0.45 metrekaredir.
Asgari ölçüdeki bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok dört piyes
faydalanabilir. Bu piyeslerin adetlerinin artması halinde, dörtten fazla her bir piyes
için ışıklık veya hava bacası ölçüsü, aynı nisbette arttırılır.
Ancak, yukarıda belirtilen şekillerde ışık ve hava alması gerekmeyen veya
lüzumlu ışık ve havayı bu Yönetmelikte tarif edilen şekilde esasen alması mümkün
olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava bacasına pencere açılması, bu
ışıklık veya hava bacası ölçülerinin arttırılmasını gerektirmez.
Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde bulu
nacaktır. Komşu bina veya parsellerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmak
suretiyle, bu elemanların yapılmaması veya ölçülerinin azaltılması caiz değildir.
Işıklık ve hava bacaları, bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren başlatılabilir,
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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 bele
diyece mahzur görülmeyen hallerde bu kısmın aynı şekilde duvarla kapatılması
mecburidir.
EVLERDE BULUNMASI GEREKEN PİYESLER V E ÖLÇÜLERİ:
Madde 322 — a) Her müstakil evde veya dairede; en az:
1 oda,
1 yatak odası veya nişi,
1 mutfak veya yemek pişirme yeri,
1 banyo veya yıkanma yeri,
1 VVC. bulunacaktır.
3 veya daha az odalı ev veya dairelerde yıkanma yeri ile W.C. bir arada
olabilir.
b) Bunlardan;
En az 1 oda
(2.80x4.00) m.
Yatak ve çalışma odaları
(2.10x2.80) m.
Mutfak veya yemek pişirme yerleri
(1.50x2.00) m.
Banyo ve yıkanma yerleri
(120x2.00) m.
W. C.
(1.00x1.20) m.
Antre, ofis, koridor, yatak holü vs. iç geçitler
(1.00 x 120) m.
Birden fazla olan daire ile ilgili genel geçitler
(1.10x120) m.
ölçüsünden daha küçük yapılamaz.
Bu yerlerin, normal şekillerde yapılamaması halinde, içerisine en az bu öl
çülerde bir dikdörtgen sığdırılabilecek mesahayı haiz bulunmaları lâzımdır.
İÇ YÜKSEKLİKLER:
Madde 323 — Genel olarak, iskân edilen katların, taban döşeme kaplaması
üzerinden tavan altına kadar olan yüksekliği (3) metreden az olamaz.
Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, W.C, kiler, ofis, antre, koridor, yatak
holu, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler, asma katlar, iskân edilmeyen çatı
ve bodrum katları ile müştemilât binalarında bu yükseklik (2.20) metreden aşağı
düşmemek üzere indirilebilir.
Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük gibi özellik arzeden yerlerin yük
seklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği şekilde tesbit ve tayin
olunur.
Otel, pansiyon, işhanı, büro, mağaza, dükkân ve benzeri işyerlerinin ve içeri
sinde insan oturan, yatan veya çalışan diğer binaların iç yükseklikleri de (3)
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 324 — Binalarda, pencere boşlukları toplamı, faydalanılacak piyes
alanının: Salon, oda ve mutfaklarda sekizde birinden ve her halde (125) metreka
reden, diğer piyeslerde ondan birinden ve her halde (0.42) metrekareden az olamaz.
Camlı balkon kapılarının (0.80) metreden yukarıdaki kısımları pencere boşluğu
sayılır.
KAPILAR:
Madde 3.25 — Genel olarak kapı yükseklikleri (2.00) metreden, kapı genişlikleri
ise; bu Yönetmelikte sözü geçen umumi binaların, otel, pansiyon, işhanı, çarşı ve
benzerleriyle, daire adedi 4'ten fazla olan apartmanların ana giriş kapılarının (1.40)
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metreden, mutfak, kiler, yıkanma yeri, WC ve benzeri yerlerin kapılarında (0.70)
metreden az olamaz.
Asansör, garaj, odunluk, kömürlük, depo ve benzeri özellik arzeden yerlerin
kapılarında bu madde hükümleri aranmaz.
Madde 3.26 — Binaların bitişik komşu tarafına, ügili komşu parsel sahibinin
muvafakati alınıp tapuya tescil ettirilmedikçe ve ait olduğu piyes kapı veya pencere
açılmasa dahi esasen gerekli direkt ışık ve havayı alacak elemanlara sahip bulun
madıkça, pencere ve kapı açılamaz.
MERDİVENLER:
Madde 2,21 — Bu Yönetmelikte sözü geçen umumi binalarla, otel, işhanı, büro,
pasaj, çarşı ve benzerlerinin, birden fazla dairesi olan ev ve apartmanların merdiven
leri ahşap olamaz.
Merdiven ve sahanlık genişlikleri:
Yukarıda belirtilen binalarda ve varsa çatı katındaki daireler dahil dörtten
fazla dairesi bulunan apartmanlarda, (120) metreden, diğer binalarda (1.00) metre
den az olamaz.
Bu genişliklerin:
Tek aileye mahsus evlerde (1.00) metreye, çatı ve bodrum merdivenler ile
servis merdivenlerinde (0.70) metreye kadar indirilmesi mümkündür.
Merdiven basamaklarının ölçüleri:
a) Basamak yüksekliğini göstermek ve (0.19) metreden fazla olmamak,
b) Basamak genişliğini göstermek üzere: 2a+b=60 ila 63 formülüne göre
hesaplanır.
Balasmanlı merdivenlerde, merkezden (0.15) metre mesafede asgari basamak
genişliği (0.10) metre olacak, bu genişlik basamak ortasında nizami ölçüden aşağıya
düşmeyecektir.
İmar planı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazası
mümkün olan binalara kat ilavesi halinde, mevcut yapılacak işlemi tayine, bele
diye yetkilidir.
ASANSÖRLER:
Madde 3.28 — Yüksekliği (15.50) metreyi geçen veya beşten fazla katı bulunan
binalarda, zemin kattan itibaren (çatı katı hariç) son kata kadar, dar kenarı (1.50)
metreden ve sahası (1) metrekarelere güre asansör tesis imecburidir. Bu binalar
dan sadece apartmanlarda, bu fıkra hükmüne göre yer ayrılmakla beraber, asansör
tesisi mecburiyeti bir kat daha fazlası halinde uygulanır.
İmar planı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre, muhafazası
mümkün olan binalara kat ilavesi halinde, ilave kat ile birlikte kat adedi altıyı ve
bina yüksekliği (18.50) metreyi geçmediği takdirde, asansör aranmayabilir veya
asansür yeri ölçüleri mevcuda uydurulabilir. Kat adedi dörtten az olan mevcut bi
nalara bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, nizami şekil ve ölçülerde
merdiven yapılması şartını ortadan kaldırmaz. Asansör yapılması gereken binalar
dan belediyece lüzumlu görülenlerinde içte veya dışta, yangına mukavim bir malzemeden, en az (0.70) metre genişliğinde yangın merdiveni yapılması şarttır.
KORKULUKLAR:
Madde 329 — Her türlü binada:
Balkon ve teras etrafında, 5 den fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde,
kotu (0.90) metreden az olan pencere boşluklarında, döşeme kotundan itibaren en
az (0.90) metre yüksekliğe kadar, fenni icaplara uygun olarak korkuluk yapılması
mecburidir.
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BACALAR:
Madde 3.30 — Kaloriferli dahi olsa, mesken olarak kullanılan binaların herbir
dairesinde, mutfak veya banyo dışında kalan en az (1) piyeste, otel, işhanı ve benzeri binaların ise her katında en az (1) baca yapılması mecburidir.
Normal bacaların iç genişlikleri en az (0.14x0.14) metre olmak üzere, her
katın bacası müstakil olacak, iki ve daha fazla baca birbirine bağlanmayacaktır.
Her ateş mihrakına ayrı bir baca yapılacaktır. Şönt baca yapılması halinde bu
kayıt aranmaz.
PORTİKLER:
Madde 3.31 — Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, portik yük
sekliği (3.50) metre derinliği ise (4) 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 açıklığın (330)
metreden.
Genişliği (30) metreden kısa pasajlarda (3.00), daha uzunlarında (4.00) met
reden az olmaması,
b) Her biri (1.40) metreden dar olmayan en az 2 giriş çıkış kapısı ile yeteri
kadar havalandırma bacası veya tertibatım haiz bulunması,
c) Birden fazla katlı olmaları halinde, her bir kat arasında 3.27 nci madde
deki şartlara uygun merdiveni olması,
d) Bir kısmı veya diğer katları başka maksatlar irin kullanılan binalar içe
risinde bulunmaları halinde, diğer esas giriş, merdiven, asansör ve geçit gibi tesis
lerle, bu tesislere ayrılan yerlerin pasaj dışında ve müstakil olarak tertiplenmesi
gereklidir.
SU DEPOLARI VE SIHHİ TESİSLER :
Madde 3.33 — Bu Yönetmelikte sözü geçen umumi binalarla, otel ve benzerle
rinde ihtiyaca göre en az (15) tonluk su deposu bulunacaktır.
Ayrıca işhanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarla otel ve benzerlerinde
en çok (25) kişiye, sinema, tiyatro gibi umumi binalarda ise en çok (50) kişiye, en
az (1) kadın ve (1) erkek için olmak üzere lüzumu kadar VV.C, pisuvar ve lavabo
yapılması gereklidir.
BODRUMLARLA i L G l L l BAZI HUSUSLAR:
Madde 3.34 — Bu Yönetmelikte sözü geçen umumi binaların bodrum kısım
ları, esas bloka tabi değildir.
Tabii zeminin veya bahçe seviyesinin altında kalmak şartıyla, lüzumlu görülen
hallerde bahçenin tamamında bodrum yapılmasına, belediyece izin verilebilir.
Madde 3.35 —- Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyilli
yollar dışında yapılacak ön bahçesiz binalarda yol cephesinden bodrum girişi ya
pılamaz.
KAPICI DAİRELERİ:
Madde 3.36 — 6785 sayılı Yasaya, 1605 sayılı Yasa ile eklenen 2 nci madde ge
reğince kapıcı dairesi ayrılacak binalarla bu dairelerin ölçü ve nitelikleri aşağıda
gösterilmiştir.
A — Kapıcı dairesi ayrılacak binalar:
1) Konut, işyeri ve büro olarak kullanılacak binalardır, (resmî daireler hariç).
Bu binalardan:
a. Kaloriferli olanlarında konut binalarının 8 daireden, işyeri ve büro bina
larının 3000 m (brüt) den,
3
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b. Kalorifersiz olanlarında, konut binalarının 12 daireden, işyeri ve büro
binalarının 4000 m (brüt) den, fazla olanlarında kapıcı dairesi ayrılması zorunludur.
2) Konut binalarının daire sayısı 20 den, işyeri ve büro binalarının 6000 va?
(brüt) den fazla olanlarında, kapıcı dairesine ilaveten esas giriş kapısı yanında
4 metrekareden küçük olmayan kapalı bir kapıcı bölmesi ayrılacaktır.
3) Konut binalarının daire sayısı 50 den. işyeri ve büro binalarının 15000 m
(brüt) den fazla olanlarında kapıcı dairesinden başka, aynı ölçü ve nitelikte birde
kaloriferci dairesi ayrılacaktır.
B — Kapıcı dairelerinin ölçü ve nitelikleri:
1. Kapıcı dairelerinin taban döşemesi üst seviyesinin hiçbir yeri tabii zemine
050 metreden fazla gömülü olmayacaktır.
2. Kapıcı daireleri doğrudan ışık ve hava alacak şekilde düzenlenecek v<
alam dokuz metrekareden az olmamak şartıyla bir odası veya altışar metrekareden
az olmayan iki odası bulunacak ve bunlardan ayrı olarak bir yemek pişirme yeri
ile helâ ve duş yeri (ikisi aynı hacimde olabilir) ihtiva edecektir.
C — 775 ve 7269/1051 sayılı Kanunlar uyarınca yapılacak konutlarda bu yö
netmelik hükümleri uygulanmaz.
MÜŞTEMİLATLAR:
Madde 337 — Binaların müştemilât kısımları, mümkün ise esas binanın bod
rumunda veya çatı arasında, aksi halde bahçede ayrıca yapılacak müştemilât bina
larında tertiplenebilir.
Dört tarafı yol ile çevrili istisnaî parseller dışında, esas binaların yol tara
fındaki cephe hatlarını tecavüz eden müştemilât binası yapılamaz.
Bu gibi istisnaî parsellerde müştemilât binalarının yapılacağı yeri tayine
belediye yetkilidir.
Müştemilât binalarının:
a) Dar kenarı (4) metreden, en yüksek noktasının tabii zeminden yüksekliği
(2.50) metreden fazla olamaz.
b) Esas binaya bitişik oldukları takdirde, komşu hudutlarına, aksi halde
esas binaya mesafeleri 3.02 nci maddede belirtilen miktarlardan az olamaz.
c) Yapı cinsleri ahşap veya yarım ahşap olamaz.
d) Parsel durumu müsait olduğu takdirde, esas binanın inşaasından öncede
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 yüksek
bina ve tesislere paratoner konması mecburidir.
BAHÇE DUVARLARI:
Madde 3.39 — Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafındaki cephe
hatlarının önünde (100) metreyi, gerisinde ise (1.50) metreyi geçemez. Ayrıca üzerle
rine yüksekliği (1.00) metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.
Fazla meyilli yerlerde uygulanacak şekli takdire belediye yetkilidir.
Okul, hastane, cezaevi, ibadet yeri, elçilik, sefarethane, açık hava sineması ve
benzerleri gibi özellik arzeden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi bölgele
rinde yapılacak bahçe veya çevre duvarları bu madde hükmüne tabi değildir.
ŞANTİYE BİNALARI:
Madde 3.40 — Lüzum ve ihtiyaca göre belirli bir süre için yapılıp yıkılması ge
reken şantiye binaları, bu yönetmelikte beliıtilen ölçülere tabi değildir.
Şantiye binalarının, bulunduğu parsel içinde yapılması gereken esas bina veya
müştemüât binası şartlarına tamamen uyması halinde, yıktırılması gerekmez, lü3
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zumlu formalitelerin tamamlanması suretiyle muhafaza edilmeleri mümkündür.
Aksi halde, esas binaya kullanma izni verilebilmesi için şantiye binasının yıktırılmış
olması şarttır.
DİĞER BASİT TESİSLER:
Madde 3.41 — Bahçelerde yapılması istenen pergole ve basit ser gibi bazı te
sislerin inşasına ve parsel hudutlarını aşmayan genişliği (1) metreyi geçmeyen
kuranglez yapılmasına, belediyece izin verilebilir.
KUYULAR:
Madde 3.42 — Genel olarak, temiz ve pis su kuyuları ile fosseptikler komşu
hudutlarına (5) metreden fazla yaklaştırılamaz.
Ancak, bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde, özellikle bitişik yapı
nizamına tabi yerlerde, fenni ve sıhhi mahzur bulunmadığı takdirde bu mesafeleri
azaltmağa veya birkaç komşuya ait fosseptikleri bir arada veya birleştirerek yap
tırmaya, belediye yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAPI RUHSATI İŞLERİ
Madde 4.01 — Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadil işlerinde, yapı ruhsatiyesi al
mak için belediyeye müracaat sırasında, dilekçeye eklenmesi gereken plan, proje
ve resimler aşağıda gösterilmiştir.
a) Mimari proje:
1 — 1/500 Ölçekli umumi vaziyet planı.
2 — 1/50 Ölçekli temel, bodrum ve kat planlan,
3 — 1/50 ölçekli en az iki tam kesit,
4 — 1/50 ölçekli cephe resimleri,
b) Statik proje:
— Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda betonarme
hesap ve resimleri,
— Diğer binalarda, durum ve ihtiyaca göre, gerekirse çatı hesabı, diğer statik
hesap ve resimleri,
c) Gereken hallerde, tesisat planı, proje ve resimleri.
Madde 4.02 — 4.01 nci maddede sözü geçen belgelerin:
a) İmar ve İskân Bakanlığınca kabul veya tesbit edilen çizim ve tanzim
standartlarına uygun olması,
b) Ehliyetli elemanlara tanzim ettirilmiş olması,
c) Projenin başına:
Arsanın:
— Yeri.
— Tapu kaydı,
— Pafta, ada, parsel numaralan,
— Miktarı,
— İhtiva ettiği yapılar,
Yapılacak yapının:
— Cinsi,
— Kat adedi,
— Bina ve inşaat sahaları,
— Hangi maksatla kullanılacağı,
— Tahmini metrekare bedeli,
— Tahmini bedeli,
Yapı sahibi ile,
Projeleri tanzim eden.
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Yapının fenni mes'uliyetini alacak olan,
Sürveyans hizmetini görecek olan,
elemanlar hakkında lüzumlu bilgileri açıkça belirten bir bilgi tablosunu ihtiva
etmesi.
d) Bunlardan:
Gerek mimari projelerin, gerekse diğerlerinin (3) takım halinde düzenlenip,
usulüne göre dosyalanması lâzımdır.
Madde 4.03 — Resmî bina inşaat, ilave ve esaslı tadillerinde, 4.01 nci maddede
sözü geçen belgelerden:
a) Mimari proje yerine, 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje ibraz edilebilir.
b) Milli Savunma, Bayındırlık ve İmar ve İskân Bakanlığının, bu konudaki
bütün sorumluluğu kendileri yüklendiklerine dair resmi yazısı ibraz edildiği tak
dirde, projeleri adı geçen Bakanlıklarca düzenlenen veya onaylanan binaların, statik
ve tesisat, plan, proje, resim ve hesaplarının ve 4.02 nci maddede belirtilen bilgi
tablosunun belediyeye ibrazına lüzum yoktur.
Madde 4.04 — Belediyece, 4.03 ncü maddede sözü geçenler dışında kalan yapı
larda, büyüklüğü veya bazı özellikleri dolayısıyla uygun görülenlerinin mimari proje
leri de 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje olarak istenebilir.
Madde 4.05 — Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde,
sonradan değişiklik yapılması istendiğinde:
a) Yapılacak değişiklik binanın bütününde ise; yukarıda 4.01 ve 4.03 üncü
maddelerde sözü geçen mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir.
Bu değişiklik, yapının statik hesaplarında da değişiklik yapılmasını gerektir
diği takdirde, 4.0) nci maddenin (b) fıkrasıyla, 4.03 ncü maddenin (b) fıkrası gere
ğince istenen belgelerin gerekenlerinin de değiştirilmesi lâzımdır.
b) Yapılacak değişiklik, belirli bir veya birkaç kata inhisar ediyorsa bele
diyeye sadece değiştirilmesi istenen katların planları ibraz olunur.
Gerekirse, yukarıdaki (a) fıkrasında belirtildiği şekilde statik hesaplanılın
değişik şeklide istenebilir.
c) Bir katın belirli bir kısmında değişiklik yapılması gerektiği takdirde, sa
dece bu kısmın tadil planının belediyeye ibrazı ile iktifa olunabilir.
d) Proje üzerinde basit tashihler yapılması mümkün olan hallerde, ayrıca tadi
lât projesi istenmez ve bu düzeltmeler bütün nüshalarda aynı şekilde yapılarak,
belediyece mühürlenip imzalanır.
e) Bu maddede sözü geçen tadilât projelerinin (3) takım olması lâzımdır.
Madde 4.06 —- Ruhsata tabi olan basit tadil ve tamirlerde plan, proje, resim
ve hesap istenmez.
Madde 4.07 — 6785 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sözü geçenler dışında:
. Bu Yönetmelikteki hükümlere aykırı olmamak ve taşıyıcı unsurları değiş
tirmemek şartıyla:
Pencerelerin tabanlarının indirilmesi ve kapıya tahvili, pencere ve kapı yer
lerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi, bahçe tanzimleri, korkuluk, paratoner, pergole ve benzerleriyle küçük ve basit kümesler yapılması.
Gerek bunların, gerekse bölme duvarı, bahçe duvarı, duvar kaplaması, baca,
saçak ve benzeri elemanların tamirleri ruhsata tabi değildir.
Ek Madde — 7/5/1976 gün ve 15580 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ve bilâ
hare 21/5/1977 gün ve 15943 ve 23/12/1977 gün ve 16148 sayılı Resmî Gazetelerde
yayınlanan şekliyle bazı maddeleri değiştirilen otopark yönetmeliği hükümlerine
uyulacaktır.
Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
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Tebliğ
Maliye Bakanlığından :
Türk Parası Kıymetini Korama Hakkında 17 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
S E R İ : IV

