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Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kuruta Kurulması Hakkında Karar 

Madde 1 — Memleketimizin sahip olduğu turizm İmkan ve zenginliklerinin de
ğerle ndirilmeainl, turizm arz kapasitesinin ve gelen turist adedinin artırılmasını, mev
cut kapasitenin daha verimli kullanılmasını, turiste düzenli hizmet vermek için gerekli 
denetim ve yaptırım sisteminin gerçekleştirilmesini, turizm sektörünün düzenlenmesi 
ve gelişmesini, doğal ve kültürel kaynaklarımızın turizme yönelik bir biçimde değer
lendirilmesini, kalkınma planları ve yıllık programlarda turizmle ilgüi hedefleri tesbit 
etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak ve turizm sektörünü ödemeler dengesi ve istih
dam sorunlarına getirdiği çözümlerle ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak şekil
de dinamik bir yapıya kavuşturacak tedbir ve kararların alınması maksadlyle «Turizm 
İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu» kurulmuştur. 

Madde 2 — «Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu» Başbakan'ın Baş
kanlığında; 

a) Devlet ( i . öztrak) 
b) M i l l i Savunma 
c) İçişleri 
d) .Dışişleri 
e) Maliye 
f) M i l l i Eğitim 
g) Bayındırlık 
h) Ticaret 
i) G ü m r ü k ve Tekel 
J) Ulaştırma 
k) Tarım ve Orman 
1) Kültür ve Turizm 
m) İmar ve İskân 
n) Gençlik ve Spor 

Bakanlarından oluşur. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Kurulun toplantıla
rına katılır. 

Madde S — Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu» en az üç ayda bir defa 
veya BaŞkan'ıa (gerekli giördUğü durumlarda toplanır. Kurul'un sekreterya hizmetleri 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülür. 

Madde 4 — Kurul, Bakanlar Kurulu'nun Kararı'nı gerektiren durumlarda, bu 
kararın hızla alınmasına yardımcı olur. Bakanlar Kurulu Kararını gerektirmeyen 
durumlarda, ilgüi Bakanlıklarca uygulanmak üzere gerekli Kararı alır veya alınma
sını sağlar. 

Madde 5 — Kurul, gündemindeki konularla Ugili olarak üyesi olmayan Bakanla
rı toplantüarına davet edebilir. 

Madde 6 — Kurul, gerekli gördüğünde i l g i l i ve sorumlu kişilerden bilgi alır. 

Madde 7 — Kurul Başkanı'mn direktifi ve üye Bakanların görüşleri ile Sekre
terya tarafından süreli bir çalışma planı ve programı hazırlanarak yürürlüğe konur. 

Madde 8 — Kurulda görüşülmesi ve karara bağlanması gerekli konular hak
kında i l g i l i Bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli bilgi ve veriler K a r a r a 
İlişkin seçeneklerle birlikte K u r u l Başkanlığına sunulur. 

Madde 9 — Kurul Başkam, Kurul'un çalışma plan ve programına, Sekreterya'nıa 
yapacağı hazırlık çalışmaları ve konu özelliklerine göre K u r u l Gündemini düzenletir. 

(Madde 10 — Turizm sektörünün gelişmesini, turizm politikasının uygulanma
sında karşılaşılan sorunları, diğer kuruluşların uygulamaUu'i nedeniyle ortaya çıkan ve 
Turizm Sektörünü etküeyen sonuçları, tespit etmek ve Turizm İşleri Yüksek Koordi-
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nasyon K umlu kararlarının uygulanmasını sağlamak maka adiyle Turizm Uygulama 
Kurulu kurulmuştur. 

Madde 11 — Kurul, Kültür ve Turizm Bakan'nın başkanlığında i l g i l i Bakanlık 
Müsteşar veya Müsteşar Yardımcıları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarından 
oluşur. 

Madde 12 — Kurul, Başkan'ın İsteği üzerine gerek {görüldüğünde toplanır. 

Madde 13 — Kurul'un sekreterya hizmetleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
yürütülür. 

Madde 14 — K u r u l gündemindeki konularla i l g i l i olarak gerektiğinde eğitim 
kurullarından, meslek ve birlik odalarından, diğer i l g i l i ve sorumlu kuruluşlardan b i l -
g i alır. 

Madde 15 — Kurul'un çalışma esasları ayrıca hazırlanacak bi r yönetmelikle 
düzenlenir. 

K a r a r Sayısı: 8/4210 

Devlet Yatırım Bankası'nın 6.000.000.000,— (altımilyar) l i r a olan nominal ser
mayesinin 50.000.000.000,— (ellimilyar) liraya (Hazine'ce sermayesine mahsuben Büt
çeden yapılacak ödemenin, Kuruluşun f i i l i finansman gereksinimine göre Maliye Ba
kanlığınca gerekli görülecek zamanlarda nakden, mahsuben veya aynen yapılması 
kaydıyla) yükseltilmesi; adııgeçen Bakanlığın 11/1/1982 tarihli ve 1530 sayılı yazısı 
üzerine, 12/3/1964 tarihli ve 440 sayılı Kanunun 30/4/1979 t a r i h l i ve 27 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile değişik 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 
26/1/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

Z.. BAYKARA 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 
,Devlet Bakanı 

i . TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

K. CANTÜRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

i . EVLİYAOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

T. ÖZAL 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

C. MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

K. ERDEM 
Maliye Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY 
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. TÜTEN 
İmar ve İskân Bakanı 

Prof. Dr. I. ÖZTRAK 
Devlet Bakanı 

0. H. BAYÜLKEN 
Milli Savunma Bakanı 

H. SAGLAM 
Milli,, Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. A. BOZER 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

M. TURGUT 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

M. R. GÜNEY 
Köy İşleri ve Koop. Bakanı 

M. ÖZGÛNES 
Devlet Bakanı 

S. CETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

N. ÖZGÜR 
Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 
Enerji ve Tabii Kay. Bakan 

V. ÖZGÜL 
Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 
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Atama Kararları 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

K a r a r Sayısı: 26980 
1 — Acık bulunan 1 n d derece kadrolu + 300 ek göstergeli Gaziantep Sağlık 

ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne İzmir Tire Hükümet Tabibi Dr. A l i Edip Akıncı'nın 
667 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 nci maddesinin (A) bendi İle 71 
ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. 
8/2/1982 

Kenan E V R E N 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. U L U S U P r o f . D r . K . K I L I Ç T U R G A Y 

Başbakan Sağ. ve Sos. Yardım Bakam 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 86981 
1 — Acık bulunan Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü Afşin - Elbistan 

Termik Santralı İşletme Müdür Yardımcılığına, aynı Kurumda Terinik Santrallar İş
letme Dairesi Başkanlığı, İzmir Termik ve Gaz Türbinleri İşletme Müdürlüğü, Aliağa 
Gaz Türbinlerinde İşletme Müdür Yardımcısı Recep Yılmaz'ın 2472 sayılı Kanun 
uyarınca 110.000,— TL. brüt ücretle sözleşmeli olarak atanması uygun görülmüştür. 

2 — B u k a r a n E n e r j i ve Tabii Kaynaklar Bakam yürütür. 

8/2/1982 
Kenan E V R E N 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

B . U L U S U P . İ L K E L 

Başbakan Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 

İmar ve İskan Bakanlığından: 

K a r a r S a y ı s ı : 26959 

1 — İstanbul Su ve Kanalizasyon İdareni Genel Müdürlüğü Yönetim K u r u l u 
Üyeliğine Arsa Ofisi eski Genel Müdürü Selim Subuşı'nın İmar ve İskan Bakanlığı, 
temsilcisi olarak 2560 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca atanması uygun görül
müştür. 

2 — Bu kararı İmar ve İskan Bakanı yürütür. 

8/2/1982 

Kenan E V R E N 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

B . U L U S U D r . Ş. T Ü T E N 

Başbakan İmar ve İskan Bakanı 
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Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

K a r a r Sayısı : 26975 
1. — Bağ - Kur Genel Müdürlüğünde açık bulunan 2 nci derece kadrolu + 200 

ek göstergeli Eskişehir Bölge Müdürlüğüne, aynı kurum Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Müfettişi İsmail Hikmet Yetişken'in 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ve 
1479 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 
naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
8/2/1982 

Kenan E V R E N 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

B. U L U S U 
Başbakan 

S. ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Kültür ve Turizm Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 26972 
1 — 1 inci derece kadrolu ve + 300 ek göstergeli İzmir Turizm ve Tanıtma 

Bölge Müdürü Ahmet Dönmez'in kadrosu ve almakta olduğu aylıkla Erzurum Turizm 
ve Tanıtma Bölge Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 
ncı maddesi gereğince naklen tayini uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
8/2/1982 

Kenan E V R E N 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

B . U L U S U t. EVLİYAOĞLU 
Başbakan Kültür ve Turizm Bakam 

Yönetmelikler 
Karar Sayısı : 8/4219 

E k l i Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine 
Dair Yönetmelik» i n yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 27/1/1982 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

Z. BAYKARA K. ERDEM 
Devlet Bak. • Başbakan Yrd. Dev. Bak. - Başbakan Yrd. V. 

Prof. Dr. M. N ÖZDAŞ  C. MENTEŞ 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

I. TÜRKMEN K. ERDEM 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

Prof. Dr. I. ÖZTRAK 
Devlet Bekanı 

Ü. H. BAYÛLKEN 
Millî Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
Millî Eğitim Bakanı 

M. ÖZGÛNEŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 
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K. CANTÜRK Prof. Or. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. A. BOZER N. ÖZGÜR 
Ticaret Bakanı Safi. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. s. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT f. İLKEL 
Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

I. EVLİYAOĞLU Dr. Ş. TÜTEN M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL 
Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. SİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Oalıs&n Personelin Kılık ve Kıyafetine Dai r 
Yönetmelik 

A M A Ç - K A P S A M V E D E Y İ M L E R 

Madde 1 — Bu Yönetmelik; kamu personelinin, Atatürk devrim ve ilkelerine 
uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, 
kılık ve kıyafette bi r l i k ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik; genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idare
ler, Döner Sermayeli kuruluşlar ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri ile bunların iştirak
leri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici 
görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin 
esasları kapsar. ( M i l l i Savunma Bakanlığı, MİT, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'n-
daki si v i l memurlar dahil) 

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) «Kurum ve Kuruluş» deyimi, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, Mahalli 

İdareler, Döner Sermayeli Kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunların İşti
rak ve Müesseseleri. 

b) «Memur» deyimi, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıf
larda (yardımcı hizmetler sınıfı dahil) çalışanları, 

c) «Sözleşmeli Personel» deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) 
fıkrası, 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son fık
rası ve özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 2 nci madde kapsamına giren ku
rum ve kuruluşlarda çalışanlarla 6/11/1980 gün ve 2333 sayılı Kanuna göre çalışan
ları, 

d) «Geçici Görevli» deyimi, 657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fık
rasına göre çalışanlarla kadrosunun bağlı bulunduğu kurum ve kuruluş dışında başka 
bir kurum ve kuruluşta çalışanları, 

e) «İşçi» deyimi, 657 Sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına giren ve 
bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda çalışanları, 

ifade eder. 

A N A İ L K E L E R 
Madde 4 — Kurum ve Kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici 

personel ile hizmetliler ve iğcilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk 
esastır. 

Madde 5 — Kurum ve Kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici 
personel ve işçilerin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar : 

a) Kadınlar; 
Elbiseler temiz, düzgün, ütülü, sade; ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve 

normal topuklu, boyalı; baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tır
naklar normal kesilmiş olur. 
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Binanın içinde ve görev mahallinde baş örtülmez, pantolon giyilmez, kolsuz ve 
çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise giyilmez. Etek bcyu dizden yukarı ve yırt
maçlı olamaz, çorapsız bulunulmaz, terlik t i p i (Sandalet) ayakkabı giyilmez, göze 
batacak şeklide makyaj yapılmaz, aşırı derecede parfüm ve ziynet eşyası kullanıl
maz. 

b) Erkekler; 
Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı 

giyilir, Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallende baş 
daima açık bulundurulur. Aşırı derecede favori bırakılmaz. Normalin üstünde saç uza
tılmaz. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık varsa dudak kenarını 
taşmayacak şekilde taranmış ve temiz olur; kravat takılır. Kravatı örtecek şekilde 
balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. 

Bina içinde ceketsiz, gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz. 
Gösterişsiz yüzük veya alyans dışında birden fazla yüzük veya kolye gibi süs 

eşyası takılmaz. 
Madde 6 — Hizmetliler : 
A) Kadınlar; 
Görev sırasında giyilmesi amacıyla verilen iş elbisesi varsa bu elbiseleri g i 

yerler. Ayakkabılar temiz ve sade; saçlar temiz, taranmış veya toplanmış olur. Mak
yaj yapılması halinde sadelik esastır. 

Göreve geliş ve gidişlerde pantolon giyilmez (Hizmet gereği hariç). Dar, Kol
suz, çok açık yakalı olan gömlek, bluz veya entari giyilmez. Entarinin etek boyu 
dizden yukarı olamaz. Çorapsız bulunulmaz. Gösterişli ziynet eşyası takılmaz. 

B) Erkekler; 
Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyerler. Elbise temiz ve 

ayakkabılar 'boyalı olur. Baş açık bulundurulur. (Hizmet gereği hariç). Normalin üs
tünde saç uzatılmaz. Hergün tıraş olunur ve sakal bırakılmaz; bıyık varsa temiz, 
taranmış ve dudak kenarını taşmıyacak şekilde kesilir. 

Gömlek temiz, sade ve yakası kapalı olur ve kravat takılır. Bina İçinde ceket
siz, gömleksiz ve çorapsız bulunulmaz. 

ÇEŞİTLİ H Ü K Ü M L E R 

Madde 7 — Resmî elbise (Üniforma) giymek zorunda olanlar i l g i l i kurum ve 
kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler. 

Madde 8 — Sağlık, Şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışan
ların çalışılan yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi i l g i l i ku
rumca tesbit edilir. 

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur. 

Madde 9 — Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelen
diren personelin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği deği
şiklikler yapılabilir. 

Madde 10 — Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların, rozetleri 
ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk'ün doğumunun 100. yılı 
gibi) dışında rozet, işaret, nişan v.b. şeyler takamaz. 

Madde 11 — Her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, bu Yö
netmelik hükümlerine uygun kılık-kıyafetlerle çekilmiş olması zorunludur. 

Madde 12 — Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs-15 Eylül tarih
leri arasında uygulanır. 

5 inci maddede belirtilen kıyafetlerden elbiselerin kışın koyu, yazın uygun açık 
renkli, ayakkabıların boyalı, normal topuklu ve kışın tercihen koyu renkli, yazın açık 
renkli olmasına özen gösterilir. 
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Tazın kıyafetle i l g i l i hususlar; Bakanlık Merkez Teşkilatında i l g i l i Bakanın, 
illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin i k l i m ve coğrafik özellikleri göz-
önünde tutularak Valiliklerce tesbit edilir. 

Madde 13 — Merkezde ve taşrada protokola dahil olan bayan ve erkek kamu 
görevlileri resmi kutlama törenlerine koyu renk takım elbise ile katılırlar. 

Madde 14 — Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre 
düzenlenen Toplu İş Sözleşmelerine bu Yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz. 

Toplu iş Sözleşmeleri halen yürürlükte olan kuruluşlar için (sözleşmenin ye
nilenmesine kadar) bu Yönetmelik bükümleri uygulanır. 

Madde 15 — 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı 
«Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle öğrencilerin 
Kılık Kıyafetlerine ilişkin Yönetmelik» hükümleri saklıdır. 

Madde 16 - Diyanet İşleri Başkanlığında b i l f i i l din işleriyle i l g i l i personelin 
giyim ve kuşamına ilişkin hususlar Başkanlıkça tesbit ve bağlı olduğu Bakanlıkça 
onaylanacak esaslar çerçevesinde yürütülür. 

CEZAİ H Ü K Ü M L E R 

Madde 17 — Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 657 3ayılı Kanunun 125 
inci ve müteakip maddeleri hükümleri uygulanır. 

Sözü edilen maddelere uymayanlara birinci sicil amiri tarafından uyarma ce
zası yazılı olarak verilir. 

F i i l i n tekerrüründe sırası ile bir üst ceza olan kınama, kısa süreli durdurma, 
uzun süreli durdurma, geçici olarak görevden çıkarma ve diğer cezalar uygulanır. 

İş Kanununa tabi işçilere de aynı derecedeki cezai hükümler uygulanır. 

Madde 18 — Bu Yönetmelik 2413 Sayılı Bilumum Devlet Memurlarının Kıya
fetleri ile i l g i l i Kararname»; 2596 Sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Ka
nunun: 6 ncı maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan 1958 Sayılı «Bazı Kisvelerin Gi
yilemiyeceğine Dair Kanunun» tatbik suretini gösterir «Nizamnameye» dayalı olarak 
çıkarılmıştır. 

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından : 

Üniversitelerde A k a d e m i k Teşkilât Yönetmel iğ i 

Amaç : 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda ön

görülen üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilatlanması, İşleyiş, görev, yetki 
ve sorumluluklarıyla, i l g i l i alt birimlerin üst birimlerle olan ilişkilerini düzenlemek
ti r . 

Kapsam. : 
Madde 2 — Bu yönetmelik; üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar 

ile bunları oluşturan bölümler, anabilim veya anasanat dalları ve bilim veya sanat dal
larının kuruluş, yönetim ve görev esaslarım kapsar. 

Üniversiteler: 
Madde 3 — üniversite; bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek 

düzeyde eğitim - öğretim bilimsel araştırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, yük
sek okul, bölüm, anabilim dalı, anasanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uy-
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gulama merkezlerinden oluşan bir yükseöğretim kurumudur. Üniversite, devlet kal
kınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçeve
sinde, Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanunla, kuru
lur. 

Sektör : 
Madde 4 — a. Atanması: Üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisi olan rektör. 

Yükseköğretim Kurulu'nun önereceği, yükseköğretimden sonra en az onbeş yıl ba
şarılı hizmet vermiş, tercihen devlet hizmetinde bulunmuş, iki s i üniversitelerde görevli 
profesörlerden olmak üzere, dört kişi arasından Devlet Başkanı tarafından beş yıl 
için atanır, Önerilenler atanmadığı ve i k i hafta içerisinde yeni adaylar gösterilmediği 
takdirde Devlet Başkanınca doğrudan atama yapılır. Süresi biten rektör yeniden ata
nabilir. 

Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı 
profesörleri arasından ikiden az olmamak kaydıyle, en çok üç kişiyi rektör yardım
cısı olarak seçer. 

Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl İçin atanır. Rektör gerekli gördü-
ğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcıla
rın da görev süresi sona erer. 

Rektör iznini Yükseköğretim Kurulu Başkanından alır. Görevden ayrılma sü
resi onbeş günü geçtiği takdirde Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir. 

Rektör görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. 
Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır. 

b. Görev, yetki ve .sorumlulukları : 

(1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının 
kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini İnceleyerek karara bağla
mak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

(2) Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim - öğ
retim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bil
g i vermek, 

(3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağ
lı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan 
sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kurul'na sunmak. 

(4) Gerekil gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde gö
revli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bun
lara yeni görevler vermek, 

(5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim 
ve denetim görevini sürdürmek, 

(6) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 
Rektör; üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir 

şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin 
sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, 
bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin devlet kalkınma planı İlke ve hedefleri 
doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin 
yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilme
sinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 

Senato: 
Madde 5 — su Kuruluş ve işleyişi : Senato; rektörün başkanlığında, rektör 

yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden • fakülte kurullarınca üç yıl İçin seçilecek 
birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. 

Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az İki defa 
toplanır. 
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Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır, 
b. Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görev

leri y apar: 
(1) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin 

esasları hakkında karar almak, 
(2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarım ha

zırlamak veya görüş bildirmek, 
(3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g i 

recek olan üniversite veya üniversitenin birimleri İle i l g i l i yönetmelikleri hazırlamak, 

(4) üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programım ve takvimini inceleyerek 
karara bağlamak, 

(5) B i r sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte 
kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, 

(6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının 
kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, 

(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 

(8> Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Üniversite Yönetim Kurulu ; 
Madde 6 — a. Kuruluş ve işleyişi r üniversite yönetim kurulu; rektörün 

başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarım tem
si l edecek şekilde senatoca dört yıl İçin seçilecek üç profesörden oluşur. 

Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. 
Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katıla

bilirler. 
b. Görevleri : üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardıma 

bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar : 
01) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında be

lirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 
(2> Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye 

bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programım, bütçe tasarısı taslağını 
incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 

(3) Üniversite yönetimi ile i l g i l i olarak rektörün getireceği konularda karar 
almak, 

(4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapıla
cak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 

(6) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Fakülteler : 

Madde 7 — Fakülte; yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve 
yayın yapan ve kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir 
yükseköğretim kurumudur ve kanunla kurulur. 

Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümler
den oluşur. Bu eğitim programı uygulayan fakültelerde b i r bölüm bulunur. 

Dekan : 
Madde 8 — a. Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, 

rektörün önereceği, fakültenin aylıklı üç profesörü arasından Yükseköğretim Kuru
lunca üç yıl süre İle seçilir ve Yükseköğretim Kurulu Başkam tarafından atanır. Sü
resi biten dekan yeniden atanabilir. 

Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğ
retim üyeleri arasından en çok i k i kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. 
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Dekan yardımcıları, dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan, gerekil 
gördüğü hallerde yardımcılarım değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardım
cılarının görevi de sona erer. 

Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından bi r i vekâlet eder. 
Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir dekan atanır. 

b. Görev, yetki ve sorumlulukları: 
(1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını 

uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve 
işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, 

(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe 
bildirmek, fakülte bütçesi ile i l g i l i öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü 
aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 

(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim 
ve denetim görevini sürdürmek, 

(5) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 
Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şe

kilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin 
alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, 
bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün 
faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve 
sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

Fakülte Kurulu : 
Madde 9 — a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında 

fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul 
müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri 
Uç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri i k i , yardımcı doçentlerin kendi araların
dan seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. 

Fakülte kurulu olağan toplantılarım her yarıyıl başında ve sonunda yapar. 

Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. 
b. Görevleri: Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri 

yapar : 
(1) Fakültenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve 

bu faaliyetlerle İlgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimim kararlaş
tırmak, 

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 
(3) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Fakülte Yönetim Kurulu : 

Madde 10 — a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın baş
kanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, i k i doçent ve bir yar
dımcı doçentten oluşur. 

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu ge
rekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri 
kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. 

b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı 
bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar : 

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında 
dekana yardım etmek, 

(2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin 
uygulanmasını sağlamak, 
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(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 
(4) Dekanın, fakülte yönetimi ile i l g i l i olarak getireceği bütün işlerde karar 

(5) öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim 
ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 

(6) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Enstitüler: 
Madde 11 — üniversite ve fakültelerde kurulan enstitüler, birden fazla ben

zer ve i l g i l i bilim dallarında lisans üstü eğitim - Öğretim, bilimsel araştırma ve uygu
lama yapan birimlerdir ve kanunla kurulurlar. Enstitüler, ana bilim dalarından olu
şur, üniversite ve fakültelerde lisansüstü eğitim bu maksatla kurulan enstitüler ta
rafından düzenlenir. 

Lisansüstü eğitimi düzenleyecek enstitüleri henüz kurulmamış bulunan üniver
sitelerde, lisansüstü eğitim programları senatolarınca yapılacak yönerge esaslarına 
göre yürütülür. Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı mevzuatı hükümleri uyarınca 
yürütülecek uzmanlık eğitimi tıp fakültelerince uygulanır. 

a. Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim ku
ruludur. 

b. Enstitü müdürü, i l g i l i fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından 
Uç yıl için atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından 
yapıbr. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Rektör ve dekan öneri ve atamalarda 
i l g i l i öğretim üyeleri ile gereken istişarelerde bulunurlar. 

Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için ata
yacağı en çok i k i yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarım değiştire
bilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer. 

Müdüre vekalet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekan
larda olduğu gibidir. 

Enstitü müdürü, 2647 Sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri ens
titü bakımından yerine getirir. 

c. Enstitü Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki 
ana bilim dalı başkanlarından oluşur. 

d. Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, m ü 
dür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için 
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. 

e. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 Sayılı Kanunla fakülte ku
rulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir
ler. 

Yüksekokullar : 
Madde 12 — Yüksekokular, ön lisans veya lisans düzeyinde belir l i bir mes

leğe yönelik eğitim - öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokul
lar her bi r i ayrı bir eğitim - öğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim 
veya anasanat dallarından oluşur ve kanunla kurulurlar. 

a. Yüksekokulların organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yük
sekokul yönetim kuruludur. 

bt Yüksekokul müdürü, üç yıl için i l g i l i fakülte dekanının önerisi üzerine rek
tör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör 
tarafından yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. 

Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından Uç yıl için ata
yacağı en çok İki yardımcısı bulunur. Müdür gerekli gördüğü İmlerde yardımcılarını 
değiştirebilir. 
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Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleride sona erer. 
Müdüre vekâlet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapüacak işlem, de

kanlarda olduğu gibidir. 
Yüksekokul müdürü, 2547 Sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri 

yüksekokul bakımından yerine getirir. 
c. Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okul

daki bölüm, anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur. 
d. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları 

ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için 
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. 

e. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 Sayılı Kanunla fa
külte kurulu ve fakülte kurulu yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul ba
kımından yerine getirirler. 

Bölümler : 
Madde 13 — Bölümler; fakülte ve yüksekokulların amaç, kapsam ve nitelik 

yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini içeren en az bir eğitim • öğretim prog
ramı uygulayan eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimleridir. Yük
seköğretim kurumları içinde bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına 
doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar 
verir. 

B i r diplomaya yönelik eğitim programı uygulamayan, Türkçe, yabana diller, 
inkılap tarihi, plastik sanatlar, müzik ve bedeneğitimi bölümleri rektörlüğe bağlı ola
rak da kurulabilir. 

Bölümler, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabil im veya anasanat 
dallarından oluşur. Bir fakültede veya yüksekokulda aynı veya benzer nitelikte eği
tim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. 

Madde 14 — Bölüm başkanı, o bölümün profesörleri, profesör bulunmadığı 
takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından, 
2547 sayılı Kanunun 21. maddesi h ü k m ü uyarınca atanır. Dekan veya yüksekokul 
müdürü, özellikle bölümü oluşturan anabilim veya anasanat dalı başkanlarının görü
şünü de aldıktan sonra uygun bulduğu bir öğretim üyesini i l g i l i madde uyarınca bö
lüm başkanı olarak atar ve bu konuda rektörlüğe bilgi verir. 

Bölüm başkanı bölümdeki öğretim üyelerinden i k i kişiyi üç yıl İçin başkan 
yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkam gerekli gördüğünde yardımcılarım de
ğiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de 
sona erer. 

Bölüm başkam, .bölümün her düzeydeki eğitim - öğretim ve araştırmalarından 
ve bölümle i l g i l i her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kay
nakların etküi b i r biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkam 
fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli 
öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkam tarafından izlenir ve 
denetlenir. Bölüm başkam, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim -
öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planım açıklayan raporu 
bağh bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar. 

Madde 15 — Bölüm kurulu; bölüm başkanının başkanüğında, varsa yardım
cıları, o bölümü oluşturan anabllim veya anasanat dalları başkanlarından oluşur. Bö
lüm kurulu, 'bölüm İle bölüme bağlı anabllim veya anasanat dallarının eğitim - öğ
retim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve fiziksel 
imkânlardan en etkin biçimde yararlanma için gerekli planların ve işbirliği esasları
nın hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu konularda hazırla
yacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır. 
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Anabilim veya Anasanat Dalı : 
Madde 16 — Anabilim veya anasanat dalı, bölümü oluşturan ve en az 'bir bilim 

veya sanat dalım kapsayan, eğitim - öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin 
yürütüldüğü akademik bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarının kurulmasına, 
birleştirilmesine veya kaldırılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere 
göre Yükseköğretim Ku r u l u karar verir. 

Anabilim veya anasanat dalı başkam, bölüm başkanının görüşü alınarak dekan 
tarafından atanır ve bu konuda rektörlüğe bilgi verilir. 

Anabilim veya anasanat dalı kurulu, b i l i m veya sanat dalı başkanlarından olu
şur. Anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalım kapsadığı du
rumlarda, anabilim veya anasanat dalı kurulu bütün öğretim üyelerinden oluşur. Ana
bilim veya anasanat dalı kurulu, İlgili anabilim veya anasanat dalı programlarının 
planlanması ve uygulanmasında anabilim veya anasanat dalı başkanına görüş bil
dirir. 

Bilim veya Sanat Dalı : 
Madde 17 — B i l i m veya sanat dalı, anabilim veya anasanat dalı içinde eğitim 

öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarına 
bağlı olarak bilim veya sanat dalı kurulmasına i l g i l i anabilim veya anasanat dalı baş
kam ve bölüm başkanının ortak önerileri üzerine dekanın olumlu görüşünü alarak rek
tör karar verir ve bu konuda Yükseköğretim Kuruluna bilgi sunar. 

B i l i m veya sanat dalı başkanı o bilim veya sanat dalında görevli profesörler, 
profesör bulunmadığı takdirde doçentler, doçent bulunmadığı takdirde yardımcı do
çentler arasından anabilim veya anasanat dalı başkanı ile bölüm başkanının ortak 
önerisi üzerine dekan tarafından atanır ve bu konuda rektörlüğe bilgi verilir. 

B i l i m veya sanat dalı kurulu, o bilim veya sanat dalında görevli profesör ve 
doçentler ile yardımcı doçentlerden oluşur. B i l i m veya sanat dalı kurulu, ders prog
ramlarının, araştırmaların hazırlanma ve uygulanmaları ile i l g i l i önerilerini bilim veya 
sanat dalı başkanına sunar. 

Yöneticilerle İ l g i l i Ortak Bükümler : 
Madde 18 — Bölüm, anabllim, anasanat, bilim ve sanat dalları başkanlarının 

görev süreleri üç yıldır. Süresi biten başkan yeniden aynı usullerle atanabilir. Bölüm, 
anabilim, anasanat, bilim ve sanat dalları başkanları ile yardımcıları devamlı statüde 
olan öğretim üyeleri arasından bu yönetmeliğin ,14, 16 ve 17'nci maddelerinde belirti
len esaslara göre seçilir. B i r kişide bu yönetmelikte adıgeçen birden fazla yöneticilik 
görevi toplanamaz. 

Başkanlık görevinde b i r doçentin bulunması halinde bir profesörün, bir yardım
cı doçentin bulunması halinde ise profesör veya doçentin aynı birimde görevlendiril
mesi ile başkanlık görevi sona erer. Boşalan başkanlık görevine usulüne göre yeni 
başkan atanır. Ayrıca bir birimde başkanlık yapan bir yardımcı doçentin, yardımcı 
doçentlik süresinin bitiminde başkanlık görevi de sona erer. 

Bölüm, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dalı başkanları görevi başında tm-
lunamıyacağı süreler için yardımcıları veya öğretim üyelerinden bir i n i vekil olarak 
bırakırlar. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda kalan süreyi tamam
lamak üzere aynı yöntemle yeni bir başkan atanır. 

Geçici Madde 1 — 2547 sayılı Kanunun 7. madde (e) fıkrası uyarınca aynı 
eğitim programlarım izleyen öğrencilerin değişik üniversitelerden birinden diğerine 
yatay ve dikey geçişlerini sağlamak amacı ile üniversitelerin çeşitli bölüm, anabllim 
veya anasanat dalları, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Yük
seköğretim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve üniversitelere bildirilir. 
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Geçici Madde 2 — Kanunla kurulmayan ve 2547 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan enstitülerden, bağımsız olarak yüksek lisans 
veya doktora öğretimi uygulamayan ve başlıca görevleri araştırma veya uygulama 
olan enstitüler, faaliyetlerini i l g i l i üniversite senatosu kararı ile araştırma veya uy
gulama merkezi olarak devam ettirebilirler. 

Geçici Madde 3 — 2547 sayılı Kanunun öngördüğü koşullara uygun olarak 
amaçlan yalnız lisans üstü düzeyde eğitim - öğretim yapmak veya düzenlemek olan 
mevcut fakülte ve yüksekokullann aynı görevleri yürütmek üzere enstitülere dönüş
türülmeleri, Yükseköğretim Kurulu'nun doğrudan veya il g i l i rektörlüğün önerisine 
dayalı kararı üzerine kanunla sağlanır. 

Geçici Madde 4 — 2547 sayılı Kanunun yayımlanmasından sonra atanan rek
tör yardımcılarının görev süreleri 31 Temmuz 1982 tarihinde sona erer. Diğer yöne
ticiler ve yardımcılar ise, kendilerinden öncekilerin sürelerini tamamlarlar. Ancak, 
bunların görev süreleri 31 Ağustos 1982 tarihini aşamaz. 

Madde 19 — 2547 sayılı Kanunun 65. maddesine göre Yükseköğretim Kurulu 
tarafından düzenlenen bu yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Madde 20 — Bu yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkam yürütür. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından : 

Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği 

B Ö L Ü M : 1 

G E N E L H Ü K Ü M L E R 
Amaç ve Kapsam : 
Madde 1 — Bu yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 65. maddesi gereğince hazırlan

mış olup, Yükseköğretim Kurulunun teşkilatını, çalışma usullerini, üyelerinin seçimini, 
yetkisinde olan seçim ve atamalarla İlgili hususları düzenler. 

Tanım ve Kısaltmalar : 
Madde 2 — Bu yönetmelikte geçen deyimlerden; 

K u r u l : Yükseköğretim Kurulu'nu, 
Y D K : Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nu, 
Ö S Y M : öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
Başkan : Yükseköğretim Kurulu Başkanını, 
Genel Sekreter : Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterini, 

Bağlı Birimler : YDK, Ö S Y M ile Kanunun 6. maddesinin i a) fıkrasında sayılan b i 
rimleri 

Başkanlık Divanı : Yükseköğretim Kurulu Başkam, başkan vekilleri ve kâtip üyele
rin tümünü 
ifade eder. 

B Ö L Ü M . I I 

K U R U L U N TEŞKİLİ 

Kurul ve Bağlı Birimler : 
Madde 3 — Yükseköğretim Kurulu, Kanunun 6. maddesinin (b) fıkrasında belir

tilen 25 üyeden oluşur. Kurul'a Yükseköğretim Denetleme Kurulu, öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi ile bu yönetmeliğin 44. maddesinde gösterilen birimler bağlıdır. 
Bu birimlerin daire başkanlığı veya müdürlük şeklinde teşkilatlandırılması Kurul'un 
karan ile olur. 
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Başkanlık : 
Madde 4 — Devlet Başkanı K u r u l üyeleri arasından dört yıl süre İle bir baş

kan; K u r u l Başkanı da i k i yıl süre ile i k i başkan vekili seçer. Bulunmadığı zaman
larda kendisine vekalet etmesi için, Başkan, vekillerinden birini görevlendirir. 

Başkamn Yetki ve Görevleri : 

Madde 5 — Başkan, Kurul'un gündemini hazırlar ve toplantılarını idare eder. 
Disiplin yönetmeliğine göre kurul üyeleriyle rektörler hakkında disiplin ile i l g i l i bir 
tedbir almak gerektiğinde, kurulun, salt çokluğu ile vereceği karara dayanarak ge
rekli işlemi yürütür, Y D K üyeleri ve .bağlı birimler görevlileri için disiplin yönetmeli
ğine göre İşlem yapar. Ö S Y M Başkamın doğrudan, Genel Sekreteri, daire başkanlarını, 
müdürleri, hukuk müşavirlerini ve uzmanları Kurul'un görüşünü alarak atar. Genel 
Sekreter'in üniversite lisans diplomasına sahip kişilerden olması şarttır. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi diğer görevliler, Başkan tarafından, görev yerlerine 
göre, Y D K Başkam veya Genel Sekreterin önerisi ile ve kadro durumu esas alınarak 
atanırlar. K u r u l üyeleri ile rektörlerin İzinleri Başkan tarafından verilir. 

M i l l i Eğitim Bakam, K u r u l toplantısına katılması halinde, oturuna başkanlık 
eder. 

İta Amirliği: 
Madde 6 —• Yükseköğretim Kurulu'nun i t a amiri Başkandır. Gerektiğinde, bu 

yetkiyi kısmen veya tamamen Genel Sekretere veya bağlı birim başkanlarına devre
debilir. 

Yeni üye Seçimi: 
Madde 7 — K u r u l üyeliği süresi (Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) 

sekiz yıldır. Süresi biten üyelerle herhangi bir sebeple kuruldan ayırılanların yerine 
yeniden seçim yapılır. Süreleri sona eren üyelerin Kurul'a yeniden seçilmeleri m ü m 
kündür. 

Üyeliğin Boşalması: 
Madde 8 — Üyeliklerden b i r i s i herhangi bi r nedenle boşalır ise keyfiyet gecikil

meden Başkan taralından Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliğine ve ayrıca üyenin se
çildiği gruba göre; Başkanlığa. Genelkurmay Başkanlığına, M i l l i Eğitim Bakanlığına 
veya Üniversitelerarası K u r u l Başkanlığına, gerekli işlem yapılmak üzere, bi l d i r i l i r . 
Yeniden seçilen üye, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlar. 

Üyelikle Bağdaşmayan Faaliyetler : 
Madde 9 — Kamu yararına kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunlara bağlı kuru

luşlarda herhangi b i r ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek 
geçici görevler dışında, üyeler, b i r kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta fiilen çalışa
mazlar. 

Üyelik Sıfatının Kaybedilmesi: 
Madde 10 — Bakanlar Kurulunca görevlendirme ve yıllık i z i n hariç, b i r takvim 

yılı içinde toplam üç ay kurul çalışmalarına katılmayan üye, kurulun bu durumu tes
pit eden kararı ile üyelikten ayrılmış sayılır. 

Geçici Görevlendirmeler: 
Madde I I — Üyelerin yurt içi ve yurt dışı görevleri Başkanın önerisi üe K u r u l 

tarafından kararlaştırılır. Ac i l hallerde görev Başkan tarafından verilebilir. Durum 
en kısa zamanda kurulun bilgisine sunulur. 
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B Ö L Ü M : III 

K U R U L U N ÇAL I Ş M A U S U L Ü 
Kurulun Toplanması: 
Madde 12 — Kurul, K u r u l Başkanının, bulunmaması veya görevlendirmesi ha

linde bir başkan vekilinin başkanlığında toplanır. Vekil bırakılmadığı durumlarda baş
ken vekillerinden daha yaşlı olanı bu görevi yapar. 

Toplantı Zamanları : 
Madde 13 — Kurul'un çalışmaları süreklidir. Olağan olarak ayda sekiz defa top

lanır. Toplantı günleri ve başlama saati Başkanlıkça tespit edilir. 

Toplantı Ye r i ; 
Madde 14 — K u r u l mutat olarak Kurul binasındaki özel yerinde toplanır. Ku

rul'un kendi kararı i l e bir başka yerde de toplanması mümkündür. 

Olağanüstü- Toplantı : 

Madde 15 — K u r u l , başkanlığın lüzum görmesi veya üyelerin üçte birinin yazılı 
talebi i l e olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

Gündem ,; 

Madde 16 — Olağan toplantılarda gündem Başkanlık tarafından düzenlenip en 
az b i r gün önce üyelere dağıtılır. Üyeler gündeme alınmasını diledikleri konuları top
lantıdan en az üç gün önce başkanlığa iletirler. 

Toplantıya Katılmayan üyeler : 

Madde 17 — A d i durumları ve ani mazeretleri sebebiyle toplantıya katılama
yacak olan üyeler durumların en kısa sürede Başkanlığa bildirirler. Bu üyeler Başkan
lıkça i z i n l i sayılırlar. 

K u r u l Kâtipliği : 

Madde 18 — Tutanak işlerini yürütmek için Başkanın önerisi üzerine, i k i yıl 
süreyle, Kurul'ca i k i kâtip üye görevlendirilir. Kâtip üyelerden hiçbirinin bulunma
dığı hallerde kâtiplik görevi başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yerine ge
ti r i l i r . Kâtip üyeler tutanaklardan Kurul'a karşı sorumludurlar. 

Oturumun Açılması: 

Madde 19 — Oturum, oturum başkam tarafından ve en az 16 üyenin hazır bu
lunduğu anlaşıldıktan sonra açılır. Başkanlık Divanında yalnız başkan veya vekilinin 
bulunması oturumun açılması İçin yeterlidir. 

Görüşmelere Başlanması : 
Madde 20 — Oturum açıldıktan sonra Başkan gerekli gördüğü sunuşları yapar. 

Gündem maddelerine geçilmeden önce, talep halinde, Başkan üyelere gündem dışı söz 
verebilir. Daha sonra gündeme geçilir. Oturum günderninin i l k maddesi olarak önceki 
oturumun tutanaklan okunur. Gerekiyorsa düzeltmeler yapılarak Kurul'un tasvibi 
alınır. 

Gündem Sırasının Değiştirilmesi : 
Madde 21 — Başkanın veya herhangi b i r Üyenin önerisi ve Kurul'un kararı ile 

gündem maddelerinin sıralan değiştirilebilir. 

Konuşma Usulü : 
Madde 22 — Konuşma sırası, başkanlıktan alınan söz sırasıdır. Ancak usul hak

kında söz isteyenlere öncelikle söz verilir. Ayrıca görüşülmekte olan konunun ilg i l i 
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bulunduğu komisyon yönetici veya sözcüsüne sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. Ko
nuşmalarda konu dışına çıkılmaz ve usul hakkında söz alanlar esasa ilişkin görüş 
belirtemezler. 

K u r u l aksine karar almadıkça konuşmalar sınırlandırılamaz. 

Görüşmelerin Ertelenmesi : 
Madde 23 — Başkan görüşmelere ara verebilir. B i r gündem maddesinin görü

şülmesinin veya oturumun başka b i r güne ertelenmesi Başkanın veya bir üyenin tek
l i f i ve Kurul'un kararı i l e olur. Erteleme önerilen diğer önerilere göre öncelikle ka
rara bağlanır. 

Görüşmelerin Yoğunlaştırılması: 
Madde 24 — B i r gündem maddesi görüşülürken Başkan, görüşmeleri o madde 

Üe ilf f i l i olarak ortaya çıkan b i r konuya inhisar ettirebilir. Gündem maddesinin görü
şülmesine daha sonra devam edilir. 

Yeter l ik Önergesi : 

Madde 25 — B i r konu üzerinde lehte ve aleyhte en az birer konuşma isteği ye
rine getirildikten sonra her an yeterlik önergesi verilebilir. Başkan, bu önerge için, 
birer üyeye lehte ve aleyhte söz verdikten sonra oylamaya geçilir. 

O y l a m a : 

Madde 26 — Konu üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra gündem mad
desi oya sunularak kabul veya reddedilir. Her üyenin bir oyu vardır. Her üye oyunu 
kabul veya red yoluyla vermekle görevlidir. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya 
katılmayan üyenin oyu red sayılır. 

Oylama Sırası : 

Madde 27 — Değiştirge önerileri, esas öneriden önce oya sunulur. Oylamaya en 
aykırı öneriden başlanır. Aykırılıkta eşitlik halinde sunuş sırası alınır. 

Ka r a r Nisabı : 

Madde 28 — Kurul'da kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Herhangi bir 
seçim kararında K u r u l tam sayısının salt çoğunluğu olan 13 oyun ittifakı aranır. Üçün
cü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde, dördüncü turda, ençok oy alma esa
sı uygulanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

Oyverme Şekli : 
Madde 29 — Oylama, açık ve işaretle yapılır. Ancak Kurul gizli veya üye isim 

belirtilmesi usulü ile oylama yapılmasına karar verebilir. Açık oylamada oy sayımı 
Başkanlıkça yapılır. 

Oy Tasnif B e y ' e t i : 
Madde 30 — Kurul'ca oylamanın açık yapılmamasına karar verilmesi halinde, 

Başkan oyların tasnifi için üyelerden i k i kişilik tasnif hey'eti önerir, hey'et Kurul'un 
karan ile oluşur. 

Oylama Sonucu : 
Madde 31 — Oylama sonucu Başkan tarafından Kurul'a açıklanır. Gerekli tu

tanak, tasnif hey'etince tutulduktan sonra oylar bu hey'etçe imha edilir. 

K u r u l Kararlarının Açıklanması : 
Madde 32 — Kurul kararları ancak Başkan veya yetkili kıldığı kişi tarafından 

açıklanır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa; 18 



18 Şubat 1982 — Sayı : 17609 R E S M İ G A Z E T E Sayfa : 19 

Kara r l a rm Tekrar Görüşülmesi: 
Madde 33 — Karara bağlanmış bir konunun Kurul'da tekrar görüşülmesi; en 

az beş üyenin önerisi üzerine toplantıda bulunanların 2/3'ünün kararı veya başkanın 
gerekli görmesi ile mümkündür. 

Görüşme Tutanakları : 
Madde 34 — K u r u l görüşmelerinin tutanak özetleri ve alınan kararlar katip 

üyelerinin sorumluluğunda yazılır. Kararlar b i r sonraki toplantıda Kurul'un onayına 
sunulduktan ve K u r u l tarafından aynen veya varsa maddi hatalar düzeltildikten sonra 
Başkanlık Divanı tarafından imzalanır. Kararlara, yıl belirtmek sureti ile her yıl (1) 
numaradan başlanarak almış sırasına göre numara ve tarih verilir. Tutanak özetleri 
üyelerin bilgisine açık tutulur. 

Komisyon Çalışmaları : 
Madde 35 — K u r u l çalışmalarım kolaylaştırmak amacıyla K u r u l veya Başkan 

tarafından, kurul üyelerinden veya dışardan çalışma veya İhtisas komisyonları kuru
labilir. Kurulca aksine karar alınmadıkça, bunların çalışmaları üyelere açıktır. Ancak, 
bu üyeler oylamaya katılamazlar. K u r u l Başkanı her komisyon için bir yürütücü öne
rir. Kurul'da itiraz vaki olmazsa görevlendirme yapılmış sayılır. 

Kurul, bütün üyelerinin katılabileceği genel komisyon şeklinde de çalışabilir. 
Ancak bu toplantılarda bağlayıcı 'karar alınamaz. 

Üye Olmayanların K u ru l ' a Katılması : 
Madde 36 — Kapalı toplantüar hariç, K u r u l toplantılarına Üniversitelerarası 

Kurul Başkam katılabilir. Bunun dışında, kurul kararı ile, Yükseköğretim Kurumla
rının yönetici ve öğretim elemanları da toplantılara katılabilirler. 

Genel 'Sekreter, aksine karar alınmadıkça, raportör olarak bütün toplantılara 
katılır. 

tiye olmadıkları halde toplantıya katılmış olanların oy hakları yoktur. 

Uzman ve yetki l i ler in Dinlenmesi : 
Madde 37 — Kurul, lüzum görüldüğü hallerde bağlı bulundukları makam ve ku

rumların muvafakatim alarak i l g i l i görevlileri veya yetkili uzmanları açıklamalarda 
bulunmak için toplantılara davet edebilir. Bu suretle davet edilenler, bu görev dolayısı 
ile öğrendikleri hususların gizliliğine uymakla yükümlüdürler. Görevlendirilenlerin yol
luk ve zaruri masrafları Kurul bütçesinden karşılanır. 

B Ö L Ü M : İV 

S E Ç M E V E A T A M A L A R 

Aday İnceleme Komisyonu : 
Madde 38 — 2547 sayılı Kanunla seçilmesi ve önerilmesi kurulun yetkisine veri

len görevlilerin belirlenmesi için Kurul kararı ile Aday İnceleme Komisyonu veya ko
misyonları kurulur. Her Komisyon altı üyeden oluşur. Dört üye, beş kişilik başkanlık 
divanının dışında kalanlardan kura ile seçilir. Diğer i k i üyeyi divan seçer. 

Komisyonun Çalışma Şekli : 
Madde 39 — Komisyon, Kurul'a başvuran veya i l g i l i kuruluşlar ile K u r u l üye

lerince, önerilen adayların dosyalarım, sözkonusu hizmete uygunlukları açısından i n 
celer. E k s i k b i l g i veya belgelerin tamamlanması için Başkanlığa öneride bulunur. Ko
misyon, inceleme sonuçlarını Kurul'a açıklar. 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 19 



Sayfa: 20 R E S M İ G A Z E T E 18 Şubat 1982 — Sayı : 17609 

Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri: 
Madde 40 — Kurul, Aday İnceleme Komisyonunun görüşlerini de dikkate alarak, 

Denetleme Kurulu iğin beş profesör ile Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından 
gösterilen üçer adaydan birer kişiyi atanmaları için Kurul Başkanına önerir. K u r u l 
Başkanı, önerilen üyeler ile Denetleme Kurulu Bafkanı'nın atamasını yapar. 

Rektör Adaylarının önerilmesi : 
Madde 41 — Kurul, Aday İnceleme Komisyonunun görüşlerini de dikkate ala

rak, her üniversite için dört rektör adayının Devlet Başkanına önerilmesini karara 
bağlar. 

Dekanın Atanması : 
Madde 42 — B e l l i b i r fakülteye dekan atanabilmesi için, Fakültenin bağU bu

lunduğu Üniversitenin Rektörü, o fakültenin aylıklı üç profesörünü seçerek Kurul'a 
önerir. Kurul, Aday İnceleme Komisyonunun bu adaylarla İlgili görüşlerini de dikkate 
alarak dekanı seçer. Başkan sonuca göre atamayı yapar. 

Profesörlerin Atanması : 
Madde 43 — Yükseköğretim Kurulu, ilân edilmiş açık profesörlük kadrosuna, 

2547 sayılı Kanunun 26. ve geçici 8. maddelerine ve i l g i l i yönetmeliğe göre atanma 
şartlarım haiz olanların atanmalarım karara bağlar, atama işlemi başkanın onayı 
ile tamamlanır. 

B Ö L Ü M : V 

B A Ğ L I B İ R İ M L E R 
Badh Birimler . 

Madde 44 — Yükseköğretim Kurulu bağlı birimleri YDK, Ö S Y M , özel Kalem, 
Hukuk Danışmanlığı ile Genel Sekreterin yönetimindeki, Araştırmalar Dairesi, Büt
çeler ve Yatırımlar Dairesi, Eğitim - öğretim Dairesi, Koordinasyon Dairesi. Planlama 
Dairesi, Yönetim Dairesidir. 

B u birimlerin kuruluşları ile il g i l i gerekli düzenlemeler ile çalışma, işleyiş, ha
berleşme, iş akımları, iş analizi, iş tarif ve tasnifleri özel yönetmeliklerde gösterilir. 

Gizli Tezkiye ile İlgili Düzenleme : 
Madde 45 — Bağlı birimlerde çalışan memurların tezkiye amirleri ile tabi tutu

lacakları g i z l i tezkiye varakası. Bakanlar Kurulunun 27/7/1951 gün ve 3/13417 sa
yılı kararı ile onanan «Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile İlgili Memur ve Hiz-
metlilerin Sicilleri Üzerine Emekliye Şevkleri Hakkındaki Tüzük» ün 3. ve 5. madde
leri [gözönühde tutularak ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. 

B Ö L Ü M : V I 

GEÇİCİ M A D D E 
üyeliğin Yenilenmesi : 
GEÇİCİ M A D D E — Yükseköğretim Kurulu üyelerinden dörtte birinin, Yük

seköğretim Denetleme Kurulunun üyelerinden üçte birinin her i k i yılda bir hangileri
nin yenileneceği, i l k ikinci dördüncü ve altıncı yıl sonunda ad çekme suretiyle belir
lenir. 

a. Yükseköğretim Kurulu Yenilenme Usulü : 
(1) Devlet Başkanı tarafından seçilenlerin dörtte biri, 

(2) Bakanlar Kurulu ile Mili Eğitim Bakanlığınca seçilenlerin dörtte biri, 
(3) üniversitelerarası Kurul'ca seçilenlerin dörtte biri, 

arasından her grup içinde ayrı ayrı ad çekme suretiyle yapılır. 
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b. Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin Yenilenme Usulü : 
(1) Yükseköğretim Kurulunca önerilen beş profesör İle M i l l i Eğitim Bakanlı

ğınca seçilenlerin üçte b i r i , 
(2) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'ca gösterilerek Yükseköğretim Kurulunca 

seçilenlerin üçte biri, 

arsamdan her grup içinde ayrı ayrı ad çekmek suretiyle yapılır. 

Yürürlük : 
Madde 46 — Yükseköğretim Kurulunca, 2547 sayılı Kanunun 65. maddesi gere

ğince düzenlenen bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

Madde 47 — Bu yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkam yürütür. 

9 

Adıyaman Valiliğinden : 

Adıyaman ili Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan ödeneğin 
Dağıtımı Esaslarım Gösterir Yönetmelik 

K A P S A M : 

Madde 1 — Adıyaman ili sınırlarındaki projeli veya teknik yönden proje tan
zimini gerektirmeyen projesiz köy girişimlerini teşvik etmek üzere özel İdare Müdür
lüğü bütçesinin köylere yardım tertibine konulan ödeneğin harcama ilke ve yöntem
leri bu yönetmelikte tesbit edilmiştir. 

A M A Ç : 

Madde 2 — Yardımın amacı, köylerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
larını sağlamak için Köy Kamu Tüzel Kişiliğince yapılan girişimleri desteklemek ve 
bu suretle köy toplumunu daha i y i yaşam şartları düzeyine ulaştırmak konusunda 
yerel çabalarını teşvik etmektir. 

İ L K E L E R : 

Madde 3 — Yardım yapılacak girişimlerin; 
a) Köyün sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak nitelikler taşı

ması, 
b) Köyün çoğunluğuna hizmet götürmesi, 

c) Devlet Yatırım programında olmaması (yatırım programlarına dahil olup 
da köylü katkısı bulunan işlerde bu katkının tamammı karşılamaya mahalli gücün 
yetmemesi), 

ç) Yardım yapılacak tesisin en az % 25-50'sinin köy idaresi tarafından yapıl
mış veya karşılanmış olması gereklidir. Köy halkının bedeni veya nakdi kalkısını 
içermesi zorunludur. 

Y A R D I M K O N U S U O L A B İ L E C E K İŞLER : 

Madde 4 — Yardım konusu olabilecek işler aşağıda maddeler halinde sıra

lanmıştır. 
1 — Köy konakları yapımı (Muhtar odası, Misafirhane, Okuma odası Vb.) ve 

onarımı, 
2 — Okul, Eğitim odası, öğretmen lojmanı, ek dersler vs. yapımı ve onaranı, 
3 — Köy orta malı fırın ve değirmenlerin yapım ve onarımı, 
4 — Köy hamam ve çamaşırhane tesisler yapım ve onarımı, 
5 — Küçük sulama tesisleri yapımı (Devletçe ele alınmayan nitelikte olanlar). 
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8 — Köy Tüzel kişiliğine ait turistik yerlerin yapımı ve geliştirilmesi, 
7 — E l e k t r i k tesisleri yapımı (Devletçe yapılan ana tesisler dışında kalan d i 

ğer işler) 
8 — Kanalizasyon yapımı, köy içindeki akarsu yataklarının düzenlenmesi, 
9 — Su basmalarım önleyecek tesisler, 
10 — Mer'a ıslahı ve geliştirilmesi, 

11 — Köy korusu ve köy ormanı, Köy meyvalığı yapımı, 
12 — Telefon haberleşme tesisleri, 
13 — K ö y hudutları iğinde su ürünleri ile tarımsal ürünlerin yeraltı ve yerüstü 

servetlerinin değerlendirilmesi ve üretimlerinin arttırılması için yapılacak işler, 

14 — Su ürünlerinin ve tarımsal ürünlerin satılması, işlenmesi ve değerlendi
rilmesi maksadıyla kurulacak işletmeler İçin lüzumlu araç ve gereçler, 

15 — Hayvan banyolukları ve aşım durakları yapımı, köy orta malı damızlık 
temini, ahır yapımı ve onarımları, 

16 — Köy umumi helası yapımı, 

17 — Köy içi yollarının yapımı ve bakımı, 
18 — Köyün orta malı taş, tuğla, kireç, kum ve benzeri ocaklarının geliştiril

mesi, 
19 — Mezarlık çevre duvarları İnşaatı 
20 — Köy içi köprüleri yapımı, 
21 — Park, bahçe, oyun ve spor alanları yapımı, 

22 — Köy Toplum Kalkınması yönünden faydalı görülecek diğer girişimler, 
Bu esaslar dahilinde köylerin kurdukları birlikler tarafından girişilecek ben

zeri İşler için de yardım yapılır. 

Y A R D I M Y A P I L A C A K K Ö Y L E R İ N Ö N C E L İ K SIRASI : 
Madde 6 — Aşağıdaki hallerde yapılacak yardımlar bakımından köylere ön

celik tanınır. 
a) Köyün kuruluş yeri itibariyle özel sorunları bulunması, 
b) Köyün ekonomik, sosyal ve alt yapı tesisleri yönünden geri kalmış olması, 

Devlet veya 11 Yardımlarından az faydalanmış bulunması, 

c) Hizmetten faydalanacak nüfusun fazlalığı, 
ç) Konunun mahalli imkânlar İle başlanmış ve malt yetersizlik sebebiyle ta

mamlanamamış işlerden bulunması, 
d) Köyün turistik önemi bulunması, 

e) Köy tarafından projeye katılma oranının yüksek olması, 
f) Yapılacak yardım ile köyün ele aldığı teşebbüsün hemen ikmal edilebilecek 

veya hizmete girebilecek nitelikte olması, 

Y A R D I M Y A P I L M A Y A C A K H A L L E R : 

Madde 6 — Köyün kalkınmasına kısa sürede etkili olmayacak projelere pren
sip olarak yardım edilmeyecektir. 

Devlet ve II programlarına girmiş projeler için de aynı husus söz konusudur. 
Keza, olağanüstü bir durum ortaya çıkmadıkça aynı projeye mükerrer yardım yapıl
mayacaktır. 

Y A R D I M M İ K T A R I V E V E R İ L M E Ş E K L İ : 

Madde 7 — a) Yapılacak yardımın miktarı her yıl bütçe kararnamesinde 
belirtilir, Sarfı özel İdare Müdürlüğü ve ilçelerde özel idare Memurluklarınca sağla
nır. 

b) Verilmesi kararlaştırılan yardımlar (3) eşit taksitte ödenir. 
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c) Yardım; isin % 25 oranında gerçekleşmesinden sonra başlatılır. Merkez 
ilçede i l g i l i daire müdürlerince, ilçelerde kaymakamlarca iğin yürütülmesi devamlı 
kontrol edilir. Kaymakamların ve Daire Müdürlerinin verecekleri rapora göre ödeme'' 
lere devam edilir. 