NO : 4/3

Madde 1 — Seri: IV No : 4 Yolcular Tebliğinin 18/a fıkrası aşağıdaki şekilde,
degiştirilmiştir.
Hariçte mukim, hariçte devamlı ve müstakil iş sahibi veya işçi sıfatını hal» ol
madan sözleşmeli veya başka bir statü ile çalışanlar veya çalıştıkları Ülkenin sosyal
güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alanlar veya yurt dışında özel mülk geliri
olanlar ile bunların yakınlarının (eş, çocuk, ana, hata, kayınpeder, 'Kayınvalide; özel
veya iştigal konusu ile ilgili bir işini takip etmek veya ziyaret mnksndıyta yarde, g-.lip dönmek isteyenlerin pasaportlarına bulundukları Ülkenin yetkili mekanlarından
aldıkları iş kurma - oturma izinlerine veya sadece oturma izinlerine veya anılan tein
lerin verileceğini gösteren geçici belgelerin ibrazı halinde Başkonscılosiukifınmızea vu
rulacak bir kaşe ile «Hariçte geçimini temin etmiştir* şeklinde bir şerh konulur.
B u çıkış kaşesi, oturma izninin süresiyle geçerli olup, her takvim yılı için ye
nilenir ve yurt dışına 5 çıkış hakkı sağlar.
Bunun dışında yurt dışına dövizsiz çıkış izni için ikinci bir makanı veya ku
rumun damgasının veya izninin alınmasına gerek yoktur.
Böyle bir çıkış şerhi alanların tekrar yurt dışına çıkabilmeleri için yurda geliş
tarihinden İtibaren 4 ayın geçmemiş olması gerekir. Ancak tedavi maksadıyla gelen
veya Türkiye'de iken hastalananlar resmi hastahanelerin ilgili servislerinden veya ya
tarak tedavi gördükleri özel kliniklerden alacakları sağlık raporlarını çıkışta ibraz etmek
kaydıyla 4 aylık süre ile bağlı olmaksızın tedavilerinin bitiminden itibaren 1 ay içe
risinde çıkış yapabilirler.
Hariçte devamlı ve müstakil bir iş sahibi olup da Türkiye'den aldıkları inalları
beraberlerinde götürmeleri veya bir başka şekilde ihraç etmeleri halinde bu alımlar
için gönderdikleri veya getirdikleri dövizlerin yetkili bankalara bozdurulmuş olduğunu
tevsik eden veya ayrıca döviz kazandırıcı başka bir hizmet akdi ile bağlı bulunan
lara, Türkiye'ye sık sık gelme zorunluluğunda olduklarım belgelerle ortaya koymaları
halinde müteaddit çıkış talepleri Maliye Bakanlığınca sonuçlandırılır.
Müteaddit dövizsiz çıkış İznine sahip olanların yurda giriş .vı çıkışlarının haklı
ve zorunlu sebeplere dayanması ve makul ölçüleri aşmaması gerekir. Maliye Bakan
lığı bu İzni kullananlara çıkış müsaadesi vermemeye ve çıkış sayışım .sınırlandırmaya
yetkilidir.
Milli Eğitim Bakanlığınca dövizli (Resmi - özel) veya dövizsiz öğrenciliği ka
bul edilenler, yurt dışında öğrenim, doktora veya İhtisas yapanlar ile resmi dış tem
silciliklerimizde veya Maliye. Bakanlığınca verilen özel müsaadelere istinaden hariçte
açılan temsilcilik, mümessillik, acentelik veya benzeri işyerlerinde çalışanların pasiportlarına Merkez Bankası Şubelerince «Hariçte geçimini temin etıniştir..v 4eklir.de
bir şerh konulabilir.
Öğrenciler keyfiyeti Konsolosluk ve Müfettişliklerden veya Milli Eğitim Bakan
lığından aldıkları belgelerle veya bu hususta pasaportlarına konulan gerekli şerhlerle,
memurlar bağlı oldukları daire ve müesseselerden aldıkları belgelerle tevsik ederler.
(Memur ve öğrenciler için izin belgelerindeki süreler esastır.)
Yürütme ve Idare Bölümü Sayfa
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öğrenciler ve memurlarda yurtta kalış süreleri bakımından 4 ncü paragrafda
belirtilen esaslara tabidir.
Memurların Türkiye'den yanlarına aldıracakları eş ve yaşına bakılmaksızın ço
cukları (üvey çocukları dahil) İle karı veya kocasının ana ve babaları da birinci parag
raftaki hükme tabidirler.
Diğer taraftan bu fıkra şümulüne giren şahıslar bedelsiz ithal tebliğleriyle ta
nınan yolcu beraberi itha) hakkından bir takvim yılında en çok bir defa yararlanabi
lirler
Madde 2 — Seri : IV, No : 4 Yolcular Tebliğinin 18/J maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
İşçi sıfatıyla çalışmak üzere ilk defa yurt dışına çıkacak olanların, yurt dışında
iş bulduklarını, gerekli oturma ve çalışma izinleri ile çalışacakları ülkelere giriş vize
lerinin verildiğini veya verileceğini belgelemeleri halinde pasaportlarına İş ve tşçi
Bulma Kurumunca (işçidir, yurt dışında geçimini sağlamıştır.) kaşesi basılır.
Yurt dışında çalışan işçilerden herhangi bir nedenle yurda gelenlerin tekrar
yurt dışına çıkabilmeleri için, geçerli oturma ve çalışma İzinlerine sahip olmaları kay
dıyla ilk çıkışlarında pasaportlarına basılan kaşe yeterlidir.
Herhangi bir nedenle yurt dışına gitmiş olup da kendi imkanlarıyla bir iş bulan
ve usulüne uygun olarak oturma ve çalışma izni alarak işçi sıfatım kazananların ve
bu durumlarını T. C. Başkonsolosluklarınca tasdik edilen belge tercümeleri ile belge
leyenlerin çıkış işlemleri İş ve işçi Bulma Kurumunca yapılır.
Yurt chşma ilk defa işçi olarak gidenler İle yurt dışında işçi olarak çalışanların
pasaportların;', basılan kaşe. geçerli bir pasaporta sahip olunması kaydıyla oturma 'zni
süresince geçerlidir ve ayrıca yurda geliş gidişlerinde başka bir makam veya kuru
luşun iznini almalarına gerek yoktur.
İşçiler çalışmak üzere ilk defa yurt dışına gidişlerinde veya izinli geldiklerinde
yakınlarını (nna. baba, eş, çocuk, kayınpeder, kayınvalide) yanlarında götürebilecek
leri gibi yurt dışında iken de yanlarına aldırabilirler. (Gerekli çıkış izinleri İş ve İşçi
Bulma Kurumunca verilir.)
Yurt dışında iken, yakınlarını getirmek isleyenler çalıştığı ülkedeki Baskonsolosluklarımızca tanzim edilen ve işçi sıfatıyla çalıştıklarını belirleyen muvaffakatuanıe veya taahhütnameyi yakınlarına göndermeleri gerekir.
Taahhütname ve muvaffakatnamelerin süresi düzenlendiği tarihten itibaren 6
ay muteberdir ve verilen çıkış izni verildiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.
Dövizsiz çıkış izni verilen işçi yakınlarının pasaportlarına «İşçi altesidir, yurt
dışında geçimini sağlamıştır» kaydı düşülür.
Ayrıca, işçi yakınlarından oturma müsaadesi almış olanlara İş ve İşçi Bulma
Kurumunca verilen çıkış izinleri oturma izni süresince geçerli olup yurda giriş ve
çıkışlarında başka bir merciden İzin almalarına gerek yoktur.
Pasaportlarına, İş ve İşçi Bulma Kurumunca «İşçidir, hariçte geçimini sağla
mıştır.;: veya «işçi ailesidir, hariçte, geçimini sağlamıştır.» kaşesi basılmış olanlardan,
herhangi bir nedenle T. C. Konsolosluklarmca yeni pasaport verilenlere, gerekli bel
geleri ibraz etmeleri kaydıyla yeni pasaportlarına «İşçidir, hariçte geçimini sağlamış
tır.» veya «işçi ailesidir, hariçte geçimini sağlamıştır.» kaşesi yetkili Konsolosluklarda
basılır. Bu kaşeler muteber bir pasaporta sahip olunması kaydıyla oturma izni süre
since geçerlidir. Bu pasaport sahiplerinin yurda giriş ve çıkışlarında başka bir merci
den izin almalarına gerek yoktur.
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Maliye Bakanlığı veya İş ve İşçi Bulma Kurumu şubeleri İcabı hale göre bu
kolaylığı kötüye kullananlara çıkış müsaadesi vermemeye veya çıkış sayısını sınır
landırmaya yetkilidir.
Bu fıkra şümulüne giren şahıslar bedelsiz ithal tebliğleriyle tanınan yolcu be
raberi ithal hakkından bir takvim yılında en çok bir defa yararlanabilirler.
Madde 3 — Seri : IV. No : 4 Yolcular Tebliğinin 18/h fıkrasının sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
Yukarıda adı geçenlerin ve yakınlarının (ana, baba, eş, çocuk, kayınvalide, ka
yınpeder) pasaportlarına müracaatları halinde ve durumlarım belgeledikleri takdirde
yurt içinde Merkez Bankası Şubelerince yurt dışında Konsolosluklarımızca «Hariçte
geçimini temin etmiştir.» şerhi verilir. Bu şerh kendileri için herhangi bir tahdide
tabi olmaksızın, yakınları için yılda en çok 5 kez yurt dışına çıkış müsaadesi sağlar.
Madde 4 — Seri: IV, No : 4 Tebliğin 18 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
1) Türkiye'de yayınlanan bir basın- yayın organının yurt dışındaki bürola
rında veya basıldığı ve dağıtıldığı işyerlerinde çalışacak olan gazeteci ve diğer çalı
şanların, dövizsiz çıkış işlemleri, hizmet akdi ve diğer gerekli belgeleri ibraz etme
leri kaydiyle İlk çıkışta T. C. Merkez Bankasınca,
Yukarıda sözü edilenlerden bu Tebliğin yayınlandığı tarihte yurt dışında ça
lışmakta olanların da Türkiye'ye gelip dönmelerini teminen dövizsiz çıkış işlemleri,
muteber bir pasaporta sahip olmaları kaydiyle oturma izni, hizmet sözleşmesi ve
gerekli diğer belgeleri ibraz etmeleri halinde yetkili Konsolosluklarımızca, (Bu du
rumda olanların yurda giriş çıkışlarında başka bir merciden izin almalarına gerek
yoktur.)
Pasaportlarına vurulacak bir kaşe ile sağlanır.
B u çıkış kaşesi oturma izninin suresi ile sınırlı olup her takvim yılı için yeni
lenir ve sözü edilen süre içinde yurt dışına 5 çıkış hakkı sağlar.
Madde 5 — B u Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :

Döviz Kurları Bliiteni
Sayı : 1982/133
13 T E M M U Z 1982 TARİHİNDE U Y G U L A N A C A K T I R .
II S A Y I L I LİSTE (TL. Olarak)
Dövizin Cinsi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
1
1
1
1
1

A B D doları
Avustralya doları
Avusturya şilini
Batı Alman markı
Belçika frangı
Danimarka kronu
Fransız frangı
Hollanda florini
İsveç kronu
isviçre frangı
İtalyan lireti
Japon yeni
Kanada doları
Kuveyt dinarı
Norveç kronu
Sterlin
Suudi Arabistan riyali

Döviz Alış

Döviz Satış

164,60
167,23
9.51
66,90
3.51
19,35
24,07
60,64
26,95
78,66
11,95
64,97
129,73
572,41
25,95
285,75
47,86

167,89
170,57
9,70
68,24
3.58
19,74
24,55
61,85
27,49
80,23
12.19
66,27
132,32
583,86
26,47
291,47
48,82

Efektif Alış
164,60
158,87
9,51
66,90
3,33
19,35
24,07
60,64
26,95
78,66
11,35
61,72
123,24
543,79
24,65
285,75
45.47

ÇAPRAZ K U R L A R
1

A B D Doları

1
1
l

Avustralya doları
Kuveyt dinarı
Sterlin

17,3080
2,4603
46,8945
8,5064
6,8383
2,7143
6,1076
2,0925
1377,40
253,34
1,26878
6,3429
3,4391
1,0160
3,4776
1,7360
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Avusturya şilini
Batı Alman markı
Belçika frangı
Danimarka kronu
Fransız frangı
Hollanda florini
İsveç kronu
isviçre frangı
İtalyan lireti
Japon yeni
Kanada doları
Norveç kronu
Suudi Arabistan riyali
A B D doları

Efektif Satış
169,54
172,25
9,80
68,91
3,62
19,93
24,79
62,46
27,76
81,02
12,31
66,92
133,62
589,58
26,73
294,32
49,30

T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) • 7 Ekim 1920
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Yargı ilânları
Bolvadin Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/226
Davacı Cemile Şişik tarafından davalılar Ziya Şişik. Tahsin Şişik ve Huriye
Şişlk aleyhlerine Mahkememize açılan eşya bedelinden alacak davasının Mahkeme
mizde yapılan açık yargılaması sırasında :
Aslen Bolvadin Özburun Kasabasından olup turist pasaportu ile dış ülkeye
gittiği ve tüm aramalara rağmen adresi meçhul olduğu anlaşılan davalı Ziya Şişik'e
davetiye yerine kâim olmak üzere ilânen tebligat yapıldığı halde duurşmaya gel
mediği anlaşıldığından, bu kerre hakkında gıyap kararı yerine kâim olmak üzere
İlânen teKigat yapılmasına karar verilmiş olmakla,
Davalı Ziya Şişik'in duruşmanın atılı bulunduğu 8/9/1982 Çarşamba günü, saat
9.30 da Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi,
aksi takdirde gıyabın kesinleşerek duruşmanın gıyabında sürdürüleceği ilân olunur.
9979
Ankara 14. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
E. No : 1982/160
K. No : 1982/304
Davacı Ahmet Sezer Bilgen Niğde, İli, Merkez ilçe, Saruhan Mah. 1-1/04 Cilt,
23 Sahlfe ve 189/38 kütükte nüfusa kayıtlı Ahmet Sezer Birgen'in nüfusta kayıtlı
Bilgen soyadının iptali İle BROfN olarak tashihine karar verilmiştir.
10889
Polatlı Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden :
E. No : 1976/553
K. No : 1982/39
Davacı Sosyal Sigortalar K. Genel Müdürlüğü vekili Av. Çetin Dolanay tara
fından davalılar kendisine asaleten çocukları Ulkaç, Canan ve. Erhana velayeten Sev
gi Orhan aleyhine açılan rucuan alacak davasında mahkemeden verilen 12/2/1982 ta
rihli kararla 18.159,22 TL. asil ve 416 lira harç. 1.429 lira masraf ile 1.815 lira ücreti
vekaletin tahsiline karar verilmekle davalıya İlânen tebligat yapıldığından hu kara
rında kendisine tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
10444
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Ankara 6. İcra Hâkimliğinden :
196(7/5074
Alacaklı: Maliye hazinesi
Borçlu : 1 — Cemil Bağcı, 2 — Vehpl Emri.
Borç miktarı : 14.782 T L .
Müstenidat: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/4/1967 tarih 65/364
1967/289
1. Yukarıda yazılı borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu icra emrinin teb
liğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yukarıda yazılı borcu ödemeniz 1.1. Kanununun
32. maddesi gereğince bu süre içinde borcu ödemezseniz tetkik merciinden veya yargıtayda veya mahkemenin iadesi yoluyla ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakümasma dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı yine bu müddet
içinde beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bu
lunursanız 337. madde gereğince hapisle cezalandırılacağınız ihtarını havi kanuni 7
günlük süreye 15 gün ilavesiyle 22 gün olmak üzere işbu icra emri yerine ilânen teb
liğ olunur.
10544

e
Kırklareli Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1982/18
Kırklareli Sulh Hukuk Hâkimliğinin 11/11/19811 tarih 1977/801-1981/753 sa
yılı kararla satışına karar verilen tapunun Hacızekeriye Mahallesi cüt 3, S. 485. ada
186 parsel 30 no. da 10413 M?, miktarındaki taşınmazın yapılan kıymet takdirinde
113.500 TL. Ev. 57.000 T L . kıymetinde çeşitli meyve ağacı ve 1.564.500 T L . kıymetin
de arsa 29/6/1982 tarihinde tesbit edilmiş paydaşlardan Hürmüz Uzun adresi beUl
olmadığından kıymet takdirinin davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
10543
Mersin İş Mahkemesi Başkanlığından :
1982/93'
Davacı Emine Alpağıt vekili Av. Emin Nemutlu tarafından, davalılar Çukurova
Sanayii Şirketi, S.S.K. Genel Müdürlüğü ve Fatma Rüzgar aleyhine açılan tesbit da
vasının yapılan duruşmasında :
Mahkememizden verilen 27/1/1982 tarih, 1980/162 esas, 1982/5 sayılı kararın,
davalı S.S.K. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya gönderilmiş, söz ko
nusu karar Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 11/5/1982 tarih ve 1982/2434 - 2590 sayılı
karan ile .bozularak iade edildiğinden ve davacı vekili tarafından 23/6/1982 tarihli di
lekçeyle yenilenmiş olmakla 17/9/1982 günü saat 9.00 da davalı Fatma Rüzgar*ın duduşmada hazır bulunması veya kendisimi bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde du
ruşmanın gıyabında yapılacağı, yenileme dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen
tebliğ olunur.
10541
1982/26
Davacı S.SÜC Genel Müdürlüğünce, davalı Mehmet Bulut aleyhine açılan
15.676,44 T L . lık alacak davasının duruşmasında :
Hamidiye Mah. 189 Sokak No : 30 - Mersin ardesinde mukim davalı Mehmet
Bulut'un adresine tebligat yapılamadığından, zabıtaca da bulunamadığından Resmî
Gazete'de ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Davalı Mehmet Bulut'nun duruşmanın bırakıldığı 15/9/1982 günü saat 9.00 da
mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesine davetiye ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
10540
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Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinden :
E. No : 1978/264
K. No : 1982/53
Adam öldürmeye tam derecede kalkışmak, bıçakla yaralamak suçundan sanık
Hasan Hüseyin oğlu, 1945 doğumlu Ahmet Aşkın'ın Adana Yeşil Evler Sineması ya
nında hızar atölyesinde çalıştığı ve orada yatıp kalktığı bildirilen Ahmet Aşkın hak
kında mahkememizce verUen gıyabındakl dava 20/4/1982 tarih ve 1978/264 esas
1982/53 karar sayılı kararı ile sanığın TCK. nun 462/2, 457/1, 51/2, 456/4, 457/1,
51/2, 156/4, 457/1, 51/2, 71. maddeleri gereğince iştimaen 12 ay 12 gün hapis cezasına
hükiinılendirildiği kararın sanığa çıkartılan adresinde bulunamadığı bu nedenle meç
hul kaldığından bu İlânın Resmi Gaz'ete'de neşredildiğl tarihten sonra geçecek 22 günü
mesai sonuna kadar sanık tarafından temyiz edilmediği takdirde mahkumiyet kararının
kesinleşeceği 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince sanığın davetiye
yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.
10562

•
E. No : 1981/524
K. No : 1982/372
Tekel Kaçakçılığı suçundan sanık
Zlver Aksoy hakkında mahkememizin
7/6/1982 günü ve Esas 1981/524 Karar 1982/372 sayılı Hamiyle 1918 S. K . 1177 S. K .
88/1-2 2248 S. K. 27, TCK. 54/3 T C K . 59. 647 S. K . 6 maddeleri uyarınca 1 ay 20 gün
hapis 5000 para cezası ile mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sa
nığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde
adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31
nci maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete"de ilânen tebliğine.
İlanın yapıldığı tarihten 15 5gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su
retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.
Hanen tebliğ olunur.
10563

•

Niğde Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden :
1982/93
Davacı M . Cahit Doğruer tarafından davalı Efenditoey Mahallesinden Aydm
kızı Acure aleyhine ikame edilen tapu iptali davasının yapılan açık duruşmasında
davalıya tebligat yapılamadığından davalının 7/9/1982 günlü duruşmada bulunma
dığı takdirde adına gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân
olunur.
104.40

•

Adana (3) Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1981/211
K. No : 1981/264
Alkollü olarak otomobil kullanmak suçundan sanık Zahid Zeynioğlu hakkında
mahkememizin 22/5/1981 günü ve esas 1981/211, karar 1981/264 sayılı Hamiyle 6085,
232, 31, 58/C, Ü47/1, 2248, 5435, 2. maddeleri uyarınca (1.500 lira (15) gün hapis
cez:isı yerine 750 lira ceman 2.250 Ura cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hü
küm verilmisj olup sanığın 7201 sayılı tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar daiıesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın
28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine.
İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliiğn yapılmış sayılmasına ve bir su
retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.
İlânen tebliğ olunur.
10561
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Mersin 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1981/651
Davacı İzzettin Saygın ile davalılar Bedriye Baker mirasçıları A l i Maşuk Hocaoğlu vc arkadaşları arasındaki «satışın durdurulması ve iadeli muhakeme» davasının
yapılan yargılamasında.: «üemetevler 1. Cadde No : 135 Daire 12 Ankara» adresinde
ikamet ettiği bildirilen davalılardan A l i Maşuk Hocaoğlu'nun tebligata yarar açık ad
resi belirlenemediğinden, Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına kara r veril
miştir.
Karar uyarınca adı geçen davalı A l i Maşuk Hocaoğlu'nun dava ile ilgili olarak
ibraz etmek istediği delil ve belgelerini tayin edilen 7/9/1982 gününden önce mahke
memize göndermesi veya anılan duruşma günü saat 9.25 de bütün belgeleriyle birlikte
mahkemede hazır bulunması, aksi taktirde yokluğundan yargılama yapılıp karar ve
rileceği H . U . M . K . nun 509 ve 510. maddeleri gereğince, dava dilekçesi yerine kaim
olmak üzere İlânen tebliğ olunur.
10539
1981/652
Davacı İzzettin Saygın ile davalılar Bediiye Baker mirasçıları, A l i Maşuk Hocaoğlu ve arkadaşları arasındaki «Satışın durdurulması ve iadei muhakeme» davasının
yapılan yargılamasında; «Demetevler 1. Cadde No : 135 Daire 12 Ankara» adresinde
ikamet ettiği bildirilen davalılardan A l i Maşuk Hocaoğlu» nun tebligata yarar açık ad
resi belirlenemediğinden, Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş
tir.
ıKarar uyarınca adı geçen davalı A l i Maşuk Hocaoğlu'nun dava ile ilgili olarak
ibraz etmek istediği delil ve belgelerini tayin edilen 7/9/1982 gününden önce mahke
memize göndermesi veya anılan duruşma günü saat 9J25 de bütün belgeleriyle birlikte
mahkemede hazır bulunması aksi taktirde yokluğunda yargılama yapılıp karar veri
leceği H . K . M . K. nun 509 ve 510. maddeleri gereğince, dava dilekçesi yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur.
10536
t

Altındağ 2. Asliye Hukuk

Hâikimliğinden:

1981/398

İçişleri Bakanlığına izafeten Maliye Hazinesi tarafından Hüseyin Budak aley
hine açılan alacak davasının yapılan muhakemesinde;
Adresi malum bulunmayan Hüseyin Budak'ın duruşmanın bırakıldığı 14/9/1982
günü saat 10.00'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil et
tirmesi aksi halde duruşmanın gıyabında yapüacağı gıyap yerine kain olmak üzere
ilânen tebliğ olunur.
10437

•

Bornova 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
Karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık suçundan mahkememizin 13/5/1982
tarih ve 1981/567 esas, 1982/228 sayılı kararla T C K . nun 503/ilk, maddesi gereğince
üç ay hapis ve bin beş yüz lira ağır para cezasına mahkûm edilen Sarıcakaya İlçesi
Sarıkaya Mahallesi nüfusunda kaytılı Süleyman oğlu 1928 D. lu Tevfik Aşık'a mahke
memizin gerekçeli kararı uzun aramalara ırağmen tebliğ edilememiş olduğundan 7201
sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca hüküm fıkrasının ilânen tebliğine, ilâ.
nın neşir tarihinden İtibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olu
mu-.
10552
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Tekirdağ' Sulh Hukuk Hakimliğinden :
1981/688

Davacılar ibrahim Topçu ve arkadaşları vekili Avukat Güneş Gürseler ile da
valılar Huriye Yıldırım, Emine Çorbacı, Abdurrahman U rcan, Şaban Urcan ve Hatice
Topçu arasında görülmekte olan izalei şüyuu davasının yapılan açık yargılamasında,
davalı olup, adresi tesbit edilemeyen Ömer Topçu eşi Hatice Topçu'ya ilânın tebligat
yapümasma karar verilmiş olduğundan, karar gereğince davalı olup adresi tesbit edi
lemeyen Hatice Topçu'nun duruşmanın bırakıldığı 7/9/1982 günü saat 9,00 da bizzat
Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi hal
de usulün 507. maddesi gereğince gıyap kararma mahal olmaksızın gıyaibmdada yar
gılama yapılarak hüküm verileceği ilânen tebliğ olunur.
10537

•

Çankırı Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

1978/352
Davacı Rahime Okçu vekili Av. Fikri Mutlu tarafından davalı Fatma Feleko
aleyhine açılmış bulunan alacak davasının yapılan açık yargüaması sırasında davalı
nın vefat etmesi üzerine, vereselerinin dahili dava edilmesine rağmen dahili davalılar
dan Raile Feleko'nun, Erzurum İli Çat İlçesi, Ağa Köyünde k i adresine tebligat yapı
lamadığından, dahili dava dilekçesinde gösterilen adresten zabıta mariftetiyie adres
tetkikatı yaptırılmış ancak davalının adresi meçhul kaldığından mahkemece ilânen
tebligat yapümasma karar verilmiş olmakla :
Dahili davalı Raile Feleko'nun duruşmanın bırakıldığı 20/10/1982 tarihinde
mahkemeye gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde mahkemeye
gelmediğiniz takdirde adınıza gıyap karan çıkartılacağı, dahili dava dilekçesinin teb
liği veya duruşma gününü bildirir davetiye yerine kain olmak üzere ilânen tebliğ
olunur.
10521
1