ç) Yardım; ayni ve nakdi olarak yapılır. 

d) Yatırımın durumuna göre ilçelerde kaymakam, merkezde i l g i l i kurum ami
rinin istemi ve sorumluluğu dahilinde yardım defaten de ödenebilir. 

H A R C A M A L A R I N İ Z L E N M E S İ V E G E R E Ğ İ N D E Y A R D I M I N K E S İ L M E S İ : 

Madde 8 — Valilik; yardımın yerinde ve vaktinde sarf edilip sarf edilmediğini, 
i l g i l i daire müdürleri ve Kaymakamlıklar aracılığı ile devamlı tetkik ve kontrol et-
ti r i r . 

Yardımın maksada uygun şekilde harcanmadığının tespit edilmesi halinde Kay
makamın veya Daire Müdürünün teklifi üzerine İI Daimi Encümen kararı ile yardım 
kesilir. 

Yardımın kesilmesi halinde artan ödenek; 11 Daimi Encümeninin uygun gördüğü 
projeye müstenid diğer işlere tahsis olunur. 

T E K N İ K V E İDARİ Y A R D I M : 

Madde 9 — 11 ve İlçelerin i l g i l i 'daireleri, köy muhtarlarına, projelerin hazır
lanmasında ve uygulanmasında, kontrolünde teknik ve idari yardımda bulunurlar. 

İlçelerde Kaymakamlar işlerin vaktinde ve projeye uygun şekilde tamamlan
ması, yardımın amacına ulaşması için her türlü tedbire başvurur. 

Y A R D I M İ S T E M E V E U Y G U L A M A ŞEKLİ : 

Madde 10 — Yardım isteğinde bulunan köy muhtarlığı konunun amaç ve kap
samım, köyce hangi şekilde ve ne miktarda katkıda bulunacaklarım belirten ve iht i 
yar Kurulu kararı eklemek suretiyle ilçelerde Kaymakamlara merkez ilçede ve Vali
liğe yazılı olarak müracaatta bulunurlar. Bu maksatla her konu için ayrı müracaat 
formu doldurulur. 

Kaymakamlarca uygun görülen müracaat formları görüş ve kanaat belirtilerek 
Valiliğe gönderilir. 

Valiliğe bizzat yapılan ve ilçelerden gelen istekler; Valiliğin tensibi halinde 
önce bu işlerle i l g i l i idari şubelerce incelemeye tabi tutulur. Dairesince yardım edil-
mesi uygun görülen işler için lüzum görülürse 11 Daimi Encümen Toplantılarına ilgili 
daire müdürü de katılır. 

Yardım yapılması kararlaştırılan işlerin projeleri i l i n konuyla i l g i l i daireleri 
tarafından hazırlanır. Lüzumu halinde projeler mevzuat hükümleri dairesinde Vali
liklerce serbest bürolara da yaptırılabilir. Bu maksatla yapılacak proje bedelleri i l 
özel idare bütçesinden karşılanır. 

Yardımlardan yararlanmak isteyen merkez ilçeye bağlı köylerin Valiliğe, ilçe 
lere bağlı köylerin de i l g i l i kaymakamlıklara her mali yılın 10. ayı sonuna kadar 
başvurularım yapmış olmaları gerekir. 

Y Ü R Ü R L Ü K : 

Madde 11 — Va l i l i k makamınca hazırlanıp i l genel meclisi yerine kaim i l daimi 
encümenince de kabul olunan bu yönetmelik hükümleri Resmi Gazete'de yayınlanma
sını müteakip yürürlüğe girer. 

Y Ü R Ü T M E : 

Madde 12 — Bu yönetmelik hükümlerini Adıyaman Vali'si yürütür. 
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Adamı Belediyesinden: 

Konya tline Bağlı Atlantı Belediyesi İmar Yönetmeliği 
BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1.01 — 6785 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulu
nan bu Yönetmelik Atlantı Belediyesi sınırları içinde ve bu Belediyenin mücavir 
sahalarında uygulanır. 

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

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

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

Ancak, imar planlarında, 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 yü7 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 İskân 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 baklan
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
ması yetkileri, İmar ve İskân Bakanlığına aittir. Bu yetkilerden tamamı veya bir 
kısmı Belediyeye bırakıldığı sürece, bunlar Belediye tarafından kullanılır. 

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

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

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

Madde 1.09 — Ruhsat alınması gerektiği halde, ruhsat alın madan yapılan 
veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar, imar planı ile kanun, tüzüt ve yönetme-

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: S4 



18 Şubat 1982 — Sayı : 17609 R E S M İ G A Z E T E Sa y f a : 25 

lik esaslarına uygun bale 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 yürürlükte olan esaslara, ge
rekse bu yönetmelik esaslarına göre incelenerek, haklarıda lehte olan hüküm uygu
lanabilir. 

ÎKÎNCİ BÖLÜM 
TARİFLER 

Madde 2.01 — Bu yönetmelikte sözü geçen ve açıklaması faydalı görülen bazı 
tâbirler aşağıda tarif olunmuştur: 

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

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

b) 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) İnşaat sahası: Bodrum ve çatı katlan dahil, iskânı mümkün olan bütün 
katların, ışıklıklar çıktıktan sonraki sahaları toplamıdır. Açık çıkmalar bu sahaya 
dahil değildir. 

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

f) Son kat: Çatı veya çarı katlan altında bulunan normal katların en üstte 
olanıdır. 

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

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

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

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

vazifeli olduğu hizmet ve faaliyetleri ifa eden müesseselere ait veya bu müessese-
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lere e sermayesinin yansından fazlasına iştirak olunan teşekküllere ait olup, bir 
kamu hizmeti için kullanılan binadır. 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ARSA V E 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 
yapılann ölçü ve ihtiyaçları da gözönünde tutularak tesbit olunur. Şu kadar ki, 
bu tesbıt 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 meşalesi + (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 + ( 1 2 ) metreden, 
D) Yüksek inşaat bölgelerinde: (30) metreden, 
II — Yalnız tek katlı dükkan yapılacak ticaret bölgelerinde: (4) metreden. 
III — Küçük san'atlar bölgelerinde: 
a) Bitişik nizamda: (4) metreden, 
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (4) metreden, 
c) Aynk 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: 
1 — ikamet ve ticaret bölgelerinde: 
a) Ön bahçesiz nizamda : (10) metreden, 
b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (10) metreden, 
II — Yalnız tek katlı dükkan yapılacak ticaret bölgelerinde: 
a) Ön bahçesiz nizamda: (4) metreden. 
b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (4) metreden. 
III — Küçük san'atlar bölgelerinde (10) metreden, 
IV — Sanayi bölgelerinde: (30) metreden, az olamaz. 
PARSEL SAHALARI: 
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde: Yüksek inşaat bölgesi olarak tesbit 

edilen yerlerde (2000) m 2 den. 
II — Sanayi bölgelerinde: (2000) m 2 den, az olamaz. 
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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 V E İFRAZLARDA İSTİSNALAR: 
Madde 3.03 — a) Çeşitli kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi 

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

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

c) Birden fazla sokağa yüzü bulunup ta, diğer bütün şartlar tahakkuk ettiği 
halde, sadece sokak yüzleri bu yönetmelikteki asgari cephe genişliği şartlama 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 edilmez. 
UMUMİ HİZMETE AYRILAN Y E R L E R : 
Madde 3.05 — İmar plânlarında, iskân hudutları içinde bulunup da, umumi 

hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı ay-
rıldıktan sonra, geriye kalan 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 göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar kamulaştırıhncaya kadar sahip
leri tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam olunur. 

Bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil bulunmayanlarında; yükseklikleri tabii 
zeminden (3.50) metreyi, inşaat sahaları toplamı (100) metrekareyi geçmemek, 
mümkün mertebe sökülerek başka yere nakli kabil malzemeden ve buna müsait 
bir sistemde inşa edilmek şartıyla ve yine imkân nisbetinde mevcut veya müstakbel 
yol güzergâhlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle, İmar Kanununun 11 nci madde
sindeki şekil ve esaslar dairesinde muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. Bu ya-
pının, imar planına göre bulunduğu bölgenin özellikleri ve belediyenin imar 
işlerini yürütmekle görevli dairesinin teklifi de gözönüne alınarak, hangi maksat 
için yapılıp kullanılabileceği belediye encümenince tayin ve tesbit olunur. Mal sa
hibi bu maksadın dışına çıkamaz. 

Ayrıca, bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil olanlarında program müd
deti sonunda, programa dahil olmayanlarında ise, kanunen muteber müracaat ta
rihinden itibaren 5 yıllık müddetin geçmesi halinde, bu yer belediyece kamulaş-
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tunlmadığı 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 kamulaştırılmcaya 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 mâruf 
tesislerden başka yapı yapılamaz. 

İSKAN HUDUTLARI DIŞINDAKİ Y E R L E R : 
Madde 3.08 — İskân hudutları dışında kalan yerlerde bulunan arsalarda sıhhi 

ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde, arsa sathının (% 5) inden fazla yer işgal 
etmemek, inşaat sahaları toplamı (2.50) metrekareyi ve saçak seviyelerinin tabi ze
minden yüksekliği (3.50) metreyi aşmamak, yola ve arsa şuurlarına (5) metreden fazla 
yaklaşmamak şartıyla, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri veya 
ziraat, eğlence veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müştemilât binaları ya
pılmasına izin verilebilir. 

Ancak, bu izin keyfiyeti, arsa sahibine iskân hudutları içerisindeki arsa sa
hiplerinin diğer haklarını veya başka bir hak bahşetmeyeceği gibi, belediyeyi de 
herhangi bir mükellefiyete zorlamaz. 

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

BİNA İNŞA ŞARTLARI: 
Madde 3.09 — Genel olarak parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uyma

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

Bu gibi arsalar, İmar Kanunu hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait hale 
getirilinceye veya bu mümkün olamadığı takdirde kamulaştırılmcaya 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-
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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 nizamma tabi olan veya ikili blok yapılması gere
ken yerlerde, daha uygun çözüm yollan bulmak maksadıyla, birkaç dar parseli 
birlikte mütalâa ederek o yer için tesbit edilen yapı karakterine uyacak bir tertipten 
uzaklaşmamak üzere, bina cepheleri toplamı (24) metreyi geçmeyen ikili veya üçlü 
bloklar teşkil etmeye belediye yetkilidir. 

BİNA DERİNLİKLERİ : 

Madde 3.13 — Bina derinlikleri (20) metreyi geçmemek ve hiçbir yerde arka 
bahçe sınırına (3) metreden fazla yaklaşmamak şartıyla: 

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

2 

(Burada: 1 = bina derinliğini, 
L = parsel derinliğini, 
k = ön bahçe mesafesini, 
H = bina yüksekliğini gösterir.) 

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

lerde arka bahçe sınırına (1) metreden fazla yaklaşmamak şartıyla bu derinliği (7) 
metreye çıkarmağa, 

Derinliği (7) metreden az olan arsalarda da, komşu parsellerle ahenk teşkil 
etmek ve onlara herhangi bir zarar vermemek şartıyla, pat sel derinliğince yapı izni 
vermeğe, 

Belediye yetkindir. 
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. 
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d) İmar plânında, ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki yapı adalarında 
yapılacak binaların, gece gündüz ikamete ayrılmayıp sadece işyeri olarak kullanılan 
zemin katlan ile aynı maksatla kullanılan birinci katlan müşterek mütalâa edile
rek, bunların yüksekliği (3.50) 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 miktan aşan kısmın, arka komşu 
sınırından en az (3) metre geriden başlatılması lâzımdır. 

BİNA YÜKSEKLİKLERİ: 
Madde'3.14 — a) imar 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. 

imar plânına göre; genişliği: 
(6.00) m.'ye kadar olan yollarda: Bina yüksekliği (6.50) metreden, kat adedi 

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

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

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

bodrum hariç (2) den fazla, 
(14.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (6.50) m.'den fazla olamaz, 
(19.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (6.50) m.'den fazla olamaz. 
(imar plânlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbir

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

b) imar 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 mes'uliyeti ile fenni mes'uliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak şar
tıyla, noksan katlı inşaat yapılabilir. Belediyece uygun görülen hallerde 3 ve daha az 
katlı bina yapılması gereken yerlerde inşa olunacak noksan katlı binalarda ise bu 
şartlar da aranmayabilir. 

Ayrıca, bina yapılması mümkün olan ve 6785 sayılı Kanunun 48 nci maddesinin 
uygulanması bahis konusu olmayan parsellerde sahibinin isteği ve belediye encümeni 
kararıyla, uygun görülecek muvakkat bir zaman için, yüksekliği (3.50) metreyi geç
meyen bina veya tesislere de izin verilebilir. 

d) Bu maddenin uygulanmasında, yollardaki arızî genişleme ve daralmalarla 
ön bahçe, yeşil saha, röfuj, meydan, demiryolu, su kenan 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. 
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f) Bu maddede tespit edilen yükseklik her kata 3 metre tekabül edeceğine 
göredir. Su basmandan sonra ilk 3 metrelik 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 tretuvan 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 ön 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 ki, bina de
rinliğinin (20) metreden fazla olmaması halinde bu fıkradaki (3) metrelik mesafe 
şartı da aranmayabilir. 

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

Cephe genişliği (12) metreyi geçmeyen bir parselde yapılacak bina yüksekliği
nin, iki 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 cephesince bu kota esas olan tretuvar üst seviyesinden aşağı düşürülemez ve 
(+ 0.50) metreden de fazla olamaz. Fazla meyilli sokaklar üzerinde yapılacak bina
larda uygulanacak şekli takdire, gereken yerlerde kademeler yaptırmağa belediye 
yetkilidir. 

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

BAZI YAPILARDA ARANAN ŞARTLAR: 

Madde 3.17 — a) Kat adedi ve yükseklikler: 
Kerpiç binalarda: Bir bodrum ve bir normal kat, yani (3.50) metrsyı, 
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Hımış, ahşap, yatım ahşap, yarım kârgir binalarda: Bir bodrum ve iki normal 
kat yani (650) 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 
(050) metre yüksekliğe kadar ve en az bir tuğla kalınlığında yangın duvarı yapıt 
ması şartıyla bitişik olarak inşa edilmeleri mümkündür. 

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

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

SAÇAKLAR: 

Madde 3.18 — Binalarda saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak saçakların 
(1.20) metreyi geçmemek üzere genişliği belediyece tâyin olunur. 

Madde 3.19 — Yapılarda ayrıca çekme ve çatı katı yapılamaz. Bu konuda 
28/9/1978 gün ve 16418 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ek madde hükümlerine 
uyulacaktır. 

ÇIKMALAR: 

Madde 320 — Binalarda, azami bina sahası dışında : 
Kendi bahçe hudutları dışına taşmamak, 
Genişliği (1.20) metreyi aşmamak, 
Yol cephelerinde kot aldığı nokta hizasından, diğer cephelerde tabii zeminden 

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

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

yapılacak çıkmalar, yan ve arka komşu hudutlarına, açık çıkmalarda (2) 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 (150) metreye, kapalılarda (2) met
reye kadar yaklaştınlabilir-

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

Komşu parselde imar planına göre aynen muhafazası gereken ve arka cephe 
hattı, çıkma yapılacak binanınkinden ileride olan bir bina bulunması halinde, çık
manın bu hattı aşmamak üzere bu tarafta komşu hududuna kadar devam ettirilmesi 
de mümkündür. 

PARSEL SINIRI DIŞINDAKİ ÇIKMALAR : 

Ön bahçesi bulunmayan yada yeterli olmayan teşekkül etmiş, bölgelerde; yol, 
meydan, yeşil alan gibi kamu kullanımına ayrılmış yerler üzerinde, parsel sınırı dı
şında, eski yönetmelik maddeleri uyarınca imar durumuna ve ruhsatı alınmış onanlı 
projesine uygun olarak çıkmalı bina yapılmış ise, yeni yapılacak binalarda aynı ko
şullarla çıkma yapılabilir. Ancak, yapılacak çıkmaların kapalı kısmı cephe boyunca 
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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 ada s ın ın bir kenarında bu maddede belirtilen şekilde çıkmalı 
bina varsa, adanın sadece o kenarı çıkmalı teşekkül etmiş sayılır. 

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

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

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

Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa ya-
pilsin (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 (2.20) metre yükseklikte bulunmak şartıyla, yol durumuna, civarın ve binanın 
karakterine göre, belediyece tesbit edilecek giriş saçaktan çıkma addedilmez. 

IŞIKLIKLAR: 

Madde 321 — Her müstakil ev veya dairede, en az bir oturma odası ile yatak 
odalarının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları gereklidir. Bu şekilde 

ışık ve hava almalarına lüzum olmayan diğer odalarla mutfakların ışıklıktan, 

yıkanma yeri ve V7.C. lerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmaları da müm
kündür. 

Genel olarak ışıklıklar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyen binalarda dar 
(cenan (1.00) metreden ve sahası (3.00) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenarı 
(1.50) metreden ve sahası (4.50) metrekareden az olamaz. 

Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacakları ışık-
lıklar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyenlerde dar kenarı (1.50) metreden ve 
sahası (4.50) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenarı (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 artardır. 

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 getirmemde 
üzere, sokak cephesinde bina yüksekliğince en az bir piyese yer verilmesi veya bele
diyece mahzur görülmeyen hallerde bu kısmm aynı şekilde duvarla kapatılması 
mecburidir. 

EVLERDE BULUNMASI G E R E K E N 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 (1.20x2.00) m. 
W. C. (1.00x1.20) m. 
Antre, ofis, koridor, yatak holü vs. iç geçitler (1.00x120) m. 
Birden fazla 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 
IÇ YÜKSEKLİKLER : 
Madde 323 — Genel olarak, iskân edilen katların, taban döşeme kaplaması 

üzerinden tavan altına kadar olan yüksekliği (2.60) metreden az olamaz. 
Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, W.C, kiler, ofis, antre, koridor, yatak 

holü, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler, asma kıtlar, iskân edilmeyen çatı 
ve bodrum katları ile müştemilât binalarında bu yükseklik (220) metreden aşağı 
düşmemek üzere indirilebilir. 

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

Otel, pansiyon, işhanı, büro, mağaza, dükkân ve benzeri işyerlerinin ve içeri
sinde insan oturan, yatan veya çalışan diğer binaların iç yükseklikleri de (2.60) met
reden az olamaz. 

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

P E N C E R E L E R : 
Madde 324 — Binalarda, pencere boşlukları toplamı, faydalanılacak piyes 

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

KAPILAR: 
Madde 3.25 — Genel olarak kapı yükseklikleri (2.00) metreden, kapı genişlikleri 

ise; bu Yönetmelikte sözü geçen umumi binaların, otel, pansiyon, işham, çarşı ve 
benzerleriyle, daire adedi 4'ten fazla olan apartmanların ana giriş kapılarısın (1.40) 
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metreden, mutfak, ki ler , yıkanma yeri , WC ve benzeri yer ler in kapılarında (0.70) 
metreden az olamaz. 

Asansör, garaj, odunluk, kömürlük, depo ve benzeri özellik arzeden yer ler in 
kapılarında b u madde hükümleri aranmaz. 

Madde 3.26 — Binaların bitişik komşu tarafına, i l g i l i komşu parsel sahibinin 
muvafakat i alınıp tapuya tescil ettirilmedikçe ve ait olduğu piyes kapı veya pencere 
açılmasa dahi esasen gerekli d i rekt ışık ve havayı alacak e lemanlara sahip bulun
madıkça, pencere ve kapı açılamaz. 

MERDİVENLER: 
Madde 3.27 — B u Yönetmelikte sözü geçen u m u m i b inalar la , otel , işhanı, büro, 

pasaj, çarşı ve benzerlerinin, b i rden fazla dairesi olan ev ve apartmanların merdiven
l e r i ahşap olamaz. 