Kemah Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/79
Davacı Kemah'ın Çalgı Köyünden Medine Tokap tarafından davalı Yıldırım Tokay aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşması sırsında :
Davalının adresinin tesbit edilememsi sebebiyle kendisine 3/6/1982 tarih ve
17713 sayılı Resmî Gazete İle ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinden
bu defa davalının duruşmanın bırakıldığı 15/9/1982 günü saat 10.00'da mahkememizde
hazır bulunması veya kendisini temsüen vekil göndermesi, aksi halde duruşmannı gyabında devamına karar verileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ
olunur.
10524

•

Sakarya 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/372
Davacı : İsmet Gülbay.
Davalı : Yüksel Gülbay. (Yallı) Adresi Meçhul
Dava : Boşanma
Davacı İsmet Gülbay tarafından geçimsizlik nedeni ile davalı Yüksel Gülbay
(Yallı) aleyhine açılan boşanma davasında; davalının adresi meçhul kaldığından Ha
nen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmnın bırakıldığı 14/9/1982 Salı günü
saat 10.00'da mahkemede hazır bulunmanız davetiye yerine kaim olmak üzere ilan
olunur.
10530
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Manisa 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden :
E . No : 1974/65
K. No : 1975/579
Davacılar Mehmet Emin Dikman, Kadriye Burdur, Muzaffer Kesemen Neri
man Kesemen, Ahmet Şenktıt Hüseyin Şenkut A l i Şenkut vekilleri Avukat Turhan
Hıdıroğlu tarafından davalılar Hüseyin kızı Fahriye, Mehmet ve Atike aleyhlerine
ikame olunan, Manisa Horoz Köyü tapusunun kütük 3556, pafta 18, parsel 3552 nu
marasında kayıtlı, 3400 M*, miktarındaki taşınmazda davalılar adına verasette iştirak
halinde kayıtlı 872/11552 hissenin iptali ile murisleri adına kayıtlı diğer hisse ile
birlikte tamamının miras bırakan Salim oğlu İbrahim Sadık Anbarcı adına tescili
davasının sonunda 31/12/1975 tarihinde, açılan davanın reddine karar verilmiş.
Hüküm 14/6/1982 tarihli dilekçe ile davacılar vekili tarafından temyiz edilmiş
tir.
Temyiz dilekçesinin davalı Fahriye, Mehmet ve Atlke'ye tebliği yerine kaim ol
mak üzere ilan olunur.
10534
E. No : 1974/65
K. No : 1975/579
Davacılar Mehmet Emin Dikman, Kadriye Burdur, Muzaffer Kesemen, Neriman
Kesemen, Ahmet Şenkut, Hüseyin Şenkut, A l i Şenkut vekilleri Avukat Turhan Hı
dıroğlu tarafından, davalılar Hüseyin kızı Fahriye, Mehmet ve Atike aleyhlerine ika
me olunan, Manisa Horoz Köyü tapusunun kütük 3556, Pafta K . 18, parsel 3552 nu
marasında kayıtlı 3400 M?, miktarındaki taşınmazda, davalılar adına verasette iştirak
halinde kayıtlı 872/1152 hissenin iptali ile murisleri adına kayıtlı diğer hisse ile bir
likte tamamının miras bırakan Salim oğlu İbrahim Sadık Anbarcı adına tescili da
vasının yapılıp bitirilen duruşması sonunda, 31/12/1975 tarihinde açılan davanın red
dine karar verilmiştir.
Davalılar Fahriye, Mehmet ve Atlke'ye, adresleri tesblt edilemediğinden, ka
rar sureti tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.
10533
Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

•

1982/314
Davacı Hüseyin Caner vs. vekilleri Avukat Yılmaz Alkım tarafından verilen di
lekçe İle davalılar Şaban Caher vs. aleyhine açılan lzalei şuyu davasının mahkememiz
de yapılan açık duruşma sırasında :
Adresi tespit edilemeyen davlı Recep ve Bilal Caner'in duruşmanın bırakıldığı
19/8/1982 günü saat 9.00 da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya
kendisini bir vekille temsil ettirmesi dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üze
re llânen tebliğ olunur.
10530
Kozan Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

1981/841
Fırın sahipleri ve isçileri birleşme ve dayanışma derneğinin en son genel kurul
toplantısı yapılmadığından bahsi geçen derneğin feshi için K . H . tarafından dava açıl
mış olup yapılan 28/5/1982 tarihli duruşmada 1630 sayılı Yasanın 13. maddesi yolu ile
aynı Yasanın 43/2. madde ve fıkrası B bendi hükmünce derneğin feshine, 1630 sayılı
Yasarım 46 ve dernek tüzüğünün 16 maddesi uyarınca derneğin para ve mal varlığının
hazineye devrine karar verilmiştir ilftnen duyurulur.
10553
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Çatalca 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
19T7/88
Davacı Köyişleri Bakanlığına izafeten Maliye Hazinesi vekili Av. Saime Çalış
lar tarafşndan davalı Kanber Açık varisleri, Fatma Açık vs. aleyhine açılan tapu ka
yıtlarının iptali ve tescil davasının açşk yapılan duruşmasında; Toprak Tevzi Komis
yonunca davalıların muris Kantbcr Açık'a 4733 sayılı Yasaya göre Çatalca Kazası, Kes
tanelik Köyünde i k i adet taşınmaz mal verildiği ve bu taşuımazlann haricen satıldığım
belirterek, ilgili Yasa hükümleri bu gibi hallerde verilen yerlerin geri alınacağını ön
gördüğünden, davalılar aleyhine açılan davanın açık yapılan duruşmasında yapılan za
bıta soruşturmasında davalıların adresleri tesbit edilemediğinden, davalılara dava dilek
çesi ve duruşma gününün Resmî Gazete'de İlân yoluyla duyrulmasma karar verilmiştir.
Çatalca İlçesi, Ovayenice köyünde ikamet etmekte olduğu, bildirilen davalı Kan
ber Açık varisleri, Fatma Açık, Fatma Peruze Açık, Nazif Açık'ın ve Çatalca ilçesi,
Kestanelik Köyünde ikamet etmekte olduğu bildirilen davalı Kanber Açık Varisi Kâmi2
Açık'ın duruşmanın atılı bulunduğu 10/9/1982 günü saat 10.00 da Çatalca 1. Asliye
Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması duyurulur.
.10535

•

Ünye Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/531
Davacı Havva Kayhan tarafından davalı Yusuf Kayhan aleyhine açılan boşanma
davasının Ünye Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşmaları sonunda :
Davanın kabulüne ve. Giresun Merkez Sayca Köyü 53 hanede kayıtlı Yusuf Kay
han ile karısı Havva Kayhan boşanmalarına, davalının bir yıl evlenmekten yasaklan
masına, tarafların müşterek çocukları Emel, Saliha ve Süleyman'ın velayetlerinin da
vacı anneye verilmesine, çocukların baba tarafından milli bayramlar ile hafta sonların
da görülmesine, her çocuk için 2 bin Ura olmak üzere «toplam 6 bin lira iştirak n af aka
sının davalıdan alınıp davacıya verilmesine, 1700 lira ücreti vekalet İle 8140 lira mah
keme masrafının davalıdan alınıp davacıya verilmesine dair Ünye Asliye Hukuk Mah
kemesinden verilen 28/6/1982 tarih ve 1981/531 - 406 sayılı karar (davalıya daha önce
ilânen tebligat yapıldığından) tebliğ olunur, işbu kararın yayımı tarihinden itibaren
biray içersinde davalı tarafından temyiz yoluna baş vurulmadığı takdirde kararın ke
sinleşeceği tebliğ olunur.
10519

•

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/412
Davacı Şerif Varıcı tarafından davalı Arife Varıcı Aleyhine açılan boşanma
davasının yapılmakta olan duruşmasında : Davalı Arife Varıcının İstanbul Gazios
manpaşa Merkez Mah. Kubilay Sok. No. 56 adresinde davetiye tebliğ edilememiş ve
kendisine ilânen tebligat yapılmış olup, duruşmanın bırakıldığı 14/9/1982 günü saat
11.00 de mahkemede hazır bulunarak kendisini temsil etmesi veya bir vekille temsil
ettirmesi hususu gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
10529

•

Kozan Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1980/1243
Kadastro tespitine itiraz ve tescil davasına esas olmak üzere;
Kozan İlçesi Tufanpaşa Mahalesinden olan A l i kızı Davalı Eşe
özdeş'in
17/9/1982 günü saat 10.05 de mahkememlzdeki duruşmada bizzat hazır bulunması,
veya kendini bir vekile temsil ettirmesi hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere
Hanen duyurulur.
10528
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Çatalca 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1977/143
Davacı Köy İşieri Bakanlığı vekili Avukat Salmc Çalışlar tarafından davalılar
Ayşe Yalnız varisleri, Bedriye Yalnız vs. aleyhleıine acıtan tapu iptali ve tescil dava
sının açık yapılan duruşmasında :
Duruşma günü duyuru yoluyle kendilerine tebliğ edilen davalılara yine duyuru
yoluyle gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir.
Çatalca kazası lnceğiz Köyünde ikamet etmekte olduğu bildirilen Ayşe Yalnız
varisleri : Bedriye Yalnız, Kadri Yalnız, İbrahim Yalnız, Mukaddes Yalnız, Ayten Yal
nız ve Nevzat Yıılnız'ın duruşmanın atılı bulunduğu 24/9/1982 günü saat 10.00 da
Çatalca 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları bulunmadıklarında yokluk
larında duruşma yapılıp karar verileceği gıyap yerine geçmek üzere duyurulur.
10532
İğdır Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/283
Davacı Ejder Taş tarafından davalılar Hazine ile Köy Muhtarlığı ve Rair Yıl
maz aleyhlerine mahkememizde açılan Tapu iptal ve tescil davasının yapılan açık du
ruşmasında :
tşbu davaya esas olmak üzere İğdır'ın Küliük Köyünde Rair Yılmaz'ın tüm ara
malara rağmen adresi tesbit edilmediğinden dava dilekçesinin kendisine tebliğ edilme
diğinden bu kere davetiye yerine geçmek üzere ilarıen tebligat yapılmasına karar ve
rilmiş olup adı geçenin İşbu davasının duruşması olan 16/9/1982 günü saat 9.00 da
mahkememizde hazır bulunması veya kendisinin vekile temsil ettirmesi hakkında da
vetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
10525

»

Bayburt Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Dav.'icı Bayburt Alapelit Köyünden A l i Yerli vekili Avukat Naci Kavi tarafın
dan davalılar aynı köyden Mustafa Hayta ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu M . M .
davasının mahkememizce yapılan açık duruşması sırasında :
Davalılardan Agah Yerli'nln bütün aramalara rağmen adresi tesbit edilip adına
davetiye tebliğ edilemediğinden Resmî Gazete ile ilâ nen tebligat yapılmasına rağmen
duruşmaya gelmediğinden bu kez adına Resmî Gazete ile gıyap yerine geçmek üzere
ilâ nen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Duruşmanın bırakıldığı 10/9/1982 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulun
ması veya bir vekil marifeti ile kendisini temsil ettirmesine duruşmaya gelmediği tak
dirde duruşmanın gıyabında yürütülüp karar bağlanacağı gıyap yerine geçmek üzere
ilâaeD tebliğ olunur.
10523

•

Gördes Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Gördes Cuma Mahalesindon Beyda Emre tarafından Mahkememize açı
lan 1981/52 esas sayılı dosyası ile Babası Cuma Mahallesi 185 hanesinde nüfusa kayıt
lı iken .1943 yılında semti meçhule giden Halil oğlu 1329 doğumlu Hüseyin Dilli'nln
gaipliğine, karar verilmesini talep etmiş Resmî Gazcte'nin 24 Temmuz 1981 tarih ve
17410 sayılı nüshası İle Hân edildiği halde dönmediğinden ikinci kez ilânına karar
verlimiştlı.
Karar gereğince yukarıda açık kimliği yazılı babası Hüseyin DUli'nin duruşma
nın bırakıldığı 28/12/1982 günü mahkemede hazır bulunması veya Hüseyin Dilli'nln
adresini bilen, tanıyan bulunması halinde mankememize bildirilmesi gelmemesi halin
de gaipliğine karar verileceği İlan olunur.
10526
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Viranşehir • Kızıltepe Yolu Emanet Komisyo
nu Başkanlığından :

Servisi
Yolun Adı ve K m . si :
İşin Adı
:
Keşif Bedeli
İşin Süresi
Son Müracaat Tarihi:
İhale Tarihi ve Saati :
İhale Şekil

«DUYURU*
Yapım Şefliği
(Tetek Projesi)
Viranşehir - Kızıltepe Yolu K m : 196 + 700—216 + 70ü
Toprak İşleri ve Sanat Yapıları
132.351.100,49 T L .
90 Takvim Günü
26/7/1982 Pazartesi günü mesai bitimine kadar
28/7/1982 Çarşamba günü saat 11.00'de
5539 sayılı Karayolları Kuruluş ve Görevleri
Hakkındaki Kanunun 26. Maddesi gereğince teklif ve teahhüt mektubu alınmak suretiyle taşaronlara yaptırılacaktır.

İŞTİRAK BELGESİ ALABİLME KOŞULLARI:
1 — Numunesine uygun müracaat dilekçesi, (Müracaatlarda Bölgemiz Kayıt
Tarihi Geçerlidir.
2 — 1982 Yılı Vizeli Ticaret Odası Belgesi, İstekli şirket ise 2490 sayılı K a 
nunun 3. maddesinin A ve B fıkralarında belirtilen hususların temini.
3 — Mali Durum Bildirisi,
4 — Teknik Personel Bildirisi, (İnş. Müh. veya İnş. Yük. Müh.)
5 — İşyeri Görme Belgesi,
6 — Teahhüt Bildirisi,
7 — Bayındırlık Bakanlığından .ılınmış işin keşif bedeli tutarında A. B. Grup
larından birinden Müteahhitlik Karnesinin aslı,
8 — M A K 1 N A P A R K I (Kendi Malı.
a)
b)
ç)
d)
e)
f)

Kiralayabileceği Makinalar

1 A d . D8 Dozer,
a) 1 A d . D8 Dozer,
b) 2 Ad. Paletli Yükleyici,
1 A d . D7 Dozer,
1 A d . Paletli Yükleyici,
c) 40 A d . Damperli Kamyon,
5 A d . Damperli Kamyon,
d) 1 Ad. Vibrasyonlu Silindir
(5-8 Ton veya 6-7 Ton Statik)
1 A d . Greyder.
e) 2 A d . Arazöz,
l A d . Vibrasyonlu Silindir
(5-6 Ton veya 6-7 Ton Statik) f) 1 Ad. Paletli Çekici
(45-61 veya 50-66 DHP)
g) 1 Ad. 250'llk Kompresör
*JOT : Kamyon ve Arazöz sayısı
h) 1 Ad. Paletli Çekici
İstenildiğinde artırılacaktır.
(45-61 veya 50-66 DHP)
i) 1 A d . Betonlyer,
J) 1 A d . Vlbratör,
Yukarıda yazılı makina parkının kendi malı olduğuna dair fatura, Şirket İse
Demirbaş Defteri, Kiralayacağı makinalar için bu iş müddetince aynı İşte çalıştırıla
cağına dair mal sahibi ile istekli arasında düzenlenmiş Noter tasdikli Teahhütname
ve Faturaları, İstenilen tüm belgeler 1982 Yılı Noter tasdikli olacaktır,
9 — Bu işe ait dosya her gün mesai saatleri İçinde Yapım Şef. görülebilir.
10 — Posta ile yapılacak müracaatlardakl gecikmeler kabul edllmiyecektlr.
11 — EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN :
a) İştirak Belgesi Komisyonundan alınmış İştirak Belgesi,
b) 'İşin keşif bedelinin % 2 tutarı olan 2.647.022,01 TL. Teminatı Bölge Say
manlık Müdürlüğüne yatırdığına dair vezne alındısı veya Bank? Teminat Mektubu,
Banka Teminat Mektubu Limit İçi olacaktır.
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ç) İstekliler teklif mektuplarım ilgili servisten alacakları özel Taşaron Teklif
ve TeahhUt Mektubunu kullanacaklardır. Usulüne uygun olarak hazırlanan Teklif ve
Teahhüt Mektuplarım ihale saatinden bir saat önce olmak üzere Emanet Komisyonu
Başkanlığına vereceklerdir.
10888/1-1

•

Çameli Devlet Orman İsletme Müdürlüğünden :
1. Keş. Bed.
Lira Kr.