Merd iven ve sahanlık genişlikleri: 
Yukarıda bel i r t i len b ina larda ve varsa çatı katındaki daireler dahi l dörtten 

fazla dairesi bu lunan apartmanlarda, (120) metreden, diğer b ina larda (1.00) metre
den az olamaz.. 

B u genişliklerin: 
Tek aileye mahsus evlerde (1.00) metreye, çatı ve bodrum merdivenler ile 

servis merdivenlerinde (0.70) metreye kadar ind i r i lmes i mümkündür. 
Merd iven basamaklarının ölçüleri: 
a) Basamak yüksekliğini göstermek ve {0.19) metreden fazla o lmamak, 
b) Basamak genişliğini göstermek üzere: 2a+b=60 i l a 63 formülüne göre 

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

genişliği (0.10) metre olacak, b u genişlik basamak ortasında n i zami ölçüden aşağıya 
düşmeyecektir. 

İmar planı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazası 
mümkün olan binalara kat i lavesi halinde, mevcut yapılacak işlemi tayine, bele
diye yetki l id ir . 

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

binalarda, zemin kattan i t ibaren (çatı katı hariç) son kata kadar, dar kenarı (1.00) 
metreden ve sahası (1.50) metrekarelere göre asansör tesisi mecbur id ir . B u binalar
dan sadece apartmanlarda, bu fıkra hükmüne göre yer ayrılmakla beraber, asansör 
tesisi mecburiyet i b i r kat daha fazlası hal inde uygulanır. 

İmar planı İle kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre, muhafazası 
mümkün olan binalara kat i lavesi halinde, i lave kat i le b i r l ik te kat adedi altıyı ve 
bina yüksekliği (18.50) metreyi geçmediği takdirde, asansör aranmayabi l i r veya 
asansör yer i ölçüleri mevcuda uydurulab i l i r . K a t adedi dörtten az o lan mevcut b i 
nalara b u f ıkr- hükmü uygulanmaz. 

B ina l a rda usulüne göre asansör yapılmış olması, n i zami şekil ve ölçülerde 
merdiven yapılması şartını or tadan kaldırmaz. Asansör yapılması gereken binalar
dan belediyece lüzumlu görülenlerinde içte veya dışta, yangına m u k a v i m b i r mal
zemeden, en az (0.70) metre genişliğinde yangın merdiveni yapılması şarttır. 

K O R K U L U K L A R : 
Madde 329 — Her türlü b i n a d a : 
B a l k o n ve teras etrafında, 5 den fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde, 

K o t u (0.90) metreden az o lan pencere boşluklarında, döşeme kotundan i t ibaren en 
az (0.90) metre yüksekliğe kadar, fenni icaplara uygun olarak ko rku luk yapılması 
mecbur id i r . 
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BACALAR: 
Madde 3 3 0 — Kaloriferli dahi olsa, mesken olarak kullanılan binaların herbir 

dairesinde, mutfak veya banyo dışında kalan en az (1) piyeste, otel, işhanı ve ben
zeri binaların ise her katında en az (1) bada 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. 

PORTlKLER : 
Madde 331 — 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 332 — 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 tertibatını haiz bulunması, 
c) Birden fazla katlı olmaları halinde, her bir kat arasında 327 nci madde 

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

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

SU DEPOLARI V E SIHHÎ TESİSLER : 
Madde 3.33 — Bu Yönetmelikte sözü geçen umumi binalarla, otel ve benzerle

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

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

BODRUMLARLA İLGlLÎ BAZI HUSUSLAR: 
Madde 334 — Bu Yönetmelikte sözü geçen umumi binalann 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 haıiç). 
Bu binalardan: 
a. Kaloriferli olanlarında konut binalarının 8 daireden, işyeri ve büro bina

larının 3000 m 3 (brüt) den, 
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b. Kalorifersiz olanlarında, konut binalarının 12 daireden, işyeri ve büro 
binalarının 4000 m3 (brüt) den, fazla olanlarında kapıcı dairesi ayrılması zorunludur. 

2) Konut binalarının daire sayısı 20 den, işyeri ve büro binalarının 6000 m 3 

(brüt) den fazla olanlarında, kapıcı dairesine ilaveten esas giriş kapısı yarımda 
4 metrekareden küçük olmayan kapalı bir kapıcı bölmesi ayrılacaktır. 

3) Konut binalarının daire sayısı 50 den. işyeri ve büro binalarının 15000 m 3 

(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 

0.50 metreden fazla gömülü olmayacaktır. 
2. Kapıcı daireleri doğrudan ışık ve hava alacak şekilde düzenlenecek ve 

alanı 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, m ü m k ü n ise esas binanın bod

rumunda veya çatı arasında, aksi halde bahçede ayrıca yapılacak müştemilât bina-
lannda tertiplenebilir. 

Dön 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 y e r i 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, a k s i 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 s i v r i ve yüksek 

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

hatlannm önünde (1.00) metreyi, gerisinde ise (1.50) metreyi geçemez. Ayrıca üzerle
rine yüksekliği (1.00) metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir. 

Fazla meyilli yerlerde uygulanacak şekli takdire belediye y e t k i l i d i r . 
Okul. hastane, cezaevi, ibadet yeri, elçilik, sefarethane, açık hava sineması ve 

benzerleri gibi özellik arzeden bina ve tesislerin bahçe duvarları i l e 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 binalan, bu yönetmelikte belirtilen ölçülere tabi değildir. 
Şantiye binalarının, bulunduğu parsel içinde yapılması gereken esas bina veya 

müştemilât binası şartlarına tamamen uyması halinde, yıktırılması gerekmez, lü-
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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 hudutlarım 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 planları, 
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'uUyetini alacak olan, 
Sürveyans hizmetini görecek olan, 

elemanlar hakkında lüzumlu bilgileri açıkça Delirten 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 Bakanhğının, 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, 4.01 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 hesaplarının 
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 3üncü maddesinde sözü geçenler dışında: 
Bu Yönetmelikteki hükümlere ayları 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, per-
gole 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 say ı l ı Resmî Gazetelerde 
yayınlanan şekliyle bazı maddeleri değiştirilen otopark yönetmeliği hükümlerine 
uyulacaktır. 

Madde 5 — Bu Yönetmelik hükürnlerini Belediye Başkanı vüriitür. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

Döviz Hurlan Bülteni 

S A Y I : 1982/33 

18 Ş U B A T 1982 T A R İ H Î N D E U T G U 1 A A . N A C A K . T I R 

II S A Y I L I LİSTE (TL. Olarak) 

Dövizin Cinsi Döviz Alış Döviz Satıg Efektif Alıg Efektif Satıg 

1 A B D dolan 143,65 146.52 143,65 147,96 
1 Avustralya dolan 155,07 158,17 147,32 159,72 
1 Avusturya şilini 8,58 8,75 8,58 8,84 
1 Batı Alman markı 60,20 81,40 60,20 62,01 

.1 Belçika frangı 3,53 3,60 3,35 3,64 
1 Danimarka kronu 18,37 18.74 18,37 18,92 
1 Fransız frangı 23,72 24,19 23,72 24,43 
1 Hollanda florini 54,92 56,02 54,92 56,57 
1 isveç kronu 24,77 25,27 24,77 25,51 
1 isviçre frangı 75,45 76,96 75,45 77,71 

100 ttaryan l i r e t i 11.29 11,52 10,73 11,63 
100 Japon yeni 60,08 61.28 57,08 61,88 

1 Kanada doları 118,15 120,51 112,24 121,69 
1 Kuveyt dinarı 603,32 513,39 478,15 518,42 
1 Norveç kronu 24.02 24,50 22,82 24,74 
1 Sterlin 264.17 269,45 264,17 272,10 
1 Suudi Arabistan r i y a l i 42.Uİ 42,85 39,81 43,27 

Ç A P R A Z K U R L A R 

1 A B D dolan 16,7424 Avusturya şilini 

2,3862 Batı Alman markı 

40.8940 Belçika frangı 

7,8198 Danimarka kronu 

6,0560 Fransız frangı 

2,6156 Hollanda florini 

5,7993 İsveç kronu 

1,9039 İsviçre frangı 

1272,36 İtalyan lireti 

239,09 Japon yeni 

1,2158 Kanada doları 

5,9804 Norveç kronu 

3,4194 Suudi Arabistan ri y a l i 

1 Avustralya doları 1,0795 A B D doları 
1 Kuveyt dinarı 3,5038 

l Sterlin 1,8390 
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paşa, Nemlizüde S o k . No . 6'9'da m u k i m davalı M u s t a f a K e s k i n a l eyh ine açılan tazmi
nat davasının yapılım duruşmasında; 

A d r e s i Vi.-a.bii edileıiıt-yeıı davalı M u s t a f a K e s k i n ' i n duruşmanın bırakıldığı 
10/3, lfj82 Çarşamba KÜPÜ * a u i U . H . î de Eskişehir As l i ye 2. H u k u k M a h k e m e s i n d e ha
zır bulunması, v eya k e n d i l i n i b i r . ' ek i l ıie t ems i l e t t i r m e s i davalı M u s t a f a K e s k i n e 
gıyap kararı y e r i n e geçerli o l m a k üzere ilânen tebliğ o l u n u r . 

İsparta A s l i y e H u k u k Hâkimliğinden : 

Davacı O s n i : i n A k y o l v e k i l i taralından davalılar Y a k u p K a r a m a n . Münevver Ün
lü, S e l e r As lankov ; a l eyh ine açmış olduğu tt-sbit ve t esc i l davasının yapılıp b i t i r i l e n 
duruşması s o n u n d a : 

Davacı (iti L D 523 p l a k a sayılı M u r a t o t o n u n kend i s ine satıldığının t e s b i t i n i iste
miş 12/11 1981 gün ve 3 98ıi. ;W2, l!»81/692 sayılı k a r a r l a anılan vasıtanın davacıya geç
tiğinin tesbitip.e ve h u s u m e t yönünden Münevver Ünlü ve Se fe r Alakoç hakkındaki 
davanın redd ine k a r a r verilmiştir. 

Davalılardan Münevver Ünlünün a d r e s i meçhul olduğundan m a h k e m e m i z i n yu
karıda anılan Kararının tebliği ye r ine geçmek üzere ilân o l u n u r . 

A f y o n A s l i y e 1. H u k u k Hâkimliğinden : 

1978/625 

Davacı üii leı Y a v u z v e k i l i tarafından davalılar İsmail Altıntaş ve İsak Altıntaş 
a l e yh l e r i n e açılan t a z m i n a t davasının M a h k e m e m i z d e yapılan açık duruşmasında: 

A d r e s i b u l u n a m a y a n davalıya ilânen dilekçe özeti v e duruşma «ününün tebliği
ne k a r a r veri lmiş o l u p , İsmail Altıntaş'ın 6''4/1982 Salı günü saat .9.00'da duruşma sa
l o n u n d a ha/ır bu lunnm . M , a k s i ha lde adına gıyap dave t i yes i tebliğ edileceği teb l igat 
yer ine geçerli o l m a k üzere ilânen tebliğ o l u n u r . 2089 
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Şereflikoçhisar Asliye 2 Hukuk Hakimliğinden: 

1981 '241 
Davacı Afet Şimşek vekili tarafından davalılar Döndü Candan, Fehrettin Inevi, 

Gürsel Keskin Dursun tnevi ve arkadaşları aleyhine ikame edilen tesbit davasında. 
Davalılardan Döndü Candan Fahrettin İnevl Gürsel Keskin Dursun tnevinin 

adına yapılan tebligatların iade edildiği zabıtaca yapılan araştırmada adreslerinin bi-
lmemediginin bildirüdiginden ilânen tebliğine karar verildiğinden yukarıda isimler 
yazılı davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 9/3A982 günü saat 9.00 da mahkemede 
hazır olmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerine duruşmaya gelmedik
le r i takdirde haklarında gıyap kararı verileceği davetiye yerine kain olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 2033 

Ankara 8. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/531 
Davacı Başbakanlık vekili Av. Tülay Erişen tarafından Gülay Kozacıoğlu aleyhi

ne mahkememize açılan alacak davasının yapılan yargılamasında; 
Adresi meçhul davalı Gülay Kozacıoğlu adına ilânen dava dilekçesi ve duruşma 

gününün tebliğine karar verilmiş olup, davalı Gülay Kozacıoğlunun yargılamanın 
bırakıldığı 11/3/1982 günü saat 9.20 de mahkememizde bizzat veya kanuni bir vekille 
temsil olunması dava dilkeçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 1990 • 

Ankara Beşinci İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1981/328 
Davacı Köy işleri ve Koop. Bak. vekili Av. Emine Çelebioğlu tarafından davalı 

Rasim Taşdemir aleyhir.e açılan davanın yapılan duruşmasında: 
Davalı Rasim Taşdemirln adresine yapılan tebligatlar bila ikmal iade edildiğin 

den ve adresinin zabıtacada tesbit edilemediğinden bu kerre ilânın tebliğ edilmesine 
karar verildiğinden duruşmanın atılı bulunduğu 10/3/1982 tarihinde, duruşmada hazır 
bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu gıyap kararı yerine 
ilânen tebliğ olunur. 

Davalı: Rasim Taşdemir Ulubey T&şocakları No. 251 -1 Ankara. 

1981 

Ahlat Sorgu Hâkimliğinden: 

1979/7 

Evrakta sehtakarlık ve görevi ihmal suçundan sanık Arif Uzel ve arkadaşı hak
kında Hâkimliğimizde tahkikat yapılmış, yapılan tahkikat sonunda sanıklar hakkında 
yeterli delil elde edilmediğinden muhakemelerinin men'ine karar verilmiş olduğundan : 

Sanık Yusuf Kamuran oğlu. istanbul Fatih Şehremini Deniz Aptal Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Hasan Hüseyin Akter'e esas hakkında iddianamenin bunca aranma
lara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29. maddeleri 
gereğince adı geçen sanık hakkında men'i muhakeme kararı verildiği; 

İşbu kararın ilân edilmesini takip eden üç gün içinde Hâkimliğimize itirazda 
bulunması ilânen tebliğ olunur, 2028 



Bursa 3. Sulh Ceza HâkürüiğiiMİen: 

Adı Soyadı ve adresi Sucun Tarihi ve No. su Şile'mi Nev'i kanun maddesi ve ceza miktarı 

1 — Ramazan .Necmettin Üreten, H a l i l 
ve Naime oğlu Bursa 17 Dairede ka
yıtlı 

11/8/1981 ta. 1961/653 
Esas 1981/992 karar 

Karayolu üzerinde ruhsat almadan tesis yanmak sucundan 232 sayılı 
Kanunla değişik 12. mad. del. S8/B - 2248 Sk. T. C. K. nun 80, S32 Sk. 
60/A. mad. gereğince 1750 l i r a hafif para cezası ve her i k i tesisin 
ortadan kaldırılmasına. 

Sarhoşluk sucundan T.C.K. nun '571 fi. -647 sayılı Kanunun 4/1 
mad. i l e 750 l i r a hafif para cezası 

2/4/1080 ta. 1080/537 
esas 1980/314 karar 

8/9/1980 ta. 1980/109» 
esas 1980/869 karar 

13/11/1980 ta. 1980/962 
esas 1960/1172 karar 

1/9/1981 ta. 1981/1251 
esas 1981/1085 karar 

17/̂ 6/1981 ta. 1981/803 
esas 1981/581 karar 

19/8/1981 ta. 1981/1144 
esas 1991/662 karar 

Fahiş fia t l a oto lastiği satmak suçundan T.C.K. nun 526/1. 
gereğince 250 l i r a hafif para cezası. 

mad. 

Yangın başlangıcına sebebiyetten T.C.K. nun '566/1. maddesi ve 2248 
S.K. K. nuna göre 500 Ura Hf. para cezası. 

Adiyen sarhoşluktan T.C.K. nun 571/1. 
750 l i r a hafif para cezası. 

647 S.K. nun 4/1. mad. ile 

2 — Effdal Dündar, Rıza ve Satffet oğlu 22/9/1980 ta. 1981/597 
1950 D. l u Tokat merkez Fidanlık esas 1980/931 karar 
Köyünde 

3 — Necmettin Tüzen, Hasan ve Nazmi
ye oğlu 1943 Bursa Demirtaş Nahi
yesinde kayıtlı 

4 — Müesser Yeşücicek, Hüseyin kızı 
1948 D. l u Bursa merkez nüfusuna 
kayıtlı 

6 — Özcan Taşlık, Recep ve Behiye oğlu 
1939 D. l u Karacabey Tavşanlı Mh. 
den 

6 — Fikret Mölo, Mehmet ve Şaziye oğ. 
1954 D. l u İnegöl Yenice Köyünde 
kayıtlı 

7 — Yakup Dündar, Mustafa ve Kezban 
oğlu 1952 Keleş Kozbudaklar Köyün
de kayıtlı 

8 — İsmet Güven, Haydar ve Safiye oğlu 
1944 D. l u Mahmudiye Şevkiye Kö
yünde kayıtlı 

Yukarıda acık hüviyeti ve suçları yazüı sanıklar hakkında verilen h ü k ü m tüm aramalaar rağmen bu güne kadar bulunup tebliğ edi
lemediğinden 7201 saydı Tebligat Kanunun 29, 30, 31. mad. gereğince h ü k m ü n üânen tebliğine ve hükü m fıkrasının nesir tarihinden i t i 
baren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 1925 

Alkollü vasıta kullanmaktan 232 S.K. nun 31. mad. değişik 68/C. 58 
2246 Sk. 647 S. K. nun 4/1. mad. gereğince 4.000 l i r a hafif para cezası. 

Alkollü vasıta kullanmaktan 232 S. K. 31. mad. del. 88/C. 224« Sk. ve 
647 S.K. nun 4/1. maddesi gereğince 2.350 l i r a hafif para cezasıyla 
tecziyesine. 

Alkollü vasıta kullanmaktan 2312 S.K. nun 31. mad. del. 58/C. 2248 
S.K. nun ile 647 S.K. nun 4/1. mad. gereğince 4.000 Ura hafif para 
cezası. 

18 
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Ankara 14. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

E. No: 1981/712 
K. No : 1982/19 
Niğde Bor İlçesi Çukur Mab. C. 9/1, S. 69, kütük. 035 de kayıtlı Mehmet ve 

ZÖhre'den olma 33/7/1944 doğumlu Uğur Yener'İn nüfusa kayıtlı Uğur İsminin iptali 
ile Oğuz Yener olarak tashihine karar verilmiştir. İlân olunur. 

2335/ 1-1 

E. No: 1982/10 
K . No : 1982/60 
Ankara Çubuk İlçesi Yazıca Köyü C. 098/01, S. 20. Kütük. 6 da nüfusa kayıtlı 

Durali ve Zülbiye'den olma 1/2/1950 doğumlu Hanım Demir'in (Şener) nüfusta kayıtlı 
Hanım isminin iptali ile Hafize olarak düzeltilmesine 8/2/1962 gün karar verilmiştir. 
İlân olunur. 2334 / 1-1 

m 

Ankara İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1961/638 
Davacı Ankara Belediye Başkanlığı vekili Av. Berat Alemdaroğlu tarafından da

valı Sami Şahin aleyhine açılan alacak davasının mahkememizde yapılan açık yargıla
masında; verilen ara karan gereğince: 

Davalı Sami Şahin'in Ahmetevler Caddesi No. 29/5 Ankara adresine çıkantlan 
davetiye ye tanınmadığı şerhi verilmekle ve mahkememizce de yaptırılan emniyet tah
kikat neticesinde de adresinin tesbit edilemediğinden davalı adına duruşma gününü 
Resmi Gazete aracılığı ile yapılmasına karar verilmiş olmakla; 

Davalının duruşmasının bırakıldığı 23/2/1982 günü saat 11.05 de mahkememizde 
bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil marifeti ile temsü ettirmesi aksi tak
dirde HUMK. nun 509. 510. maddeleri gereğince duruşmanın gıyabında yapılacağı ve 
karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilân olunur.-

2-337 / 1-1 

Ankara 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1981/567 
Adresi meçhul davalı Cengiz Ersoy: 
Davacı: M. Eğitim B. lığı tarafından sizin ve diğer davalılar Hügün Basay, At>-

dülcebbar Ersoy aleyhlerinize açılmış bulunan okul giderlerinden mütebellit 14.874 TL. 
alac£l-t davası duruşmasının muallak bulunduğu 25/3/1982 günü saat 9.30 da mahke
mede hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz lüzumu, davetiye 
ve dava arzuhali tebliği yerine kaim olmak Üzere keyfiyet ilân olunur. 