Tapılacak işin cinsi

1703/161 Kod No. lu orman yoluna ait sanat yapıları
4.524.054,63
1703/164 (Köprü-Kızılarmut) orman yoluna alt sanat yapıları 1.127.718,22
1703/228 (Kızılarmut-Kızılyer) orman yoluna ait sanat Tap. 4.218.243,64

% 7.5 G. T.
Lira
149.472
47.582
140.297

T O P L A M
9.870.016,49
337.351
İşletmemizin Çameli ve Göldağı Bölgelerinde İnşaa ettireceği yukarıda yazılı
İşler kapalı zarfla teklif alma usulü ile pazarlıkla emaneten yaptırılacaktır.
1 — Eksiltme 26 Temmuz 1982 günü saat 15.00 de İşletmemiz idare binasın
da yapılacaktır.
2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Denizli Orman Bölge Başmüdür
lüğü Orman Tollan Grup Başkanlığında İşletmemiz İdare binasında görülebilir.
3 — Bu inşaata ait Çimento - Demir - Kalıplık kereste İdaremize aittir.
4 — Teklif mektuplarının şartnamedeki evrakla birlikte üıale gününden ve
saatinden önce Emanet Komslyonu Başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecik
meler ve telle yapılan müracaatlar geçersizdir.
5 — işletmemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir, ihaleyi istediğine verip ver
memekte serbesttir. Man olunur.
108302-2
m

P T T Genel Müdürlüğünden :
İşletmemiz ihtiyacı için 2 adet kesintisiz güç kaynağı batın alınacaktır.
tsteklüer bu alıma ait şartnameyi Ankara'da P T T Genel Müdürlüğü Malzeme
Dairesi Başkanlığından veya İstanbul'da Sirkeci Büyük Postane Üstünde bulunan P T T
Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden T L . 1.150,— bedelle temin edilebilir.
Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların, şartname
lerini İdareden almış olması şarttır.
Teklifler en geç 12/8A982 'günü saat 10.00'a kadar P T T Genel Müdürlüğü Mal
zeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderilecektir.
Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz.
10265 / 2-2

•

Samatlar/lğdir Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Deposu

Cins ve nev'i

Bostan-Samatlar 3. S. N . B. Çam Tom.
Bostan-Samatlar 3. S. K . B. Çam Tom.

Parti
Adedi
38
62

Miktarı
M . Dm .
3

3

1598.520
1411.890

Muh. Bed.
Lira
5.510 - 6.091
3.997 - 4.572

% 7.5 T.
Lira
698.000
446.000

100
3010.410
1.144.000
1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri
29/7/1982 Perşembe günü
saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda satışı yapılacaktır.
2 — Taliplilerin 28/7/1982 günü saat 13.30 a kadar % 7.5 teminatlarım İşlet
memiz Veznesine yatırmaları ilân olunur.
10829 / 2-2

Bölgesi
Bayındır
>

Deposu
AJankuy
»

»

>

Karpuzlu

»

>

Ovacık

Ovacık

»

>

Tire

>

Büyükkale

>

»

Torbalı

Acarlar
»

>
»

Dağkızılca
»
»

Korucak
>

»

Korucak
»

Kavak alan

»

Orman Fidanlığı
18/7/1982

günü

satış Yekûnu . . . .

38 6580
64 10826
1
181
108
1
1
114
21 2735
63 9744
1
178
8 1238
1
22
3
648
1
105
4
715
2
232
1
93
S 3701
5 1400
32 20681
3
529
6 1220
1
267
1
249
12 7943
1
854

1484.873
2239.159
20.769
24.009
19.664
711.395
2059.518
29.004
190.281
5.354
11.343
23.466
112.612
54.925
14.318
166.014
209.970
1452.604
114.340
184.843
54.085
45.412
525.795
265.947

266 70360

10119.700

Lira
Muh. Bed.
6.686
4.878
3.930
5.330
3.930
6.686
4.878
5.330
3.930
5.330
3.930
5.330
3.930
5.330
3.930
3.250
3.930
3.250
6.686
4.878
5.330
4.350
3.250
4.073-810

Lira
Geç. Tem.
597.100 % 10 İn.
679.100 >
»
5.800 »
»
8.400
»
5.500
>
289.200 »
627.300 >
>
9.800 »
>
51.800 >
>
2.400 >
>
23.300 »
>
8.200 >
»
29.500 »
>
18.800 »
*
4.400 »
»
»
33.300 >
53.900
10 İn.
276.900 »
>
45 200 % 10 İn.
56.700 »
>
17.200 »
»
11.200 >
»
100.800
25.000
2.980.800
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Torbalı

m . S.N.B. Çk. Tom.
m. S.K.B. Çk. Tom.
m . S.K.B. Çz. Tom.
D i . S.N.B. Çz. Tom.
III. S.K.B. Çz. Tom.
İTİ. S.N.B. Çk. Tom.
HL S.K.B. Çk. Tom.
BX S.N.B. Çz. Tom.
m . S.K.B. Çz. Tom.
K i . S.N.B. Çz. Tom.
İH. S.K.B. Çz. Tom.
DX S.N.B. Çz. Tom.
III. S.K.B. Çz. Tom.
IDL S.N.B. Çz. Tom.
HL S.K.B. Çz. Tom.
Çz. Sanayi Odunu
İH. S.K.B. Çz. Tom
Çz. Sanayi Odunu
i n . S.N.B. Çk. Tom.
m . S.K.B. Çk. Tom.
IH. S.N.B. Çz. Tom.
IH. S.K.B. Çz. Tom.
Çz. Sanayi Odunu
Dikili Kavak

1

Ad. Adet M'. Dm .
Parti M i k t a r ı

RESMÎ GAZETTE?

>

Cins ve nev'i
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Bayındır Devlet Orman isletmesi Müdürlüğünden :

III. S.N.B. Çk. Tom.
III. S.K.B.Çk. Tom.
Çk. Sanayi Odunu
DX S.N.B. Çk. Tom

ödemiş
»

»

Beydağ

Beydağ
>

»

>

»

>

»

Kiraz

m. S.K.B. Çz. Tom.
Çz. Sanayi Odunu

»

»
Kiraz

»

»

»

»

»

»

günü

S.N.B. Çk. Tom.
S.K.B. Çk. Tom.
S.N.B. Çz. Tom.
S.K.B. Çz. Tom.

satışyek4nü . . . .

49 9421
47 10129
13 4559
17 4014
8 1779
10 1933
7 1440
9 2265
10 2618
17 2493
20 2623
6 1888
14 2153
227 46415

1

Muh. 3ed.
Lira

2163.791 7.400-6.686
1642.969 5.400-4.878
3.250
304.848
1094.531
7.400
344.220
5.400
201.416
3.250
414.257
5.900
4.350
403.325
200.985 3.250
585.604
6.686
544.591
4.878
231.952
5.330
397.670
3.930
8530.159

Geç. Tem.
Lira
848.600 % 10 İn.
149.700
66.400
382.200
102.200
44.800
128.600
99.700
44.800
233.400 % 10 İn.
»
175.300 »
>
75.800 >
106.100 »
»
2.457.600

Yukarıda müfredatı gösterilen emval 15/C Model açık artırmalı B a t ı ş şartnamesi gereği % 60 peşin, bakiyesi % 60 mal bedeline
karşılık banka mektubu veya Devlet Tahvili alınmak suretiyle açık arttırmah olarak satışı yapılacaktır.
Torbalı Orman Fidanlığında mevcut 864 adet kavak ağacı dikili olarak satılacak kesimini müteakip standarda göre elde edi
lecek nev'i İle kalitesi üzerinden satış bedelleri tahsil edilecektir.
Açık artırma; 19/7/1982 Pazartesi günü İşletmemiz satış salonunda, 20/7/1982 Sah günü ödemiş Belediye binasında saat 14.00
de yapılacaktır.
Ahcilalın almak İstedikleri partilerin teminatlarım yatırarak makbuzları ile Komisyona müracaatları duyurulur.
10786/1-1
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20/7/1982

m.
m.
m.
m.

3

RESMÎ GAZETE

»

m. S.K.B. Çk. Tom.
Çk. Sanayi Odunu
III. S.N.B. Çz. Tom.

Parti M i k t a r ı
Ad. Adet M . Dm .
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ödemiş

Cins ve nev'i

Deposu

Bölgesi

Alada* Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden :
Aladağ/Bolu

Kartalkaya
»
Ardıç
»
>

>

Kartalkaya
»
Sanalan
Basalan
Ardıç
Aladag
»

>
Sanalan

Soku
»
Gövez
Çepniyayla
Kabakyayla
Gövez
Kabakyayla
Avşaryayla
D. özü
Çepniyayla
Avşaryayla
Kabakyayla
»
Karacaağ.
j>

Sanalan
Keskini!
Gövez
D. özü
Demirciler
»

Sanalan

Cinsi
n. S. N. B. Göknar Tomruk
II. S. N . B . Çam Tomruk
n. S. N . B . Çam Tomruk
n. S. N . B . Çam Tomruk
IL S. N . B . Çam Tomruk
n i . S. N . B. Çam Tomruk
m . S. N . B. Çam Tomruk
I H . S. N . B. Çam Tomruk
I H . S. N . B. Çam Tomruk
JXL S. Ks. B. Çam Tomruk
ITL S. Ks. B. Çam Tomruk
H L S. K s . B . Çam Tomruk
H . S. Çam Md. Direk
Nor. Boy. Çam Tel D. 7 m.
»
»
8 m.
8 m.
8 m.
>
»
8 m.
>
»
Uz. B . Göknar Tel D . 10 m.
10 m.
>
»
Nor. B . Göknar Tel D. 8 m .
7 m.
>
>

Parti
Adedi
S
1

1
X
5
9
9

11
10

3
4

6
4
1
1
i

a
ı
2
1
1
1

Adet
243
99
171
84

794
2165
2382
2072
1139
341
922
890
2036
301
224
306
443
39
491
582
614
154

1

1

M . D.
99.019
40.730
49.181
26.110
329.079
616.008
738.462
495.584
364.504
49.967
150.581
186.231
131.449
48.480
45.035
62.906
68.826
7.304
184.860
219.353
107.541
22.930

Müh. Bedeli
Lira Kr11.100,—
11.100,—
11.100,—
11.100,—
11.10©,—
7.800,—
7.800,—
7.800,—
7.800,—
5.900 —
5.900,—
5.900,—
4.800,—
4.600,—
5.050,—
5.050,—
6.050,—
5.050,—
6.700.—
6.700,—
4.950,—
4.450,—

Hb 7,5 Tein.
U r a Kr.
82.500 —
34.000,—
41.000 —
22.000,—
274.000,—
302.000,—
437.000,—
290.000,—
213.500 —
22.600,—
67.000,—
82.500,—
48.000,—
16.600,—
17.600,—
24.000,—
26.500 —
3.000,—
93.000,—
110.500,—
40.000,—
8.000,—

Sayfa: 49

2.255.000,—
78
16486
3944.140
YEKÛN
1 — İşletmemizin yukanda müfredatı gösterilen emvali, hizalarında yazılı fiyatlardan % 50'si peşin, bakiyesi 6 ay vade İle
16/C model şartname gereği acık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 27/7/1982 tarihine raslayan Sah günü Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğü satış salonunda toplanacak Komis-j
yon önünde yapılacaktır.
3 — B u işe alt şartname Orman Genel Müdürlüğü ile Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğü ve İşletmemizde görülebilir. İlgililerin
muvakkat teminatlarını saat 14.00'e kadar Aladağ İşletmemizdekl veznemize yatırmalan ve iştirakleri İlân olunur.
10885 / 2-1
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Aladağ
Ardıç
»

Deposu
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İstanbul Levazım Amirliği 4 No. lu Satınalma Komisyon Başkanlığından:
Aşağıda yazılı inşaat İşlerinin hizalarında gösterilen gün ve saatte, ist. Lv.
Amirliği 4 No. lu Sat. A l . Kom. Bşk. lığında 2490 sayılı Kanunun 31 ncl maddesi
kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. Keşif ve şartnameleri İst. Ankara ve İz
mir Lv. Amirliklerinde görülebilir. İhaleye iştirak etmek isteyenler, şartnamesinde
yazıb yeterlik belgelerini 1 ncl Ordu inş. Emi. Bşk. lığı (Selimiye) den, ihale gü
nünden en az (Beş) gün önce (Tatil günleri hariç) almaları şarttır. Teklif mektup
ları ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına verilecek ve ve
rilen tekiif mektupları son bir saat İçinde geri verilmiyecektir. Postadaki gecikme
ler kabul edilmez. İhaleye katılan istekliler tarafından geçici teminat banka mek
tubu olarak verilecek ise, mektup vadesiz ve günle kayıtlı olmayacaktır. Limitleri
belirtilmemiş olarak ibraz edilen banka mektupları muteber sayılmayacaktır.
Keş. Bed.
Lira

Geç. Tem.
Lira

İhale gün ve
Saati Dosya No.

Bostancı 16X10 D. Loj. ve H . A .1.
Tesisleri İnş.

688.000.000

20.640.000

2/8/1982 (456)
Saat : 15.00

Bostancı 16X10 D. Loj. ve H . A .1.
Tesisleri İnş.

688.000.000

20.640.000

3/8/1982 (457)
Saat : 11.00

Bostancı 8X10 D. Loj. ve H . A. 1.
Tesisleri İnş.

344.000.000

10.320.000

3/8/1982 ( 458)
Saat : 15.00

Bostancı 8X10 D. Loj. ve H . A. 1.
Tesisleri İnş.