2091 

Samsun 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1981/713 
Davacı Kadir Celüt tarafından davalılar Bayram Çelik, Yaşar Coşkun, K a d i r Çe

lik, K a m i l Akıncı, Aziz Akıncı, Nafie Akıncı, Zarife Akıncı ve Mustafa aleyhine yargı 
yerimize açılmış bulunan payhhğm giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması 
sırasında : 

Davan Mustafa (Recep oğlu) nın adresi meçhul olduğundan üftnen dava dilek
çesi ile davettyenin tebliğine karar verilmiştir. 
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Davacı v e k i l i tarafların müştereken m a l i k bulundukları S a m s u n Sa i tbey M a h a l 
l e s i , p a f t a 67, a d a 291, p a r s e l 13 sayılı taşınmazın satılarak şuyulandırılmasını istemiş
t i r . 

Duruşma günü 27'4/1982 günü saat 9.10 a bırakılmıştır. 
Duruşma günü g e l m e n i z veya k e n d i n i z i b i r v ek i l l e t e m s i l e t t i r m e n i z e t t i rmed i 

ğiniz t a k d i r d e gıyap k a r a n çıkanlacağı d a v e t i y e yer ine k a i m o l m a k üzere ilânen tebliğ 
o l u n u r . 625 / 1-1 • 

Adana 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/625 
K. No : 1981/542 
Görevli memura görev başında hakaret suçundan sanık Yıldız inanç hakkında 

mahkememizin 10/11/1981 günü ve esas 1981/625 karar 1981/542 sayılı ilamiyle TCK. 
nun 266/1, 647 SK. 2248 SK. değişik, 4. maddeleri uyaıınca 13.500 TL. < Onüçbinbeşyüz 
lira) ağır para cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanı
ğın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adre
sinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. mad
deleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine. 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir sure
tinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 1827 
• • 

Giresun Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/365 
Davacılar Muştala Işık ve arkadaşları vekili Avukat Erol Dikbaş tarafından da

valılar Mustafa Kuloğlu ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının 
yapılan duruşmasında : 

Davalılardan Mustafa Kuloğlu, Hacer Kuloğlu, İbrahim kızı, Mehibe, Öner Kul
oğlu, Hediye Kuloğlu, ve Alişan Kuloğlu adına çıkarılan tebligatın tanınmadığından 
bila tebliğ iade edildiği, zabıtaca yapılan araştırmada adresleri tesbit edilemediğinden 
dava dilekçesi ve duruşma gününün adı geçenlere ilânen tebliğine karar verilmiş ol 
makla, davalılar Mustafa Kuloğlu, Hacer Kuloğlu, İbrahim kızı Mehibe, Öner Kuloğlu, 
Hediye Kuloğlu ve Alişan Ruloglu'mm duruşmanın bırakıldığı 3/3/1S82 günü saat 
9.00 da mahkememizde hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, 
duruşma gıinü ve dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1421 / 1-1 

Ankara Onbirinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden . 

1981/350 
Davacı M i l l i Eğ i t im Bakanlığı tarafından davalı A z i m e t Türk ve Ahme t K i r a z 

a l eyh ine açılan öğrenim g i d e r i n d e n dolayı 32.915.42 T L . a l a c a k davasının yapılan yar
gılaması s ı rasmda: 

OrtatopacMCöyü Öğretmeni Şarkışla ad r e s inde m u k i m davalı A h m e t Kiraz' ın 
b e l l i b i r adres t e bulunmaması sebeb iy l e adına dava özeti ve d a v e t i y e n i n R e s m i Gaze
tede ilânen tebliğine k a r a r veri lmiş o l u p duruşma 11/3/1982 Perşembe günü saat 10.35'e 
bırakılmıştır. 

B e l i r t i l e n gün ve saat te adı geçen duruşmaya katılmadığı veya k e n d i s i n i b i r v e 
k u l e d e t e m s i l ett irmediği t a k d i r d e gıyap hükümlerinin uygulanacağı dava özeti ve 
dave t i ye y e r i n e geçerli o l m a k üzere ilânen tebliğ o l u n u r . 

1991 
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Uzunköprü Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

E. No: 1981/50 
K. No: 1981/794 
Davacılar Nesibe öney. Nurdan Özöney ve Faik özöney taarfından davalılar 

Arif eşi Şevkiye, İsmail eşi Naime, oğlu İbrahim aleyhine açılan tapu iptali davasında : 
Uzunköprü Hclisehatun Mahallesi 134 ada 2 parsel numarada kayıtlı taşınmaz

daki davaıılar hissesinin iptali ile davacılar adına tesciline 1.000 lira harç ile 600 Ura 
vekalet, ücretinin davalılardan alınıp davacılara ödenmesine dir mahkemece verilen 
7,'12' 1982 günlü kararın davalıların adresi tesbit edilemediğinden ilânen tebliğine karar 
verilmiştir. 

Adı geçen davalılar işbu ilânm Resmi Gazete ile ilân tarihinden itibaren 30 gün 
içinde yasal yollara başvurmadıkları takdirde kararın kesinleşeceği ilânen tebliğ olu
nur. 1408/ 1-1 

E. No: 1981/51 
K. No : 1981/795 
Davacılar Sevim Barutçular ve Sebahat Melek tarafından davalılar İsmail eşi 

Naime ve İsmail oğlu İbrahim aleyhine açılan tapu iptali tescil davasında: 
Uzunköprü Halisehatun Mahallesinde bulunan 134 ada 1 parsel numaralı taşın

mazdaki davalılar hissesinin İptali ile davacılar adına tesciline. 1.000 l i r harç ile 600 
lira vekalet ücretinin davalılardan alınıp davacılara verilmesine dair mahkemece veri
len 7/12/1981 günlü kararın davalılara Resmi Gazete ile ilânen tebliğine karar veril
miştir. 

Adı geçen davalıların işbu ilânın Resmî Gazete ile ilân edildiği tarihten itiba
ren 30 gün içinde yasal yollara başvurmadıkları takdirde kesinleşeceği ilânen tebliğ 
olunur. 1407 / 1-1 

1981 231 
Davacı Salim ve Emine Dere vekili Av. İsmail Ardam an tarafından davalı Bey-

tiye Dilmen vs. aleyhine açılan tapu kayıt tashihi davasında : 

Davacılar Hamiıli Köyünde bulunan 130ü ve 1645 parsel nolu taşınmaza dava
lılardan Ahmet mirasçıları Sadiye, Saadet, Nedim ve Haticenin tapulamaca ilave edil
diğini bu şahısların bu yerde hakkı olmadığını tapu kaydının tashihini istemişlerdir. 

Davalılardan Beytiye Dilmen'e davetiye tebliğ edilemediği gibi adresi de tesbit 
edilememiştir bu nedenle adı geçene duruşma günü ve dava dilekçesinin tebliğine 
karar verilmiş bulunduğundan duruşmanın bırakıldığı 17.3/1982 günü mahkemeye 
gelmesi gelmediği takdirde gıyap kararı çıkarılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

1409 / 1-1 

Akhisar Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 

1981/297 
Davacı Çevriye Deniz tarafından davalı Huriye Aksungur ve Yaşar Önaç aleyh

lerine açılan alacak davasınnı yapılan yargılamasında : 

Davalı Huriye Aksungur. Mithatpaşa Caddesi. Karataş Apartmanı Kat. l de 
ikamet ettiği ve bu adrestede zabıta tahkikatına rağmen bulunamadığından dava di
lekçesinin Resmi Gazetede ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruşmanın 
bırakıldığı 25 3/1982 günü saat 10.00 da davalı Huriye Aksungur'un duruşmaya gelmesi 
w kendini bir vekil ile temsil ettirmesi duruşmaya gelmediği takdirde hakkında ilânen 
gıyap karan ilân edileceği dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 1420 / 1-1 
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Giresun Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden : 

Davacı Giresun Belediye Başkanlığı vekili Avukat Abdulkerim Akpınar tarafın
dan davalı Özdemir özen aleyhine acılan alacak davasının yapılan duruşmasında. 

Davacı vekili dava dilekçesinde, Belediye Başkanlığı ile davalı özdemir özen 
arasında yapılan sözleşme gereğince Cinahmet mevkiinde ucuz Giyiz Fuarının b i r ay
lığından ödenmeyen 4.C30.000 TL. nın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiş ol
makla, davalının adresinin meçhul olduğundan Resmi Gazete ile ilânen tebliğine karar 
verilmiştir, özdemir özen'in 25/2/1982 günü saat 9.00 da duruşmada hazar bulunması 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1427 /1-1 

Giresun Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden: 

1981/165 
Davacı Muzaffer Oztürk vekili Avukat Erol Dikbaş tarafından davalılar Hasan 

Aydınoğlu ve arkadaşları aleyhine mahkememizde ikame olunan tescil davasının yapı
lan açık yargılaması sırasında: 

Davalılardan Hatun adına çıkarılan tebligtın büa iade edildiği ve yapılan tah
kikat neticesinde bu davalının adresinin tesbit edilememiş, dava dilekçesi ile duruş
ma gününün kendisine tebliğine karar verilmiş olmakla, adresi meçhul olan Hatun'un 
22/3/1P32 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak 
üzeer ilânen tebliğ olunur. 1423 /1-1 

m 
Ankara - Çankırı ve Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı As

keri Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1980/336 
Sanık : Hüseyin Salim Saraçer : Cevdet ve Aycan'dan olma, 1957 D. lu, Osman

cık İlçesi Yeşilçatma Mah. si nüfusuna kayıtlı olup Vehbi Kor. Öğrenci Yurdunda ya
tar kalkar Fen Fakültesi 4. sınıf Kimya Bölümünde 75025 no. l u öğrenci. 

Suç: Sıkıyönetim Yasasına aykırı olarak yasak bildiri bulundurmak. 
Yukarıda üzerine atılan suç ve açık hüviyeti yazüı samğın 353 sayılı Kanunun 

181. maddesi gereğince gaip sayılmasına karar verilmiştir. 
Adı geçen sanığın duruşmanın bırakıldığı 17/3/1982 günü saat 9.00 da mahkeme

mizde hazır bulunması, bulunmaz ise 1402 sayılı Kanunun 18/L maddesi gereğince du
ruşmaya devam edilerek gıyapında karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 2349 / 1-1 

Bodrum Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No: 1980/312 
K. No : 1981/314 
Davacı: Fehime Dinç 
Davalılar: Erdal Çerçi, A l i Yenilmez, Müzeyyen Tuncayengin, İlhan Feyman. 
Dava: Tahliye 
Davanın kabulü ile davacıya ait Bodrum Cumhuriyet Caddesinde bulunan 79 

nolu dükkanın tahliyesine harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olma
dığının davacının yapmış olduğu 2.990 li r a masraf ile 400 l i r a ücreti vekâletin davalı
lardan alınıp davacıya verilmesine temyiz yolu açık olmak üzere davacı veküinin hu
zurunda davalıların yokluğunda karar verilmiş olup davalılardan Müzeyyen Tuncayen-
gin"in adresi meçhul olduğundan işbu kararın ilânen tebliği olunur. 

1430/1-1 
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Ankara Sıkıyönetim K. lığı 3 No. lu Askeri Mahkemeli Kıdemli Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/115 

K. No : 1981/951 

« A N I K L A R : 

I —* A l i Toprak, Hasarı Hüseyin oğlu Hüru'den 1940'da. ulma, Kayseri Sarız 
İlçesi nüf.. kayıtlı Kayseri Battal Gazı Mah Baruthane Sok. Kümesevler No: 60'da 
oturur. Kayseri Battal Gazi İlkokulunda öğretmen, 

•2 — Mustafa Yıldız, Mahmut oğlu Münüre'deıı 1961de olma, Yozgat İÜ Şefaatli 
ilçesi, Kumkuyu Köyü nüf. kayıtlı. Kayseri t l i Keykühat Mah Şeker Sok. Papatya 
Ap. Kat : 1 No : 2'de oturur. Kayseri Şeker Fabrikasında işçi. 

3 — Emine Mine Yılmaz, (Bilge; Mehmet Sabi i kızı. Müşerref'den olma, 1957 
D. lu Ankara Keskin, Bozkurt Mah. nüf. kayıtlı Ankara Güvenlik Cad. 93/2'de oturur, 
memur 

4 —• A l i Kaya, Hüseyin oğlu Naciye'den 1950'de olma, Tokat t l i Merkez İlçesi 
Oğul Köyü nüf. kayıtlı aynı yerde oturur, taksi şoförü, 

'5 — Özgün Nas, Mahmut oğlu Hayriye'den 1939'da olma. Mardin, Kzıltepe ilçe
si. Tepe başı Mah. nüf. kayıtlı. Kayseri, Köy-Kop, Kay-seıi Birliği Sultanhamam Cad. 
No : 13 Kat : 2'de çalışır. Bu is, yerinde ve oteller'de kalır. 

û —• Nimet Sema Çetlner, Fahri kızı, Müzeyyen'den 1961'de. olma, Sivas İli, 
Gemerek İlçesi, Yukarı Mah. Köyü nüf. kayıtlı. Kayseri Yeşil Mah. Çavuş, Sok. No : 8'de 
oturur. Kayseri Atatürk Lisesinde öğıenci. 

7 — Fatına Kaya, Fevzi kızı, Nuran'dan olma, 1962 U. lu. Kayseri 111, Ferahiye 
ilçesi, Dartı Köyü nüf. kayıtlı Kayseri Mithatpaşa Cad. Nuralan Sok. No : 7'de oturur. 
Atatürk Lisesinde öğrenci. 

8 — Leyla Doğan, Selahattin kızı, Fevziye'den 1963'de olma, Kayseri i l i Him
met Dede nüf. kayıtlı. Kayseri Mithatpaşa Mah. Erküet Cad. Nuralan Sok. No : ll'de 
oturur. Kayseri Atatürk Lisesinde öğoenci. 

9 — AH Dirican, Ahmet oğlu Hatice'den 1962de olma, Nevşehir, Ürgüp İlçesi, 
SarıkÖy nüf. kayıtlı, Kayseri, Fevzi Çakmak Mah. Doktor Ayhan Ada Bulvarı, Yeni 
Bahar Apt 152-11'de oturur. 

10 — Nursel Göktarf, Ziya kızı, Behlye'den 1955'de olma, Akdag Badeni İlçesi, 
Tahınaz Mah. nüf. kayıtlı, İstanbul, Esenler Sondurak, No : l'de oturuı. İstanbul Bo
ğaziçi üniversitesi, Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi. 

I I — Mehmet Gökkaya, Hüseyin oğlu Dondü'den 1960'da olma, Alaca İlçesi, 
Çomar Köyü nüf. kayıtlı Ankara, Aktepe Şahlar Mah. 1 nci Sokak No : 18-2'de oturur. 

12 — Rıza Yalçın, Hüsamettin oğlu Memnune'den 19S6'da olma, Tokat, Merkez 
İlçesi, Rast em Çelebi nüf. kayıtlı. Kayseri Şeker Fabrikası Lojmanlarında kalır. Fab
rika'da Makinist. 

13 — Hülya Doğan, Selahattin kızı, Fevziye'den 1958'de olma. Kayseri, Himmet 
Dede İlçesi nüf. kayıtlı. Kayseri Mithatpaşa Mah. Erkilet Cad. No : ll'de oturur. Sul-
tanhamam Cad. Demiriş İş Hanı No: 13. K a t : 2, Köy-Kop'da çalışır. 

14 — Hüseyin Gürbüz, Hasan oğlu Hatice'den 1953de olma, Tokat İH Niksar İl
çesi, nüf. kayıtlı. Niksar İlçesi Güzelyayla Köyünde oturur. Taksi şoförü, 

15 — Gürsel Sağlamaz, Nazmi oğlu Şemsi'den 1961'de olma, Yozgat İli Çayır
alan İlçesi Çandır Kasabası, nüf. kayıtlı.. Kayseri, Fevzi Çakmak Mah. Çoruh C a d 
62/7'de oturur. M u ş İli Bulanık İlçesi, Adıvar Köyü İlkokul öğretmeni, 

16 — E r o l Kasar, Fahr i oğlu Hatice'den 1954de olma, Kayseri i l i Merkez ilçe
si, Hacıikiz Mah. nüf. kayıtlı. Kayseri, Küçükmustafa Paşa Mah. örnek Sok. Kurşunlu 
Apt. No : 16'da oturur. Kayseri, Y. S, E. de muhasebeci, 
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17 — Mustafa özyiğit, Fevzullah oğlu Hatice'den 1953'de olma, Milas m , Çaniçi 
Bucağı, Kavaklıdere Matı. nüf. kayıtlı. İstanbul, Rami Eyüp Y o l u Cad. No : 13, Daire 
9'da oturur. Serbest öğretmen, 

İS — Günay Karacan, Ahmet oğlu Fatma'dan 19ö6'da olma, Kayseri İli Sarız 
İlçesi, Çağşak Köyü nüf. kayıtlı. İstanbul, Yavuz Paşa Cad. Derya Apt. Daire 7'de otu
rur. Boşta gezer, 

19 — Necdet Kostül, Hasan oğlu Refika'dan 1959'da-olma, Kayseri i l i , Pınarbaşı 
İlçesi, E s k i Tekke Köyü nüf. kayıtlı. Kayseri Mimar Sinan Mah. Zamaltı Sok. Güllü 
Apt. No : 16/8'de oturur. A. 1. T. t A. de Yönetim BlOhnler Fakültesi, Sosyal Politika 
bölümü öğrencisi, 

20 — Hüseyin Ekerler, Hüseyin oğlu SaUha'dan 1958'de olma, Sivas Merkez İl
çesi, Kızılırmak Mah. Nüf. kayıtlı. Zonguldak İli, Safranbolu İlçesi, Üçbölük Köyünde 
oturur. Aynı köyde ilkokul öğretmeni. 

21 — Yusuf Karakuş, Mehmet oğlu Fatma'dan 1963'de olma, Kayseri Merkez 
İlçesi, Obruk Köyü Nüf. kayıtlı, Kayseri Yenimahalle 40 ncı Sok. No. 46'da oturur. 

22 — Ahmet Turan Sölakoğlu, Mahir oğlu Fikriye'den 1959'da olma, SİVİs İli 
Zara İlçesi, Ha t i b Mah. Nüf. kayıtlı. Edremit Akçay Oruç Reis Cad. 5 nci Sok. No. 
l'de oturur. 

23 — Hüseyin Batal, Zekeriya oğlu RemzlyeMen 1958'de olma, Sivas Merkez 

İlçesi, Kayaardı Mah. Nüf. kayıtlı. Aynı Mah. 4 ncü Sok. No. 72'de oturur. 

24 — A s i l Uydu, Ahmet oğlu 1958'de Hayriye'den olma, İzmir Hl ödemiş İlçesi, 
B i r g i Nahiyesi, Tekke Köyü Nüf. kayıtlı. Denizli, Musa Mah. 1384 ncü S o k No. 18'de 
oturur. Mimarlık Mühendislik Ak. 4 ncü Sınıf öğrencisi. 

25 — Veysel Tuncer, Kazım oğlu 1963'de Mahigül'den olma, Ankara, Kırıkkale 
İlçesi, Kükürtlü Köyü Nüf. kayıtlı Eskişehir Yıldıztepe Mah. Ayrracı Sok. No. 3'de 
oturur, işçi. 

26 — Hüseyin Eryalçm, Selim oğlu 1958'de Raıhime'den olma, Kahramanmaraş 

İli, Elbistan İlçesi, Küçükyapalak Köyü Nüf. kayıtlı. İstanbul Beyoğlu, Bostan Lisesi, 

son sınıfta 108 nolu öğrenci. Kayıtlı olduğu yerde oturur. 

27 — A y f e r Tumga özdemir, Ahmet oğlu Ayşe'den 1960'da olma, Kayseri 111 Sa

rız İlçesi, Karayurt Köyü Nüf. kayıtlı. Mardin Ih, Nusaybin İlçesi, Büyükkardeş Kö

yünde oturur. Aynı yerde ilkokul öğretmeni. 

Suç : T. C. Esasiye Kanununun tamammıvveya bir kısmını tağyir, temdil ve 

ilgaya cebren teşebbüs etmek, bu suça feri iştirak, cürüm silahım saklamak ve 6136 

sayıh Yasaya muhalefet. 

Suç t a r i h i : 1978 ve 1979 yılları 

Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklardan sırası ile A l i Toprak, Emine Büğe 
Mine (Yılmaz), Cahit Çelik, A l i Kaya, özgün Nas, A l i Dirican, Nursel Göktaş, Meh
met Gökkaya, Rıza Yalçın, Hülya Doğan, Hüseyin Gürbüz, Gülsel Sağlamöz, Erol 
Kasar, Mustafa Koçylğit, Günay Karacan, Necdet Kostül, Hüseyin Ekerer, Yusuf Ka
rakuş, Ahmet Turan Sölakoğlu, Hüseyin Batal, A s i l Uydu, Veysel Tuncer, Ayfer Tunga 
özdemir'in beraetlerine, Mustafa Yıldız, Nimet Sema Çetmer, Fatma Kaya, Leyla ve 
ğan ve Hüseyin Eryalçın'ın fullerinden dolayı Altışar ay müddetle hapis cezalarına 
karar verümia olup, sanıkların bulunup işbu haklarında verilen hükinan tebliğ edü-
mesl m ü m k ü n (görülmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 n d 
maddeleri gereğince hükmün ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içeri
sinde tebliğ edildi sayılacağı ilân olunur. 2348 /1-1 
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Sümerbank Alını ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden : 

Bahçekapı • İSTANBUL 

Kapalı zarf usulü ile Tekstilde kullanılmak üzere numune ve resimlere göre. 
11 kalem Apron ile 3 kalem Manşon, satın alınacak olup, bunlara ait teknik re 

simler, numuneler ve liste Müessesemiz Alım. 2. Grubunda görülecektir. 
1) Teklifle birlikte iıtr kalem için numune verilecektir. 
2) Teklif mektuplarını havı kapalı zarfın üzerine «Teklif Mektubudur» Dosyt 

No : 22025/Apron ve Manşon yazılacak ve 3 Mart 1982 günü saa: l7.3ü'a kadar Müesse 
semiz yahut Karaköy Bankalar Caddesindeki, Sümerbank İstanbul Şubesinin Giriş 
Holündeki «Alım Teklif Kurusuna^ atılacak veya bu talihten önce Müessesemizde bu 
lunacak şekilde ikinci bir zurf R-erMiıde posta ile Müessesemiz adresine gönderilecektir. 

Postada vaki gecikmeler kauııt edilmeyecektir. 
3) Teklifler ilân son günü biriminden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 
4) Müessesemiz 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp teklifler arasın 

dan şartlarımıza ve ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih edilecektir. 
1891 / 1-1 • 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüsünden •. 

1 — Türkiye hava sahasında, hava trafiğinin radar ile kontrolünü sağlamak 
maksadıyla radarlar kurulması, radarlar ve haberleşme sistemleri ile entegrasyonu işi 
6246 sayılı Kanunu tadil eden 1891 sayılı Kanun ile 527 sayılı Kanuna uöre gelecek 
yıllara sari olarak kapalı zarfla teklif alma suretiyle, teknik, idarî ve hususî şartna
meleri esasları dahilinde ihale edilecektir. 

2 — İhaleye «NATO GİZLİ» gizlilik dereceli belgeye sahip firmalar katılabi
lirler. 

3 — Bu işe ait. şartnameler firmanın yetkili temsilcisinin yetki ve «NATO GİZ
Lİ» gizlilik dereceli belgelerinin aslı veya tasdikli sureti ile firmanın «NATO GİZLİ» 
gizlilik dereceli belgesinin aslı veya tasdikli suretinin ibrazı ve firmanın DHMİ'ye yaz
mış olduğu resmî talep belgesine istinaden 10.000,— TL. karşılığında verilecektir. 

4 — Teknik, idari ve hususi şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlıgt'ndan temin edilebilir. 

5 — Teklif sahiplerinin, teklif ettikleri bedelin "'o '51 oranında 150 gün müddetli 
ve temdit edilebilir nitelikte Bakanlar Kurulunca teminat mektubu vermeye yetkili 
kılınmış ve Türkiye'de kurulu milü bankalardan birinden alacakları geçici teminat 
mektubunu teklifleriyle birlikte vermeleri zorunludur. Bu teminat mektubu Maliye 
Bakanlığınca tespit edilen muteber yabancı bankalardan birinin kontrgaranrisine da
yanacaktır. 

6 — Kapalı olarak verilecek tekliflerin 30/6.••'1982, saat lö.oü'e kadar Genel Mü
dürlük Satmalma Komisyon Başkanlığında bulundurulması şarttır. Bu tarihten sonra 
verilecek teklifler ile postada vaki gecikmeler ve temdit talepleri kabul edilmeye
cektir. 

7 — Tekfif sahipleri ihale konusu işin rümU veya sistemlerin bütünlüğünü boz
maksızın belli bölümleri için teklif verebilirler. D H M İ ihaleyi yapıp yapmamakta, kıs
men veya tamamen yapmakta serbesttir. 

8 — Teklif alınması İdaremizin peşin bir kabul ve taahhüdü anlamında de 
ğudir. 2013 2-2 
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Maçka Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Pa r t i M i k t a r ı Muh. Bed. %7,5 Tem. Satış 
Deposu Cins ve Nev'i Adedi Adet M' D m 3 L i r a L i r a Şekli 

Teraziler 2.S.N.B. Lad. T. 11 1528 700.808 11.900 626.000 % 50 si pe-
Coşandere 2.S.N.B. Lad. T. 2 300 114.307 9.700 83.500 şin bakiyesi 
Maçka 2.S.K.B. Lâd. T. 1 121 37.157 8.970 25.000 6 ay vadeli 

3.S.N.E. Lâd. T. 26 5631 1757.958 8.650 1.144.500 
3.S.N.B. Lâd. T. 1 466 93.226 7.080 49.500 
3.S.N.B. Kay. T. 1 75 11.992 5.400 5.000 
3.S.K.B. Kay. T. 1 163 22.957 4.050 7.000 

Y E K Û N : 43 8284 2738.405 1.940.500 

1 — Yukarıda Teraziler. Coşandere ve Maçka depolarından 43 parti halinde 
görülen orman emvali 9/3/1982 tarihine rastlayan Sah günü saat 14.00 de toplanacak 
komisyon huzurunda orman emvallerinin % 50 si ve vergileri peşin bakiyesi 6 ay 
vadeli açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satışa ait ilân, şartname ve eb'at listeleri Trabzon Orman Bölge Başmü
dürlüğü ile Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Erzurum, Erzincan, Torul, Gümüşhane ve 
Ankara İşletmeleriyle İşletmemiz ve Bölgelerinde görülebilir. 

3 — Taliplilerin belli gün ve saatte satışa ait 15 /C model şartnameyi imza-
lıyarak teminat makbuzlarıyla satış komisyonuna müracaat etmeleri ilân olunur. 

2354 /1-1 
- • 9 

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden : 

1750 T O N M A N G A N E Z C E V H E R İ S A T I N A L I N A C A K T I R 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 
2 — İstanbul'da Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4 - 5'dekl Mümes

silliğimiz, 
3 — Ankara'da Küçükesat Büklüm Sok. No : 22'dekl Mümessilliğimiz, 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 516 - 131/G No.'lu 

dosyayla İlgilidir meşruhatlı kapalı teklif mektuplarım, geçici teminatlarıyla birlikte 
engeç 2/3/1982 Salı günü saat, 14.30'a kadar Müessesemiz/Haberleşme ve Arşiv M ü 
dürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 

2128 /1-1 
.. e ı . 

Kars Belediye Başkanlığından : 

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, 6 adet danperll araba ile bir adet 
binek pikap arabası şartnamesi mucibi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince ka
palı zarf usulüyle alınacaktır. Eksiltme ihalesi 9/3/1982 Salı günü saat 14.30 da Bele
diye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 6 adet kamyonun beherinin m ü e m m e n bedeli 
3.300.000,— l i r a olup, geçici teminatı 594.000,— liradır. B i r adet binek pikap arabanın 
muammen bedeli 1.450.000 lira olup, geçici teminatı 43.500 liradır. Teklif mektupları
nın ihale günü saat 13.30'a kadar makbuz karşılığı Belediye Başkanlığına verilmesi 
gerekmektedir. İhaleye ait şartname ve diğer evrakı müsbiteler, t a t i l günleri hariç 
her gün Yazı işleri Kaleminde görülüp tetkik edilebilir. Taliplüerln mezkûr gün ve 
saatte Belediye Encümenine müracaatları ile postadaki vaki gecikmeler nazara alın-
mryacağı ilân olunur. 2350/1-1 



Tirebokı Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

Satışa Arz Edilen Emvalin Parti MİKTARI Muhammen Bedeli 
Bölgesi Deposu Cins ve Nev'i Adedi Adet M J . Dm 3. Lira Kr. 

Tirebolu M. Sahil 3. S. N. B. Çam Tomruk 4 345 98.828 9.050,— 
Akılbaba B J Bükü 3. S. N. B. Çam Tomruk 10 1077 266.877 8.550,— -' Ö.430 — 
Tirebolu M. Sahil 3. S. K. B. Çam Tomruk 2 171 43.498 7.100,— 
Akılbaiba B. Bükü 3. S. K. B. Çam Tomruk ö Ö15 86.464 6.600,— 
Tirebolu M. Sahil 2. S. Uz. B. Ladin Tomruk 1 10 6.695 14.450,— 
Tirebolu M. Sahil 3." S. N. B. Ladin Tomruk 20 2734 1025.20» 9.050,— 
Akılbaba B. Bükü 3. S. N. B. Ladin Tomruk 7 525 191.8931 8.550 — 
Tirebolu M. Sahil 3. S. K. B. L a d i n Tomruk 1 36 15.512 7.100,— 
Akılbaba B. Bükü 3. S. K. B. L a d i n Tomruk 20 1650 626.745 8.600,— 
Akıybaba B . Bükü 2. S. K. B. Kayın Tomruk 1 22 12.354 9.050,— 
Akıyfoatoa ıB. Bükü 3. S. N . B. Kayın Tomruk 2 174 38.550 6.500, 7J800 — 
Harsıt Hargıt 3. S. N. B. Kayın Tomruk 2 146 32.926 6.500,— - 7.800,— 
Akılbaba B. Bükü 3. S. K. B. Kayın Tomruk 2 269 61.968 5.150,— - 5.800,— 
Harşıt Harsıt 3. S. K. B. Kayın Tomruk 2 102 17.561 5 .150,— - 5.800,— 
Görele Karaıbörk 3. S. K. B. Kayın Tomruk 1 7 1.193 5.800,— 
Akılbaba B. Bükü 3. S. N. B. Kızılağaç Tomruk 1 11 2.273 5850,— 
Akılbaba B. Bükü 3. S. K. B. Kızılağaç Tomruk 1 45 17.299 5.000,— 
Harşıt Harsıt 3. S. K. B. Kızılağaç Tomruk 1 12 2.156 5.000,— 
Görele Karafoörk 3. S. K. B. Karaağaç Tomruk 1 7 1.271 6.950,— 
Tirebolu Me. Sahil 2. S. Çam Maden Direk 1 153 12.965 6250,— 
Akılbaba B. Bükü 2. S. Çam Maden Direk 3 53» 48.04«: 5.750,— 
Akılbaba B. Bükü Kayın Sanayi Odunu K. Ç. 2 373 90.143 4.350,r-
Görele Karabörk Karaağaç Sanayi Odunu K. Ç. 1 20 2.730 4.500,— 

»1 8963 2703.158 

Yukarıda müfredatı yazılı 91 parti orman emvalleri açık artırma suretiyle Model 15/C ve 4/B şartnameler gereğince 5 Mart 
1982 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 de Tirebolu D. Orman İsletme Müdürlüğünün satış salonunda toplanacak Komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

Açık artırmak satışa iştirak etmek isteyenlerin belirli gün ve saatte şartnarnelerdeki vasıflara haiz gerekli belgeleri Komisyo
na ibraz ederek, % 7.5 geçici teminat makbuzları ile Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 
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Mengen Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

Bölgesi Deposu Cins ve Nev'i 

Geylfcgöltt Karaşeyhler Ut. S. N. B. Cam Tomruk 
Gökçesu Gökçesu III. S. N. B. Çam Tomruk 
Daren Pazarköy III. S. N. B. Çam Tomruk 
Yalakkuz Belgeönü m . S. N. B. Çam Tomruk 
Talakkuz Belgeönü m. S. N. B. Çam Tomruk 
Coşur Kiremltlik III. S. N. B. Çam Tomruk 
Gökçesu Gökçesu m. S. N. B. Çam Tomruk 
Daren Pazarköy m. S. N. B. Çam Tomruk 
Talakkuz Bölgeönü İÜ. S. N. B. Çam Tomruk 
Talakkuz Bölgeönü m. S. N. B. Çam Tomruk 
Coşur Kiremltlik m. S. N. B. Çam Tomruk 
Mengen Degirmenbükü III. S. N. B. Çam Tomruk 
Mengen Çamlıödek İÜ. S. N. B. Çam Tomruk 
Geyikgölü Karaşeyhler III. S. N. B. Çam Tomruk 
Gökçesu Gökçesu III. S. K. B. Çam Tomruk 
Geyikgölü Kara şeyhler İÜ. S. K. B. Çam Tomruk 
Geytkıgölü Apaca III. S. K. B. Çam Tomruk 
Mengen DegirmenbUkü n. S. K. B. Çam Tomruk 
Geyikgölü Karaşeyhler II. S, K. B. Çam Tomruk 
Mengen Çamlıödek I. S. N. B. Çam Tomruk 
Geyikgölü Kara şeyhler I. S. K. B. Çam Tomruk 
Daren Pazarköy III. a. K. B. Göknar Tomruk 
Geyikgölü Karaşeyhler III. S. K. B. Göknar Tomruk 
Mengen Çamlıödek UI. S. N. B. Göknar Tomruk 
Gökçesu Gökçesu m. S. N. B. Göknar Tomruk 
Daren Pazarköy III. ıS. N. B. Göknar Tomruk 
Geyikgölü Apaca m. S. N. B. Göknar Tomruk 
Geyikgölü Karaşeyhler UI. S. N. B. Göknar Tomruk 
Geyikgölü Karaşeyhler II. S. N. B. Göknar Tomruk 
Daren Pazarköy m. S. N. B. Meşe Tomruk 
Mengen Çamlıödek m. S. N. B. Meşe Tomruk 
Daren Pazarköy III. S. N. B. Meşe Tomruk 
Coşur Kiremltlik UI. S. N. B. Meşe Tomruk 

Muh. Bedeli % .7,5 TeminaU 
Parti No. Adet M*. Dmi. U r a Kr. U r a Kr. 

a 04 31.512 4.000,— 9.000^— 
3 391 67.819 4.540,— 31.000,— 
3 B M «8.728 8.140,— 39.000,— 
1 54 27.225 5.140,— 11.000,— 
4 263 125.401 5.880,— 66.000,— 
1 1104 20.654 6.050,— 8.000,— 
17 970 347.909 6.050,— 158.000,— 
1 82 37.600 «.«15,— 19.000,-
I 48 21.474 «.615,— 11.000,— 
4 63» 114.667 6.806,— 69.000,— 

16 2381 732.200 7.850,— 431.000,— 
3 289 165.947 7*50^— 98.000,— 
1 7» 38.807 7.850,— 23.000,— 

24 2900 875696 7.900,— 639.000,— 
1 22 11.997 5.900 — 8.000,— 
1 45 13.682 8.950,— 6.000,— 
1 19 7.296 6.950,— 3.000,— 
11 1» «13.080 11.050,— 11.000,— 
1 e 3.83« 10.260,— 3.000,— 
1 8 11.74» 13.200 — 12.000,— 
1 28 13.602 12.400,— 13.000,r— 
1 17 11.286 6.900^— 5.000,— 
1 43 18.526 5.950.— 8.000,— 
1 88 134.84« 7.900^— 20.000,,— 
3 332 142.477 7.900,— 88.000,— 

11 »12 530.262 7.900,— 312.000,— 
1 31 11.186 7.960,— 7.000,— 

23 3032 972.000 7.950,— 689.000,— 
6 >63& 254.284 11.100,— 211.000,— 
2 135 51.854 3.700,— 15.000,— 
i 172 31.857 4.525,— 11.000,— 
1 136 63.937 4.625,— 18.000.— 
1 128 33.915 4.936,— 13.000.— 
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Bölgesi Deposu 

Mengen Çambödek 
Mengen Degirmentoüloü 
Mengen Değirmenbükıü 
Mengen Çamlıödek 
Mengen Çambödek 
Mengen Değirmenbükü 
Mengen DeğirmenbükU 
Yalakıkuz BelgeönU 
Daren Pazarloöy 
Daren Pazarköy 
Coşur Kiremittik 
Mengen Çamlıödek 
Mengen Çamlıödek 
Mengen DeğirmenbUhU 
Mengen DeğidmenfotHcü 
Mengen Çamlıödek 
Geyikgölü Karageyhler 
Mengen Değrirmenbükü 
Mengen Çamlıödek 
Gökçesu Gökçesu) 
Geyikgölü Karaşeyhler 
Daren Pazarköy 
Geyikgölü Apaca 
Geyikgölü Karaşeyhler 
Mengen Çamlıödek 
Geyikgölü Apaca 
GeylkgölU Kara şeyhler 
Geyikgölü Karaşeyhler 
Daren Pazarköy 
Daren Pazarloöy 
Coşur Kiremltlik 
Coşur KiremltHk 
Dairen Pazarköy 

Cin» ve Nev'ı 

m. S. N. 'B. Meşe Tomruk 
UT. S. N. B. Meşe Tomruk 
III. S. N. B. Meşe Tomruk 
m. S. N. B. Meşe Tomruk 
HI. S. K. B. Meşe Tomruk 
m. S. K. B. Meşe Tomruk 
n. S. K. B. Meşe Tomruk 

m. S. N. B. Kayın Tomruk 
UT. S. N. B. Kayın Tomruk 
m. S. N. B. Kayın Tomruk 
m. S. N. B. Kaym Tomruk 
i l i . 6 . N. B. Kayın Tomruk 
ILL S. N. B. Kayın Tomruk 
m . S. N. B Kayın Tomruk 
m. S. N. B. Kaym Tomruk 
m. S. N. B. Kayın Tomruk 
III. S. N. B. Kayın Tomruk 
III. S. N. B. Kayın Tomruk 
III. S. N. B. Kayın Tomruk 
III. S. N. B. Kaym Tomruk 
HI. S. N. B. Kayın Tomruk 
HL S. K. B. Kaym Tomruk 
m. S. K. B. Kaym Tomruk 
III. S. K. B. Kaym Tomruk 
m. S. K. B. Kaym Tomruk 
II. S. N. B. Kayın Tomruk 
n. S. N. B. Kayın Tomruk 
II. S. K. ıB. Kaym Tomruk 

in. S. K. B. Kavak Tomruk. 
III. S. N. B. Kavak Tomruk 
m. S. N. B. Kızılağaç Tom. 
ÜT. S. K. B. Kızılağaç Tom. 
Kaym Maden Direk 

T E K O N 

Muh. Bedeli % 7,5 Teminatı 
P a r t i No. Adet M 3. Dros. U r a Kr. U ra Kr. 