344.000.000

10.320.000

4/8/1982 (459)
Saat : 11.00

Tapılacak İş

10849 /1-1
TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden :
86 TON, 9x75x100 KÖŞEBENT veya
67 TON, 7x75x100 KÖŞEBENT DİN : 17100 St . 37
SATIN A L I N A C A K T I R
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 85 ton köşebent veya 67 ton köşebent sözleşme
örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı zarf eksiltme suretiyle teklif alınarak
satın alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 28/7/1982 tarih Çarşamba günü saat 14.00 de Müessesemiz
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5 dur.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını ek
siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komsiyonumuz adına göndermeleri veya biz
zat getirmleeri gerekmektedir.
5 — Eksiltme Saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu İşle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi istenildiğinden posta ilede gönderilecektir.
7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen .serbesttir.
10640/1-1

13 Temmuz 1982 — Sayı: 17753

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 51

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 — Kurumumuz Seyltömer Santralının I. ve JX gruplarında kullanılmak 75
adet taze hava vantilatör kanadı imal ettirilecektir.
2 — Bu işe ait şartname, T E K Satınalma Dairesi Başkanlığı Bayındır Sokak
No. 3/1, Yenişehir/ANKARA
adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabili temin edilebilir.
(Kurumumuzla Iş_münasebeti olmayanlar dilekçeye çalışmakta oldukları ban
ka, referansları, oda sicil kayıt sureti ve varsa tanıtıcı katalog eklenecektir.
3 — Son teklif verme tarihi 30/7/1982 günü saat 14.00'e kadar olup, gelen tek
lifler aynı gün saat 15.00'de yukarıda kayıtlı adresimizde alenen açılacaktır.
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
10851 / 1-1

••

SUmerbank Bolu Lamine ve Lif Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden :
1 — Müessesemlz'de mevcut muhtelif hurda ve ihtiyaç fazlası malzemeler 19
Temmuz 1982 günü saat 14.00 de şartnamesine göre açık pazarlıkla satılacaktır.
2 — Bu işe ait şartname ve malzeme listasi müessesemiz «Ticaret Müdürlüğü»
nden temin edüebillr.
3 — Pazarlığa iştirak edeceklerin muvakkat teminatlarını ihale gününde tesblt edilen saatten önce müessesemiz veznesine yatırmaları şarttır.
4 — MUessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
10785 /1-1

Sivas Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından :
Aşağıda mahal ve mahiyeti keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati
yazılı (1) kalem İnşaat ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca eksilt
meye konulmuştur. İhale dosyası Ankara - İstanbul Lv. Amirlikleri İle Komisyonu
muzda görülebUir.
İsteklilerin ihale tarihinden 5 gün önce (ihale günü ve tatil günleri hariç)
geçici teminatlarını 5. Tuğ. Say. Md. lüğüne yatırarak Sivas İnş Emi. Müdürlü
ğünden alacakları yeterlik belgesiyle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 1
(bir) saat önce Komisyonumuza vermeleri şarttır.
Her nevi gecikme kabul edilmez.
İnşaatın Hasa! ve Mahiyeti: Kayseri 4x10 Alarm İskan Tes. İkmal İnşaatı,
Keşif Bedeli: 47.000.000,— TL., Geçici Teminatı: 1.410.000,— TL., İhalenin günü:
2/8/1982, saat 15.00 de.
10886 / 1-1
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Diyarbakır Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Kom. Başkanlığından :
Askeri ihtiyaç için muhammen bedeli 33.500.000,— T L . geçici teminat mik
tarı 1.005.000,— TL. olan Diyarbakır 40 D. Loj. İs. Tes. Ik. İnşaatı kapah zarf usulü
ile 30/7/1982 gün ve saat 10.00 da Lv. A. Sat. A l . Kom. ihale salonunda İhale edi
lecektir. B u İşle ilgili evsaf ve şartnameleri İstanbul Ankara Levazım Amirlerinde ve
Komisyonumuzda görülebilir. Taliplilerin teklif mektuplarını ihale gün ve saatinden
bir saat önce komisyona vermiş olmaları postadaki vaki olacak gecikmelerin kabul
olunmayacağı ilan olunur.
10887 /1-1
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Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünden :
Parti
Adedi

Adet

4
2
10
12

573
211
1225
2846

120.088
41.997
230.714
369.887

3. S. Çam Tomruklar Yekûnu
2. s. Çk. Mad. Direk
2. s. Çz. Mad. Direk

28
3
10

4855
1953
2311

762.686
104.981
168.286

2. s. Çam Maden Direkler

13

4264

273.267

Cinsi nev'i
3.
3.
3.
3.

S.
S.
S.
S.

Çk.
Çk.
Çz.
Çz.

N . Boy. Tomruk
K . Boy. Tomruk
N . Boy Tomruk
K . Boy. Tomruk

5

M ' . Dm .

Muh. Bed.
Lira
6.780-7.800
5 700
6.100
4.600

4.750
4.350

% 7.5 Tem.
Lira
75.500
17.900
105.500
127.300
326.200
37.400
54.900
92.300

1 — Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünün muhtelif depolarında mevcut
9119 adede denk 1035.953 M ' 41 parti orman emvallerinin 26/7/1982 tarihine rast
layan Pazartesi günü saat 13.00 de İşletmemizde 'Ye 50 si peşin, bakiyesi 6 ay va
deli kat'i banka mektubu karşılığı satışı yapılacaktır.
2 — Satışa ait şartname ve İlân Orman Genel Müdürlüğü, Adana Orman Böl
ge Başmüdürlüğü Adana, Mersin, Antakya, Dörtyol, ve K. Maraş Orman İşletme
Müdürlüklerinde ve İşletmemiz Merkezinde, Bölge Şefliklerinde görülebilir.
3 — tşletmemizce açık artırmalı olarak satışa konan 199, 200, 201, 203, 212,
213, 214, 215, 223, 224, 227, 228, 229 ve 230 No. lu partiler Hasanbeyli Bölgesinin ya
nık saha emvali olup, Bahçe kazası dahilinde icra'i faaliyette bulunanlar bu partilere
İştirak edemezler.
4 — Alıcıların 26/7/1982 günü teminatlarını saat 12.00 ye kadar İşletmemiz
Veznesine yatırmaları şarttır.
5 — 15/C şartname hükümlerine göre vergi ve resimler alıcıdan tahsil edi
lip, yalnız ilân masrafları İşletmem izce ödenecektir.
6 — Satışa iştirak etmek isteyenler belirtilen gün ve saatte teminat mak
buzları ile birlikte Komisyonumuza müracaatları İlân olunur.
10884 /1-1
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İstanbul Levazım Amirliği 3 No. lu Satınalma Komisyon Başkanlığından :
Askeri ihtiyaç İçin aşağıda yazılı malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31 nci mad
desine göre kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi İstanbul, Ankara ve
İzmir Levazım Amirliklerinde görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir
saat önce verilmesi, postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Cinsi

Miktarı

Tah. Tutarı
Lira

Geç. Tem.
Lira

İhale
Gün ve saati

Kalay
10.000 Kg.
32.000.000
960.000
2/8/1982
Nisadır
5.000 Kg.
1.150.000
34.500
Saat : 11.30
Açıklama : 1 — Yukarıda yazılı ik ikalem malzeme toptan bir istekliye veya
her kalem ayrı istekliye ihale edilebilir. Her kalem için ayrı teminat yatırılacaktır.
2 — İhaleye katılmak isteyen tacir ve sanayicilerden. Ticaret ve Sanayi Oda
larına kayıtlı olduklarını gösterir, esnaf ve sanatkârlardan
da mensup oldukları
demeklerce kendilerine verilen meslek ve sanatlarını gösterir belgeler istenecektir.
3 — İhaleye katılan İstekliler tarafından geçici teminat banka mektubu ola
rak verilecek ise mektup vadesiz ve limitleri gösterilmiş olacaktır.
10850 / 1-1
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Ankara Belediye Başkanlığından :
Ankara Tuzluçayır Gecekondu önleme Bölgesinde yaptırılacak olan İS Blok
Daire) sosyal konut İnşaatı ihalesi Belediye Encümeninin 30/6/1982 gün ve 6429/7895
sayılı kararı İle 775 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği hükümlerine göre kapalı
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
1 — İşin keşif bedeli 1982 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiatlarıyla 190.000.
000,— T L . olup geçici teminatı 5.700.000,— TL.'dır.
2 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Sosyal Konutlar Müdürlüğünde görüle
bilir.
3 — Eksiltmeye girecek isteklilerin,
a) Kanuni konutu olması;
b) Geçici teminat vermesi;
c) 1982 yılına ait Ticaret ve Sanayi Gdası belgesini ibraz etmesi;
d) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve 28/3/1981 gün ve 17293 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan payı, tesis ve ona
rım işleri İhalelerine katılma yönetmeliği şartlarına göre hazırlanmış olan.
— Yapı araçları bildirisi,
— Teknik personel bildirisi,
— İşveren idarelerce onanmış belgelere dayalı son iki yılda bitirmiş olduğu
İşlerle elinde bulunan İşleri açıklayan taahhüt bildirisini,
— İşyeri görme belgesi,
— Bu işte bullanacağı sermaye ve kredi İmkanlarını açıklayan mali durum bil
dirisi ve banka referans mektubu;
— Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az bu işin
keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi aslı ve örneği ;
4 — Yukarıdaki şartlara haiz olanların yazılı olarak Sosyal Konutlar Müdür
lüğüne en geç 26/7/1982 günü mesai saati sonuna (saat 17.00) tadar müracaat et
meleri gerekmektedir.
6 — Sosyal Konutlar Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mek
tuptan İle birlikte zarfa koymaları gereklidir.
6 — İhale 28/7/1982 günü saat 15.00 de Belediye Encümeni salonunda yapıla
caktır.
7 — İsteklilerin işin şartnamesine ve ilân esaslarına göre hazırlayacakları tek
lif mektuplanm belirlenen günde ihaleden bir saat evveline kadar Tutanak ve İşlem
Müdürlüğüne makbuz karşılığı vereceklerdir.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. İlân olunur.
10854 / 2-1

•

Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.'den :
Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. Müdürlüğünce, Aylık takriben 120
ton tuz İzmir Çamaltı Tuzla'sından Fabrikamız sahasına 1 yıl müddetle şartnamesi
şartlan dahilinde naklettirflecektir.
1 — Bu- İşle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde fabrikamız Ticaret Mü
dürlüğünden temin edilebilir.
2 — Bu iş için kapalı zarf teklif verme günü 19/7/1982 tarih saat 14.00 ka
dardır.
3 — Geçici teminat 150.000,— T L . K a f i teminat 300.000,— T L . dir.
4 — Postadaki vaki gecikmelerden fabrikamız sorumlu olmayıp, müddetinden
sonra verilen teklifler kabul edilmez.
5 — Fabrikamız 2490 sayılı Artırma - Eksiltme Kanununa tabi değildir.
10641 / 1-1
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Antakya Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Bölgesi
Antakya
Arsuz
Samandağ
Antakya
Arsuz
Samandağ
Antakya
Arsuz
Samandağ
Arsuz
Arsuz
Arsuz
Arsuz
Arsuz
Yayladağı
Antkaya

Deposu

Cins ve nev'i

Merkez 3. S.N.B. Çz. T.
Sahil
3. S.N.B. Çz. T.
Batıayaz 3. S.N.B. Çz. T.
Merkez 3. S.K.B. Çz. T.
Sahil
3. S.K.B. Çz. T.
Batıayaz 3. S.K.B. Çz. T.
Merkez 2. S. Çz. M . Direk
Sahil
2. S.Çz. M . Direk
Batıayaz 2. S. Çz. M . Direk
Sahil
Çk. Tel Direk
Sahil
Çk. Tel Direk
Sahil
Çk. Tel Direk
Sahil
Çz. Tel Direk
Sahil
Çz. Tel Direk
Yazıhtaş Çz. İnce Sanayi
Bağlama Çam Sırık
Or. İçi

Parti M i k t a r ı
M>.
A d Adet
3
18
2
1
2
5
4
2
3
1
1
1
1
1
1
3

742
4218
283
440
531
1730
2165
714
2122
177
51
17
10
10

13.210

Muh. Bed.
Ura

100.957
683.435
54.169
41.880
62.307
176.741
133.936
59.346
112.608
27.537
8.853
3.769
1.507
2.099
43 Ster
152 Ster

6.005
6.050
5.445
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
5.310
5.760
6.420
5.010
5.460
1.995
1.250

1

1.469.144 m .
195 Ster

% 7.5Tem.
Lira
45.800
310.100
22.100
14.100
21.000
59.600
45.200
20.000
38.000
11.000
3.800
1.800
600
900
6.400
14.200

614.600

1 — Yukarıda müfredatı yazılı İşletmemizin muhtelif depolarında mevcut or
man emvalleri muhammen bedeli üzerinden % 50 peşinat ve vergileriyle birlikte ya
tırılmak üzere % 50 mal bedeli 6 ay müddetle vadesiz kat'i teminat mektubu ve
rilmek üzere açık artırmalı satışı çıkarılmıştır.
2 — Açık artırmalı satış 15/7/1982 tarihine rastlayan Perşembe günü saat
14.00 de İşletme Müdürlüğü binasında Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu partilere alt teminat satış günü saat 12.00 ye kadar kabul edllebüir.
4 — Satış bedeli üzerinden alınacak istihsal vergisi, özel idare hissesi, tellaliye,
Bakanlık fonu ve karar pulu alıcıya aittir.
6 — Bu satışa ait İlân ve 15/C şartname Orman Genel Müdürlüğünde. K . Maraş Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Adana, Osmaniye, Kilis, K . Maraş, Göksün,
Dörtyol, Adıyaman ve Andırın Orman İşletme Müdürlüklerinde, İşletmemize bağlı
bölgeler ile Muhasebe Servisinde görülebilir.
6 — Sanayi Odunu ihalesine katılanların son sene vizesi yapılmış Ticaret
Odası veya Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden almış oldukları Ticaret Belgelerini ib
raz etmelerini,
İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat mektupları ile birlikte Komisyonu
muza başvurmaları İlân olunur.
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayü Müessesesinden :
110 A D E T SOĞUTMA S U Y U PERVANESİ
SATIN ALINACAKTIR
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 110 adet soğutma suyu pervanesi Teknik Şart
name, Sözleşme örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme sure
tiyle teklif alınarak satın alınacaktır.
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2 — Eksiltmesi 2/8/1982 tarih Pazartesi günü saat 14.00 de Müessesemiz
Alım Satım Komisyonlugunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5 dur.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme Saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu isle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edüeblleceği gibi istenUdiğinde posta ilede gönderilecektir.
7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe İhale etmekte tamamen ser
besttir.
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Çamlıdere Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Bölgesi
Çamlıdere
Çamlıdere
Çamkoru
Çamlıdere
Çamlıdere
Çamkoru
Çamlıdere
Çamlıdere
Çamkoru
Çamkoru

Yol
Durumu
Asfalt
>

»
>

»

»
»

Cinsi ve nev'l

Parti
Adedi

Ad.

% 7.5 Geç.
Miktarı :Muh. Bed. Tem. Tut.
Lira
M . Dm .
Lira
3

3

II. S.N.B. Gök. T.
H . S.N.B. Gök. T.
III. S.N.B. Çam T.
m . S.N.B. Gök. T.
m . S.N.B. Gök. T.
I H . S.N.B. Gök. T.
m . S.N.B. Gök. T.
I H . S.N.B. Çam T.
m . S.N.B. Çam T.
m . S.N.B. Çam T.

5
3
5
2
6
3
21
26
23
1

416
258
460
279
1126
470
4445
6009
5511
105

160.413
97.296
94.774
67.590
299.233
102.019
1118.038
1361.390
1012.058
32.096

Y E K O N

95

18979

4414.907

8.650
9.352
9.352
6.295
7.539
7.539
7.539
7.539
7.539
6.295

104.500
68.500
68.000
32.000
170.000
58.500
677.000
777.000
577.500
15.000
2.548.000

1 — Açık artırma 3/8/1982 Salı günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonun
da yapılacaktır.
2 — Satışın % 5 0 s l peşin % 5 0 s i 6 ay vadeli muddetsiz kat'i banka temi
nat mektubu karşılığı yapılacaktır.
3 — Vadeli satışlarda faiz % 12 olup, bilumum vergilerle birlikte mal bede
linin % 50 si peşin tahsil edilecektir.
4 — Satışlara alt şartname ve listeler Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğü,
Ankara, Beypazarı, Kızılcahamam, Çerkeş, Gerede, ve Bolu Orman İşletme Müdür
lükleri İle İşletmemiz Çamlıdere - Çamkoru Deposunda görülebilir.
5 — Satışa kereste ticareti yapanlar, imalâthanesi olanlar, İnşaat yaptıranlar,
gerçek ve tüzel kişiler, orman ürünü kullanan küçük sanat erbabı olanlar katıla
bilirler.
6 — Satışa İştirak edecekler 15/C model şartname İle maddelerde yazılı hu
susları İbraz etmek ve uymak zorundadırlar.
7 — Teminatlar mesai günleri mesai saatlerinde ve satış günü saat 12.30 a
kadar İşletme Merkezinde alınacaktır.
8 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları Ue birlikte Komis
yona müracaatları İlân olunur.
NOT : Son depolarımızda mevcut partilerden Sekalık emvaller çıkartılmıştır.
Parti içinde çarpı (X) işaretli emvaller depoda kalacaktır.
10853 / 1 1 -
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P T T Genel Müdürlüğünden :
İNŞAAT İLANI
S/2574 sayıl: Kararname esasına göre Bayındırlık Bakanlığı 1982 yılı birim
flatl.trı üzerinden 44.370.000,— TL. keşif bedelli Diyarbakır P T T Ambar Binası inşaatı
işi eksiltmeye konulmuştur.
1 — Geçici teminatı 1.331.100,— T L . dır. (Geçici teminat olarak bloke çek
kabul edilmez)
2 — Eksiltme 29/7/1982 Perşembe günü saat 16.00 da Genel Müdürlük İhale
Kurulunca yapılacaktır.
3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasında belirtilen usulüne göre hazırlanmış;
a) Geçici teminatlarını,
b) Ticaret Odası cüzdanlarım,
el Tüzel kişi olmaları halinde İmza sirkülerim,
d) Bu iş için daha önce alacakları ihaleye katılma belgelerini,
Eksiltme şartnamesinin 11 ncl maddesinde belirtilen örneğe uygun kapalı
teklif mektupları ile birlikte ihalenin yapılacağı gün saat 15.00 e kadar Yapı İşleri
Dairesi Başkanlığına alındı karşılığında vereceklerdir.
5 — İsteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri için eksiltme şartlaşma
sının 4 ncü. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte;
a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları ve bu İşin en az keşif bedeli
kadar (A) (B) Grubu müteahhitlik karnesi,
c>) Son beş sene zarfında ve bir defada en az bu İşin keşif bedeli kadar
benzeri bir işi bitirip geçici veya kesin kabulünü yaptırdığına dair resmi bir belge
(Mühendis ve Mimarların Kontrol Mühendislikleri veya Şantiye Şefliklerine alt İş
denetleme İmgelerinin
751 kabul olunur.) ile birlikte son müracaat tarihi olan
26/7/1982 Pazartesi günü saat 1800 e kadar Genel Müdürlüğe başvurmaları gerek
mektedir.
6 — Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler
'Kabul edilmez.
?
eksiltme dosyaları Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında
Oty&rUkır PTT Bölge Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalışma saatleri içinde
h^rgün görülebilir.
8 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, iştirak belgesi verip ver
memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu
f.ibi nfdenlerinl açıklamak zorımluluğunda da değildir.
10505 / 2-1

İNŞAAT İLANI
K/237* sayıh Kararname esasına göre Bayındırlık Bakanlığı 1982 yılı birim
fiyatları üzerinden 44.370.000,— T L . keşif bedelli Trabzon P T T Ambar binası inşaatı
işi eksUtmeye konulmuştur.
1 — Geçici teminatı 1.331.100,— T L . dır. (Geçici teminat olarak bloke çek
kabul edilmez.)
2 — Eksiltme 29/7/1982 Perşembe günü saat 16.00 da GeneJ Müdürlük İhale
Kurulunca yapılacaktır.
3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasında belirtilen usulüne göre hazırlanmış;
a) Geçici teminatlarını,
b) Ticaret Odası cüzdanlarım,
c) Tüzel kişi olmaları halinde imza sirkülerini,
d) Bu iş İçin daha önce alacakları ihaleye katılma belgelerini.
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Eksiltme şartnamesinin 11 ncl maddesinde belirtilen örneğe uygun kapalı
teklif mektupları İle birlikte İhalenin yapılacağı gün saat 15.00 e kadar Tapı İsleri
Dairesi Başkanlığına alındı karşılığında vereceklerdir.
4 — Saat 15.00 den sonra verilen teklifler kabul edilmez
5 — İsteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri İçin eksiltme şartlaşma
sının 4 ncü maddesinde belirtilen belgelerle birlikte;
a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları ve bu İşin en az keşif bedeli
kadar (A) (B) Grubu müteahhitlik karnesi.
b) Son beş sene zarfında ve bir defada en az bu İşin keşif bedeli kadar
benzeri bir işi bitirip geçici veya kesin kabulünü yaptırdığına dair resmi bir belge
(Mühendis ve Mimarların Kontrol Mühendislikleri veya Şantiye Şefliklerine alt iş
denetleme belgelerinin % 75'1 kabul olunur.) ile birlikte son müracaat tarihi olan
26/7/1982 Pazartesi günü saat 18.00 e kadar Genel Müdürlüğe başvurmaları gerek
mektedir.
6 — Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler
kabul edilmez.
7 — Eksiltme dosyaları Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında
Trabzon P T T Bölge Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalışma saatleri İçinde
hergün görülebUir.
8 — 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.
10504 / 2-1

İNŞAAT İLANI
8/2574 sayılı Kararname esasına göre Bayındırlık Bakanlığı 1982 yılı birim
fiyatları üzerinden 44.370.000,— T L . keşif bedelli İsparta P T T Ambar binası inşaatı
işi eksiltmeye konulmuştur.
1 — Geçici teminatı 1.331.100,— T L . dır. (Geçici teminat olarak bloke çek
kabul edilmez.
2 — Eksütme 30/7/1982 Cuma günü saat 16.00 da Genel Müdürlük İhale K u 
rulunca yapılacaktır.
3 — IsteklUerln eksiltme şartlaşmasında belirtilen usulüne göre hazırlanmış;
a) Geçici teminatlarını,
b) Ticaret Odası cüzdanlarını,
c) Tüzel kişi olmaları halinde İmza sirkülerini,
d) B u iş için daha önce alacakları ihaleye katılma belgelerini,
Eksiltme şartnamesinin 11 ncl maddesinde belirtilen örneğe uygun kapalı
teklif mektupları üe birlikte ihalenin yapılacağı gün saat 15.00 e kadar Yapı İşleri
Dairesi Başkanlığına alındı karşılığında vereceklerdir.
4 — Saat 15.00 den sonra verUen teklifler kabul edilmez
5 — İsteklilerin İhaleye katılma belgesi alabilmeleri için eksiltme şartlaşma
sının 4 ncü maddesinde belirtilen belgelerle birlikte;
a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları ve bu işin en az keşif bedeli
kadar (A) (B) Grubu müteahhitlik karnesi,
b) Son beş sene zarfında ve bir defada en az bu İşin keşif bedeli kadar
benzeri bir işi bitirip geçici veya kesin kabulünü yaptırdığına dair resmi bir belge
(Mühendis ve Mimarların Kontrol Mühendislikleri veya Şantiye Şefliklerine ait iş
denetleme belgelerinin % 75'i kabul olunur.) ile birlikte son müracaat tarihi olan
86/7/1982 Pazartesi günü saat 18.00 e kadar Genel Müdürlüğe başvurmaları gerek
mektedir.
8
Süresi İçinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler
kabul edilmez.
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7 — Eksiltme dosyaları Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında
İsparta P T T Bölge Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalışma saatleri İçinde
hergün görülebilir.
8 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, İştirak belgesi verip ver
memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu
gibi nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.
10503 / 2-1
İNŞAAT İLANI
8/2574 sayılı Kararname esasına göre Bayındırlık Bakanlığı 1982 yılı birim
fiyatları üzerinden 44.370.000,— T L . keşif bedelli Eskişehir PTT Ambar binası in
şaatı işi eksiltmeye konulmuştur.
1 — Geçici teminatı 1.331.100,— T L . dır. (Geçici teminat olarak bloke çek
kabul edilmez.)
2 — Eksiltme 30/7/1982 Cuma günü saat 16.00 da Genel Müdürlük İhale K u 
rulunca yapılacaktır.
3 — IsteklUerln eksiltme şartlaşmasında belirtilen usulüne göre hazırlanmış;
a) Geçici teminatlarını,
b) Ticaret Odası cüzdanlarını,
c) Tüzel kişi olmaları halinde imza sirkülerini,
dı Bu iş için daha önce alacakları ihaleye katılma belgelerini,
Eksiltme şartnamesinin 11 ncl maddesinde belirtilen örneğe uygun kapalı
teklif mektupları ile birlikte ihalenin yapılacağı gün saat 15.00 e kadar Yapı İşleri
Dairesi Başkanlığına alındı karşılığında vereceklerdir.
4 — Saat 15.00 den sonra verilen teklifler kabul edilmez
İsteklilerin ihale katılma belgesi alabilmeleri için Eksiltme Şartnamesinin
4 üncü maddesinde belirtilen belgelerle birlikte;
a) Bayındırlık Bakanlığından almış odluklan ve bu işin en az keşif bedeli
kadar (A) (B) Grubu müteahhitlik karnesi,
b) Son beş sene zarfında ve bir defada en az bu işin keşif bedeli kadar
benzeri bir işi bitirip geçici veya kesin kabulünü yaptırdığına dair resmi bir belge
(Mühendis ve Mimarların Kontrol Mühendislikleri veya Şantiye Şefliklerine ait İş
denetleme belgelerinin % 75'i kabul olunur.) İle birlikte son müracaat tarihi olan
26/7/1982 Pazartesi günü saat 18.00 e kadar Genel Müdürlüğe başvurmaları gerek
mektedir.
6 — Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler
kabul edilmez.
7 — Eksiltme dosyaları Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında
Eskişehir P T T Bölge Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalışma saatleri içinde
hergün görülebilir.
8 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, İştirak belgesi verip ver
memekte. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu
gibi nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.
10502 / 2-1

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Mü
dürlüğü Urfa Y S E . 18. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Bölgemiz ihtiyacı olan 9.999.000,— T L . Keşif bedelli 1. kısım demir ve
boru muhtelif fabrika ve satış depolarından alınarak Bölgemiz sahasına taşınması
işi 6200 sayılı Kanunun 34. Maddesi gereğince tatbik edilecek esasların 22. madde
sine uyularak emanet usulü ile ihale edilecek bir.
2 — Adı geçen işe ati şartname 1. keşif v.b. evraklar mesai saatleri dahilinde
Müdürlüğümüz içmesuları şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
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3 — İhale 30/7/1982 Cuma günü saat 10.00 da Bölgemiz İçmesuları Şefliğin
de yapılacaktır.
4. ~ işe ait muvakkat teminat 314.000,— Tl-, dir. (Teminat mektubu limit
dahili olacak.)
5 — İsteklilerin en geç 26/7/1982 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Bölge
Müdürlüğümüze müracaatları ile bu müracaat dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ek
lemeleri şarttır.
a) İşin en az keşif bedelli kadar boru nakliyesi yaptıklarına dair beige (Aslı)
b) Müteahhidin bu işler için ayıracağı en az 2 adet 5 veya daha fazla to
najlı kamyon kendisine ait olduğunu teşvik eden belgelerim veya kiralıyacak şahıs
veya firmadan alınmış Noter tasdikli tahhütname ve araçları kiralayana ait oldu
ğunu tevsik eden belgelerini,
c) 1982 yılı vizeli Ticaret Odası sicil vesikası,
d) İhaleye iştirak edecek şirket ise;
İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilin kayıtlı bulun
duğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve
halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilânından sonra alınmış vesika ile şirke
tin sirküleri ve şirket namına teklifte bulunan kimselerin bu şirketin vekili olduğunu
gösterir tasdikli vekâletname (Hususi tecil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.)
6 — İsteklilerin yeterlik belgesi alıp, almadıklarım 28/7/1982 tarihinden iti
baren Bölgemizden öğrenebilecekler.
7 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihıle saatinden 1 saat tvvellne kadar İhale
Komisyonuna makbuz karşılığında teslim etmeleri şarttır.
Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazari dikkate alınmaz.
İlân olunur.
10319 / 2-1
• m

Hava Kuvvetleri Komutanlıhğı Lojistik Başkanlığı Tedarik Daire Başkanlığın
dan :
1 — Hv. K. K. lığının 1982 mali yılı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı ya
zılı malzeme 1601 sayılı Kanuna göre satın alınacaktır.
2 — Malzemeyi satmak İsteyen Firmalar P D - P A R Tipi Kablolar hariç diğer
kalem malzemenin teknik şartnamesini Hv. K . Loj. Ted. D. Başkanlığından temin
edebilirler.
3 — Firmalar söz konusu malzemeye verecekleri teklif üzerinden 'A 3 geçici
teminat mektubu vereceklerdir.
4 — Firmalar tekUf mektuplarını en geç 26 Temmuz 1982 günü saat lS.OO'e
kadar elden veya posta ile gönderebilirler.
Postada vukuu bulacak gecikmeler kabul edilmiyecektir.
Satın alınacak Malzeme :
1. P D - P A P Tipi pablo
8

-

*

-

-

»

20 X 2 x 09

h

-

»

*

*

»

30X2x09

8000 m.

c.
d-

»
»

»
»

»
»

»
•»

50X2x09
100X2x09

7000 m.
2500 m.

5000 m.

Teknik şartnamesi yoktur. Satın Alım PTT Standartlarına göre yapılacaktır.
2. DURST RCP 40 VARİOSPEED Renkli Kart Banyo cihazı 1 adet

lO"^ / 3-2
m

D Ü Z E L T M E
3/7 1982 gün ve 17743 sayılı Resmi Oazete'nin 51 inci sayfasında Ulus Orman
İşlet. Müdürlüğü ilânının 2 nci maddesindeki açık artırma tarihi 15 Temmuz 1982
olması gerekirken sehven 16 Temmuz 1982 olarak yayımlanmıştır.
Düzeltilir.
10304
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
Tahmini bedeli .139.050.000,— TL., Geçici teminatı 4.171.500,— T L . olan 79 2801 - 7 dosya numaralı 9 adet Yol Çizgi Maklnalarının imal ettirilerek satın alın
ması 2490 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince firma nam ve hesabına Açık Ek
siltme Usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 12 Ağustos 1982 Perşembe günü saat 15.00'de Ankara'da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin engeç
4/8/1982 günü saat 17.00'ye kadar dilekçelerine Teknik Şartnamenin Genel Hüküm
ler kısmının 3.5, 3.6. maddelerindeki belgeleri eksiksiz olarak ekleyerek Karayolları
Genel Müdürlüğüne başvurup Maklna ve İkmal Dairesinden yeterlik belgesi almış
olmaları şarttır. Şartname almak isteyen istekliler İşin sipariş numarası ve konu
sunu belirten başliKlı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdür
lüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünden 500,— T L . bedelle alabilirler. Ankara dışından
yapılacak isteklerde şartname bedelinin Merkez Bankası Ankara Şubesi Müdürlüğü
nezdindeki 208/350.102.205 sayılı hesaba yatırılıp alınacak dekontun bir dilekçeye ek
lenerek Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yücetepe - Ankara
adresine gönderilmesi halinde şartname posta ile gönderilebilir.
İstekliler 1982 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Belgesini,
geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede '.stenllen belgeleri ve
alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek eksiltme saatinde Komisyon Başkan
lığına vereceklerdir. Duyurulur.
10784 / 1-1
Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Ders Aletleri Yapım Merkezi (2. Akşam Erkek
Sanat Okulu) Müdürlüğünden :
S A T I N A L M A İLANI
1 — Okulumuz Döner Sermayesi 1982 mali yılı ihtiyacı olan aşağıda belirtilen
malzemeler «Kapalı Zarf Usulü» teklif almak suretiyle satınahnacaktır.
2 — Satın aünacak malzemeler :
a) Kimya malzemeleri (Muhtelif)
b) Elektrik - Elektronik malzemeleri (Muhtelif)
c) Hırdavat ve çivi malzemeler (Muhtelif)
d) Matbaa - Serigrafi - Boya ve Polyester malzemeler (Muhtelif)
e) Vida - Somun - Rondela ve menteşe malzemeler (Muhtelif)
f) «Akrlüt», Plestglast malzemeler (Muhtelif)
g) Silisli sac - Çelik Bantlar - Alüminyum Malzemeler - Çellkyay teli Mal
zemeler iMuhtelif)
NOT : Her kalem malzeme çeşidinin ayrı ayrı listeleri mevcuttur.
3 — İstekliler satınalma şartnamesi ve yukarıda sıralanan malzeme grupla
rının tasdikli listelerinden dilediklerini Ders Aletleri Yapım Merkezi (2. Akşam Er
kek Sanat Okulu) Müdürlüğü Gazimahallesl Silahtar Caddesi No. 21 P K . 1 A.O.Ç/
Ankara adresinden mesai saatlerinde ücretsiz olarak temin edebilirler. Teklif verme
de geçici teminat « a n m a z . Tel. Md. 13 35 25/13 35 99 - Santral. 23 45 47 (5 Hat) Ticaret. 17/27.
4 — Teklif verebilecek firmalar adresini bildirdikleri takdirde isteklileri grup
malzeme listeleri ve şartnameler adreslerine po3ta ile gönderilir. İsteklilerin Ticaret
ve Sanayi Odası üye olduklarını belgelemeleri şarttır.
5 — Yukarıda belirtilen malzeme gruplarının tamamının son teklif verme ta
rihi 9 Ağustos 1982 Cuma günü saat 17.00 kadardır. İhale yeri okulumuz olup teklif
açma günleri aşağıda belirtilmiştir.
a) 10 Ağustos 1982 Sah günü saat 10.00 da
b) 12 Ağustos 1982 Perşembe günü saat 10.00 da.
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c) 16 Ağustos 1982 Pazartesi günü saat 10.00 da.
d) 18 Ağustos 1982 Çarşamba günü saat 10.00 da.
e) 20 Ağustos 1982 Cuma günü saat 10.00 da.
f) 20 Ağustos 1982 Cuma günü saat 14.00 de.
g) 23 Ağustos 1982 Pazartesi günü saat 10.00 da.
N O T : İhaleye katılan firmaların yetkilileri gerekli bilgi vermek üzere belir
tilen İhale günlerinde okulumuzda bulunabilirler.
6 — Müddetinde yapılmayan müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate
alınmaz. Tekliflerin belirtilen tarih ve saate kadar Merkezimiz Müdürlüğüne verilmiş
olması şarttır.
7 — Teklif şartnamemizin bir örneği ve listeler firmalarca tasdik edilerek
teklif zarfına konulmalıdır. Firmalar hangi malzeme grubuna teklif veriyorsa ayrı
ayrı zarflara koyarak zarfın üstüne İlgili malzeme teklifini belirtmelidirler.
8 — Kesin teminat kesin sipariş bedelinin % 6 sı kadardır.
9 — Okulumuz Döner Sermayeli bir kuruluş olduğundan 2490 sayıiı Kanuna
tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir.
10 — Satınalınacak malzemelerle ilgili Protokol ve Şartnamenin Noter, Dam
ga Resmi v.s. masrafları ilgili firmalara aittir.
NOT : Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 5/6/1968 gün ve 201107/22541
sayılı emirleriyle Döner Sermayemiz 488 sayılı Damga Kanununun 8. mad
desi gereğince daire sayıldığından işlemlerimiz damga resminden muaftır.
10677 / 1-1
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Ankara Lv. Amirliği 4 No. lu Sat. A l . Kom. Başkanlığından :
Kapalı zarf usulü K K K . Dest. K t . Atış Poligonu HAİT 3 ncü Ks. inşaatı işi
yaptıracaktır. Keşif bedeli 10.000.000,— lira, olup, Geçici teminatı 1.200.000 liradır.
İhalesi 6/8/1982 günü İzmir'de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi hergttn Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı
Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç İhale saatinden
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şart
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 28/7/1982 günü saat 13.00
ye kadar Ankara'da K . K . K . Mrk. İnş. Emi. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik bel
gesi almaları şarttır.
10642 /1-1
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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. den :
İSKENDERUN K D Z . EREÛLİ A R A S I DEMİR - ÇELİK H U R D A S I NAKLİYATI
YAPTIRILACAKTIR
Şlrketimlzce, takriben 30.000 ton demir-çelik hurdasının İskenderun'dan alı
narak Kdz. Ereğli Fabrikamıza karayolundan ve/veya deniz yolundan nakli işi İha
leye çıkarılmıştır.
1 — Bu ihalemize ait şartname;
— Kdz. Ereğli'sinde Şirketimiz Nakliyat Koordinasyon MüdUrlüğü'nden,
— İstanbul'da Gümüşsüyü
Cad. Dersan Han Kat 4 Taksim - İstanbul
Sa
tmalına MUdürlüğün'den
— Ankara'da Atatürk Bulvarı Selcan Han No. 127 Kat 5 Bakanlıklar - A n 
kara Satınalma Şefllği'nden temin edilebilir.
2 — Teklif mektupları en geç 19 Temmuz 1982 Pazartesi günü saat 17.00
ye kadar Kdz. Ereğli'sindeki Şirketimiz Umumi Evrak Bürosuna tevdi edilecektir.
3 — Şlrketmliz İhaleyi yapıp yapmamakta veya İşi dilediğine vermekte ser
besttir.
10831 / 2-2
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :
Aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemeler, teknik ve ticari şartnamesine
göre, kapalı zarfla teklif almak suretiyle satınalınacaktır.
1 — İstekliler, bu alıma alt teknik ve ticari şartnameleri Ankara'da Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Satmalına Dairesi Başkanlığı İç Satınalma Şubesl'nden veya İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerinden temin edebilirler.
2 — Teklifler engeç 4/8/1982 günü mesai s>aati sonuna kadar Devlet Malzeme
Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez Satmalına Komisyonu Başkanlığmda bulundurula
caktır. Bu tarihten ionra gönderilecek teklif ve postadaki gecikmeler dikkate alınma
yacaktır.
3 — İhale konusu malzemelerin herblrlnln turnamı İçin teklifte bulunulabileceği, bir kısmı için de teklif verilebilecektir.
4 — Ofis, satınalma konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale
etmekte veya dilediği İstekliye vermekte serbesttir.
Malzemenin Cinsi

Miktarı

Cep Tükenmez Kalemi
Takvim Altlığı Madeni Büyük Boy
Istampa Orta Boy
Hesap Makinası Şeridi 11 mm. (Boyu 5 mt.)

950.000 Adet
4.000 »
20.000 *
5.000 »
10880 /1-1

T.K.I. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden :
KÖMÜR NAKLİYE HİZMETİNİN İHALESİNE AİT İLAN
1 — TKİ. Alpagut - Dodurga Linyitleri İşletmesi ocaklarından istihsal edilen
parça kömürlerinden takriben 10.000 tonunun TKİ. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi
Samsun Şubesi deposuna karayolu ile kamyonlarla taşınması hizmeti kapalı zarf usu
lü ile teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Bu İşe ait MUessesemlzce tasdikli şartnameler Müessesemiz Merkezi ile
KST. Samsun ve Çorum Şubelerinden İmza karşılığında temin edilebilir.
3 — İsteklilerin kapalı zarf teklif mektuplarını 2/8/1982 Pazartesi günü saat
12.00'ye kadar Müessesemiz Merkezi (Hipodrum Caddesi/ANKARA) Muhaberat Ser
visine tevdi etmeleri veya göndermeleri gerekmekte ve teklif sahiplerinin ihalenin
yapılacağı aynı gün saat 15.00'de yukarıda belirtilen Müessesemiz Merkezinde hazır
bulunmaları gerekmektedir.
4 — Telefonla, telgrafla yapılan müracaatlar ve posta da vaki gecikmeler ka
bul edilmez.
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine yapmakta t mm en serbesttir.
10879 / 1-1
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Diyarbakır Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Komisyon Başkanlığından :
Askeri ihtiyaç için muhammen bedeli: 43.000.000 TL., Geçici teminat m i k t a r ı :
1.290.000 TL., olan Mardin 1x10 D. Loj. H . A. t. T. İnş. kapalı zarf usulü ile 30/7/1982
gün ve saat 17.00 de Lv. A. Sat. A l . Kom. ihalî salonunda ihale edilecektir. Bu işle
ilgili evsaf ve şartnameleri İstanbul Ankara Levazım Amirlerinde ve Komisyonumuz
da görülebilir. Taliplilerin teklif mektuplarını ihale gün ve saatinden bir saat önce
komisyona vermiş olmaları postadaki vaki olacak gecikmelerin kabul olunmayacağı
İlan olunur.
10848 / 1-1
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Türkiye Elektrik Kurumu Samsun Şebeke Tesis 6. Grup Müdürlüğünden :
İNŞAAT Y A P T I R I L A C A K T I R
Kurumumuzun Fatsa ölçü koruma merkezinin inşaat işleri 8/2574 sayılı Ba kanlar Kurulu Kararnamesi esasları dahilinde Bayındırlık Bakanlığının 1982 yılı s a 
bit birim fiatları üzerinden hesaplanan 4.563.000,— T L . keşif bedelle eksiltmeye çıka
rılmıştır.
1 — Teklifler 3/8/1982 tarihinde saat 15.00 den sonra Samsun Kızılay Işhanı
K a t 3 deki İhale Komisyonu odasmda açılacaktır.
2 — Eksiltmenin geçici teminatı 136.890,— T L . dur.
3 — Eksiltmeye iştirak edebilmek ve isteklilerin katılma belgelerini alabilme
leri İçin en az 30.000.000,— T L . hk C grubundan müteahhitlik karnesi, 1 kalemde ke
şif özeti kadar benzeri İşlere ait resmi onaylı İş bitirme belgesi ve eksiltme şartname
sinin 8. maddesinde istenen belgelerle birlikte bir yazı ekinde T E K Şebeke Tesis 6.
Grup Müdürlüğü Samsun Kızılay Işhanı Kat 3 deki Bölge Müdürlüğümüze en geç
27/7/1982 tarihinde saat 17.00'ye kadar verilecek veya bu zamana kadar ulaşacak
şeküde postalanacaktır.
4 — Proje ve şartnameler yukarıda belirtilen adreste görülebilir.
5 — Katılma belgeleri 30/7/1982 tarihinden itibaren geçerli olmak şartı ile
T E K Şebeke Tesis 6. Grup Müdürlüğünden alınacaktır.
6 — Tekliflerin en geç 3/8/1982 tarihinde saat 14.00'e kadar Bölge Müdürlü
ğümüzün muhaberat servisine verilmiş olması şarttır.
7 — Geç ve eksik müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
8 — Teklifler 60 gün opsiyonlu olacaktır.
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değüdir.

10852/1-1
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Bağ - Kur Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 — Kurumumuz Sigortalılar Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 1.100.000 Adet
Bağ - Kur Sigortalılarının ödeyecekleri prim miktarları ile sigortalılarla ilgili bazı
önemli bilgilerin kaydedileceği sütunları ihtiva eden 7x10 cm ebadında kartların bas
tırılması İşi Kapah Zarf Usulü ile ihale edilecektir.
2 — İşin muhammen bedeli: 1.305.000,— TL.'dır.
3 — İşin geçici teminatı:
56.650,— TL'dır.
4 — İhale 27/7/1982 Salı günü saat 15.30'da Atatürk Bulvarı Devres Han
N o : 74*deki Bağ - Kur Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır.
5 — İhaleye iştirak etmek istiyenlerde aranacak belgeler :
a) Yukarda miktarı belirtilen geçici teminatı (Kurum Veznesine) yatıracak
lar ve makbuzunu zarfa koyacaklardır.
b) Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış belge (belgede iştigal mevzuunun
yazılması şart olup; ayrıca 1982 yık tastikli olacaktır.)
6 — İsteklilerin Kurumumuz İhale Yönetmeliğinin 25. maddesine göre hazır
layacakları teklif mektuplarım 5. maddede sayılan belgelerle birlikte en geç ihale
saatinden bir saat evveline kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya iadeli
taahhütlü olarak postalamaları gerekir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan
müracaatlar kabul edilmez.
7 — Bu işe alt şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İhale Komisyonu Baş
kanlığında görülebilir.
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta serbesttir.
Keyfiyet ilân olunur.
10878 /1-1
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YENİ YAYINLARIMIZ
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24 Ocak Kararları diye bilinen ülkemizdeki ekonomik istikran sağlamak
için uygulamaya sokulan Kanunlar, Tüzükler, Bakanlar Kurulu Kararlan, Yönetmelrkler, Tebliğler île Sirkülerin yer aldığı ve daha önce Devlet Planlama
Teşkilâtı tarafından yayınlanan iki ciltln devamı olan «Ekonomik İstikrar Ted
bîrleri : 3» kitabı yine Devlet Planlama Teşkilâtınca hazırlanmış ohıp, İşletme
Müdürlüğümüzün yayınlan arasında basılmış ve 3 Mayıs 1982 tarihinden iti
baren İşletmemizin Resmî Gazete Satış Bölümünde istiyenlertn istifadesine su
nulmuştur. Kitabın fiyatı 650,— T K dır.
Posta ite taleplerde kitabın bedeli ve her (kitap için 75,— T L . lık posta Üc
reti İşletmemiz Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi 640-65 hesabına gönderilecek ve
bir havaleye ait makbuzun bir fotokopisi bir yazı ekinde İşletime Müdürlüğü
müze intikal ettirilecektir.

Resmî Gazete Fihristi
Yasama Bölümü:
Sayfa

Kanunlar
2690 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
2691

1

Kanunu

Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birlik Mensuplarının Aylık,
Ücret ve Diğer Giderleri Hakkında Kanunda Değişiklik Kanunu

10

2692 Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu

10

2693 Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Kanunu

16

Yürütme ve İdare Bölümü :
Yönetmelik
— Trabzon İli Balaban Belediyesi İmar Yönetmeliği

17

Tebliğ
— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karar'a İlişkin
Tebliğ (Seri: IV-4/3)

33

— Türk Parası m a Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları

36

— İlânlar

37
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