1 130 37.636 
2 212 03.475 
3 184 76.912 
2 232 82.528 
1 «3 20.847 
1 91' 9.404 
1 24 17.754 
1 39 16.071 
4 378 172.901 
S 325 137.436 
1 77 17.664 
2 99 35491 
2 163 71.054 
1 63 10.51Z 
1 83 35.744 
3 373 76.024 
2 443 75.884 
1 00 34.461 

« «61 232.158 
1 4 6.910 
s 653 108.651 
1 22 10.331 
1 38 4.530 
e 772 158.910 
1 60 20.870 
1 9 3.128 
2 109 41.374 
1 71 28.358 
2 9 2.273 
2 67 19.837 
1 69 12.625 
0! 4 0.712 
2 1060 45.169 

5.160,— 15.000,— 
6.160,— 36.000,— 
7.000,— 41.000,— 
7.000,— 43.000,— 
2.870,— 6.000.— 
5.050,— 4.000,— 

11.800,— 16.000,— 
4.170,— 4.000 — 
4.170,— 54.000.— 
4.030 — 43.000,— 
4.030,— 5.000,,— 
4.030,— 11.000,— 
4.170,— 23.000,— 
4.240,— 3.000,— 
5.555,— 15.000,— 
5.650,— 23.000,— 
5.660,— 32.000,— 
6.245,— 16.000w— 
7.000,— 75.000,— 
7.000,— 4.000,— 
7.000,— 45.000,— 
2.860,— 2.000,— 
4.350,— 2.000,— 
5.150,— 60.000,— 
5.150,— 12.000,— 

11.100,— 600,— 
11.010.— 34.500,— 
10.100,— 21.000,— 
1.945,— 1.000,— 
2.350,— 4.000,— 
3.875,— 4.000,— 
3.186,— 500,— 
2.990^ 11.000,— 

195 6674.069 3. 000»r— 
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1 — isletmem İzce yukarıda decredilen satış depolarında 185 parti orman emvalinin mal esi 1 Ma r t 1962 tarihine rastlayan Pa
zartesi günü saat 14.00'de Mengen Belediyesi toplantı salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda acık artırmak1 olarak satışa 
çıkartılmıştır. 

2 — Satışa çıkartılan ibreli orman emvallerinin mal bedelinin % 50'Bİ peşin, % 50'el (banka mektubu l i m i t i 9 ay vadeli olarak 
satışı yapılacaktır. Mektup f a i z i % 12 dir. 

3 — Satışa çıkartılan yapnakh orman emvallerinin mal bedelinin m . sınıflarda % 25'i peşin bakiyesi limitli (banka mektubu 
olup 9 ay vadeli olarak satışı yapılacaktır. F a i z onanı % 12 dir. 

4 —• Ayrıntılı bilgiler 15/C model şartnamede mevcuttur. 
5 — Bu satışa ait ilan, şartname ve müfredat üsteleri Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğü, Ankara, 

İstanbul, Kızılcahamam, Bolu, Düzce, Adapazarı, Samsun, İzmir, Bursa, Balıkesir, Konya İşletme Müdürlükleri i l e İşletmemize bağlı 
Bölge Şefliklerinde görülebilir. 

6 — Alıcıların belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilan olunur. 2352 /1-1 

• 
Tavas Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden 

O e p o s u 

Kale Köprübaşı Belehköy 
Kale Köprübaşı Belenköy 
Ketle Belenköy 
Kale 
Kale 
Belenköy 
Belenköy 
Kale 
Kale Köprübaşı Belenköy 
Tavaa 
Kale, K. Başı, Belenköy Tav. 
Tavas 

Pa r t i M i k t a r ı M. Bedeli % 7,5 Tem. 
Cins ve Nev'i adedi Adet M3. Dm». U r a Kr. Ura-Kr. 

3. S. N. B . Çz. Tbm. 17 5489 1044.599 5.750,— 451.300,— 
3. S. K. B. Çz. Tom. 19 5156 801.381 4.250,— 256.300,— 
3. S. K. B. Çz. Tom. 3 965 143.341 3.613,— 28.000,— 
3. S. K B. Çk. Tom. 1 171 27.042 5.300,— 10.800,,— 
3. S. K B. Çk. Tom. 1 178 30.011 4.240,r- 9.600,— 
3. S. N. B. Çz. Tom. 1 247 44.592 4.600,— 15.400,— 
3. S. K. B. Çz. Tom. 2 592 77.881 3.400,— 19.900,— 
3. S. N. B. Ardıç Tom. 1 99 37.992 4.025,— 11.500,— 
2. S. Çz. Maden Direk 10 5282 480.197 4.800,— 173.400,— 
1. S. Çk. Maden Direk 6 1752 169.127 4.900,— 64.700,— 
Çz, Sanayi Odunu 16 15315 889.112 3.050,— 204.000,— 
Çk. Sanayi Odunu 9 4144 229.572 3.050,— 52.900,— 

U M U M Î Y E K Û N : 88 39360 3974.892 1.297.800,— 
1 — Denizli Orman Bölge Başmüdürlüğü Tavas Develt Orman İşletme Müdürlüğünün yukarıda müfredatı yazılı 

orman emi ali 5 Mart 1982 Cuma günü saat 14.30 da Kale İlçesi Kale Belediye binasında toplanacak Komisyon hu
zurunda 15/C model şartname esaslarına göre agık arttırma ile satılacaktır. 

2 — Satışa iştirak edeceklerin belirli gün ve saatte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 2300 / 2-1 
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PTT Genel Müdürlüğünden : 

İ N Ş A A T İLANI 
8/2574 sayılı Kararname esasına göre Bayındırlık Bakanlığı 1981 Yılı Birim 

F l a t l a n üzerinden 44.250.000,— TL. kesif bedelli Köyceğiz P T T Santral binası inşaatı 
i s i eksiltmeye konulmuştur. 

Geçici teminatı 1.327.500,— TL. dır. (Geçici teminat olarak bloke çek kabul 
edilmez.) 

1 — Eksiltme 11/3/1982 Perşembe günü saat 16.00 da Genel Müdürlük İhale 
Kurulunca yapılacaktır. 

2 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasında bleirtilen usulüne göre hazırlanmış 
geçici teminatlarım, ticaret odası cüzdanlarım, tüzel kişi olmaları halinde imza sir
külerini, bu iş için daha önce alacakları ihaleye katılma belgesiyle birlikte, eksiltme 
şartnamesinin 11. maddesinde belirtilen teklif mektubuna uygun olarak, kapalı teklif 
mektuplarını ihalenin yapılacağı gün, saat 15.00'e kadar Yapı İşleri Dairesi Başkanlı
ğına alındı karşılığında vereceklerdir 

3 — Saat 15.00 den sonra verilen teklifler kabul edilmez. 

4 — İsteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri için eksiltme şartlaşma
sının 4. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte. Bayındırlık Bakanlığından almış 
oldukları ve bu işin en az keşif bedeli kadar (A) (B) gurubu müteahhitlik karnesi 
ile son beş sene zarfında ve bir defada en az bu işin keşif bedeli kadar benzeri bir 
İşi bitirip geçici veya kesin kabulünü yaptırdığına dair bir belgeyle (mühendis veya 
mimarların kontrol mühendislikleri veya şantiye şefliklerine alt iş bitirme belgele
rinin % 75'i kabul olunur.) Son müracaat tarihi olan 2/3/1982 Salı günü saat 18.00'e 
kadar Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir. 

5 — Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

6 — Eksiltme dosyaları Genel Müdürlük Yapı işleri Dairesi Başkanlığında ve 
Aydın PTT Bölge Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalışma saatleri içinde her 
gün görülebilir. 

7 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, iştirak belgesi verip 
vermemekte, İhaleyi yapıp yapmamakta dilediğin»» yapmakta serbest olduğu gibi 
nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 1606 / 2-1 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz ihtiyacı olan 12 adet i inc'lik heliKal resim kayıt cihazı, ge
rekli aksesuar ve ydeekleri ile birlikte kapalı zarfla ve teklif alma suretiyle yurt 
dışından satın alınacaktır. 

2 — Şartnameler 2.500,— TL. mukabilinde, mümessillik belgesinin ibrazı şartı 
üe «Genel Müdürlük, Alım İkmâl Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No. 181, Kat 3 
Kavaklıdere/Ankara» adresinden temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 14/5/1982 günü saat 14 00'e kadar « T R T Kurumu Genel 
Evrak Müdürlüğü, Paris Caddesi, No. 15 Kavaklıdere/Ankaı a» adresine makbuz mu
kabilinde teslim edilmeleri veya iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri ge
reklidir. 

4 — Postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 

5 — Kurumumuz Devlet Artırma - Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadı
ğından ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

2129 / 3-1 
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Sürmene Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemizin Uzungöl, Çaykara ve Yanbolu depolarında mevcut: 

Par t i Muh. Bed. 
Bölgesi Deposu Malın Cinsi ve Nev'i No. Adet M3 Dmî Li r a 

Çaykara Uzungöl 2. S. N. B. Ladin Tom. 13 2176 763.873 11.800 
» 2. S. K. B. Ladin Tom. 6 578 242.827 10.900 

3. S. N. B. Ladin Tom. 10 1824 557.237 8.550 
> 3. S. K. B. Kayın Tom. 1 207 32.987 5.800 
» Kayın Sanayi Odunu 1 37 3.584 4.350 

Sarıçam Çaykara •i. S. N.B. Ç a m Tom. 1 156 37/199 11.800 
» 2. S. N. B. Ladin Tom. 5 721 205.977 11.800 

» 2. S. K. B. Ladin Tom. 5 621 132.815 10.900 
•» 2. S. N. B. Ladin Tom. 3 357 89.679 8.550 

Santa Yanbolu 2. S. N. B. Ladin Tom. 2 189 75.567 11.900 
> >> 2. S. K. B. Ladin Tom. 1 131 39.665 11.000 
» 3. S. N. B. Ladin Tom. 1 74 28.207 8650 

Y E K Û N : 7071 2207.917 

2 — 4/3/1982 gününe rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de açık artırmalı ve 
% 50 peşin 6 ay vadeli olarak satışa çıkarılmıştır. 

3 — Buna ait ilân ve şartnameler Ankara, İstanbul ve İşletmemiz Müdürlüğü 
ile Bölge Şefliklerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saate kadar İşletmemize müracaatları ilân olunur. 
2353 /1-1 • 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : 

Süt Fabrikamız ihtiyacı olan saatte 5000 litre sütü homojenize edebilecek homo-
jenizatör 16/3/1982 günü saat 16.00'da Müdürlüğümüz binasında kapalı zarf usulü ile 
teklif alınarak satın alınacaktır. 

Bu ise ait şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde görülebilir. 
Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 2064 /2-2 • 
T. c. Devlet Demiryolları İşletme Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu 

Başkanlığından: H A Y D A R P A Ş A 

1 — Aşağıda yazılı malzeme, hizalarındaki gün ve saatlerde Haydarpaşa I. İş
letme Komisyonunda kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Tekliflerin en geç ihale 
saatine' kadar Komisyona verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

2 — Geçici teminat teklif edilen bedelin yüzde ikibuçuğu olup, şartnameler 
Komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 — TCDD. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği 
talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

C i n s i Miktarı Günü Saati 

1 - Arap sabunu (potas sabun) 50.000 Kg. ¡4/3/1982 15.00 
2 • Yüz havlusu (40x80) 7.872 Ad. 3/3/1982 15.00 

2063/2-2 
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T. C. Enerji ve Tabii Kavnaklar Bakanlığı Devlet Su idleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Aşağıda gerekli ayrıntıları > verilen malzemeler tekli! İsteme suretiyle 
satmalına oaktıı. 

Şartname Geçici 
Sıra ihale Bedeli Teminat ihale 
No. No. Onul ve miktarı Lira Lira Tarihi ve saati 

82-72D-007 

82-51D-0O2 
82-78D-006 

82-T2D-008 

320 kalem hanomuk 
yedekleri üü'J 204.000 
120 adet dalgıç pompa 300 3. Mad. gibi 
Kesiksuyu Pl ve Ke-
siksuyu P2 pompa is
tasyonları Mekanik ve 
Elekt. Teçhizatı 
44 kalem Renault ye
dek parçalan 300 18.000 

5 '3/1982 
9 3'1982 

11.00 
11.00 

1.500 3. Mad. gibi 19/3/1982 11.00 

11/3/1982 11.00 
2 — îhale DSt Maklna ve ikmal Dairesi Başkanlığında (Yüeetepe Malı. R/7 

Ankara) toplanacak Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden 
ve istanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlügii'nden (Firüzaga Süngü Sokak 3, 5, 7 Topha
ne istanbul) temin edilecektir. 

3 — Geçici teminat miktarları idarî şartnamede belirtllmiştiı. 
4 — Banka teminat mektupları limit danül olacak ve teminat mektubunun 

limit dahili olduğu hususu üzerinde açıkça belirtilmiş bulunacantır. 
5 — isteklilerin teklif mektuplarını, idart şartnamenin f>. maddesinde istenen 

vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten en az 1 saat <-vvel Komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

6 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edil
mez. 

7 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

2161 / 2-1 

Denizli Orman Anatamirhane Müdürlüğünden 

Tamirhane Müdürlüğümüz ihtlyası İçin Fiat Allis AD 20 Dozeıler ile D 740 
T Graydeılere alt 8 kalem yedek parça kapalı zarfla teklif alma suretiyle pazarlıkla 
yuıtiçi piyasasından satın alınacaktır. 

J — Sekiz kaleni yedek parçanın muhammen bedeli 2.108.000, — lira olup, geçici 
teminatı 109.400.— liradır. 

2 — Eksiltme 4/3/1982 günü saat 14.00"de Tamirhanemizin Denizli Çamlıktaki 
İdare binasında yapılacaktır. 

3 — Teklif mektuplarının üçer nüsha tanzim edilerek ('bir nüshası 50 liralık 
damga pullu) ihale gün ve saatinden önce şartname ve şaıtndmedeki evıaklarla bir-
likteı Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler ve telle yapılar, 
müracaatlar geçersizdir. 

4 — Bu satın almaya ait yedek parça listesi ile teknik ve idari şartname Ta
mirhanemizden, İstanbul'da Büyükdere'deki Yedek Parça Depo Müdürlüğünden, An
kara'da Gazi'dek! Orman Anatamirhane Müdürlüğünden, îzmh'de Karşıyaka'dak 
Orman işletme Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5 — Tamirhanemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 2299 / 2-1 
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Seka Dalaman Müessesesi Müdürlüğünden : 

İŞ M A K 1 N A L A R I A L I N A C A K T I R 
Müessesemiz ihtiyaç» alarak; 
a) Tomruk is t i f i ve kanal açma islerinde kullanılmak üzere hidrolik bomlu, 

bom ucuna tomruk kavrama ve kanal kepçesi takılabilir şekilde (kavrama ve kep
çesi ile birlikte komple) bir adet lastik tekerlekli ekskavatör, 

b) Tomruk tahmil ve tahliye işleri ile istiflenmesinde kullanılmak üzere, bel
den kırmalı, tomruk kavrama ve kepçesi ile komple bir adet lastik tekerlekli loder, 

c) Tahmil ve tahliye işlerinde kullanılmak üzere 2,5 ilâ 4 ton kapasiteli 2 adet 
dizel forkltft, kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

Tekif verecek firma ve kuruluşlar, teklif ettikleri makinalara ait hertürlü tek
nik bilgi, doküman, broşür ve çalıştırma talimatlarım teklifleri ile birlikte verecekler
dir. 

Ayrıca tekliflerine teklif tutarının % 5'i nisbetlnde banka geçici teminat mek
tubu veya devlet tahvilini de ekliyeceklerdir. Teklifler, teklif verme gününden itiba
ren 60 gün opsiyonlıı olarak tanzim edilecektir. Teklif mektuplarında teklif edilecek 
her tip ve model makinenin fiyatları ayrı ayrı belirtilecek, teslim yeri ve teslim müd
deti ile garantiler açıkça kaydedilecektir. Teklif konusu makinelere ait birer de kurum
landırılmış yedek parça listesi verilecektir. 

İlgilenenlerin yukarıdaki şartlara göre hazırlıyacakları kapalı tekliflerini en geç 
8 Mart 1982 günü saat 17.00'ye kadar Müessesemiz Haberleşme Şefliğine «İş Makine
leri Teklifidir» rumuzu ile vermeleri gerekir. 

Postadaki gecikmeler ile telgraf ve telefon müracaatları kabul edilmez. 
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna ta<bi değildir. 
Han olunur. 2356 / 2-1 

Tokat Tekel Başmüdürlüğünden : 

1 — Aşağıda yazılı idaremizden miktarı idare lehine opMyon olarak % 25 
nisbetlnde azalır, çoğalır olmak üzere miktarı ile muvakkat teminatı gösterilen Y. 
Tütünlerin kamyonla nakliye işi mevcut şartnamesi esaslarına göre pazarlıkla ek
siltmeye konulmuştur. 

Muh. Bedel Geçici Tem. 
ürün yılı Mahal Muh. K i l o L i r a L i r a 

1979 Erbaa - İstanbul 2.500.000 11.500.000 862.500 
1979 Erbaa - Trabzon 1.340.000 4.824.000 361.800 
1980 Erbaa - Bursa 3.499.800 15.749.100 1.181.182 
1980 Erbaa - İstanbul 2.072.938 9.535.515 715.164 
1980 Nlksan-K.eli Düzce 864.044 4.320.220 324.016 
1980 Tokat - İstanbul 1.754.918 7.897.122 592.284 

2 — Pazarlık 25/2/1982 Perşembe günü Erbaa saat 9.30, Nlksat saat 10.30, 
Tokat saat 14.00 de Başmüdürlüğümüz Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartname Başmüdürlüğümüz, İstanbul, Trabzon, Bursa, Kocaeli Düzce, 
Niksar ve Erbaa Müdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Pazarlığa gireceklerin nakliyatçılıkla Iştikal ettiklerine dair belge getir
meleri veya nakliyatta kullanacağı vasıta ile malî imkânlara sahip bulunduklarını 
vesika ile isabet etmeleri gerekir. 

5 — isteklilerin muvakkat teminatı akçalarını gösterir makbuzları vesalr lü
zumlu belgeleri İle birlikte belirli gün ve saatte Komisyonumuza müracaatları ilân 
olunur. 

2351 / 1-1 
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E n e r j i ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 

Ö N S E O T M İLANI 
D3t Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş İli sınırları içerisinde Ceyhan Nehri 

üzerinde tesis edilmekte olan Menzelet Hidroelektrik Santralı için aşağıda belirtilen 
teçhizatın temini ve montajı işleri teklif alma dsulü ile iKaleye çıkarılacaktır 

1 — Iş 104 m normal düşıde çalışacak düşey eksenli beheri 31 MW gücünde 
333,3 d/dak Francis t i p i 4 adet hidrolik türbin, regülâtör sistemi, 4 adet 2600 mm ça
pında kelebek vana tipi türbin giriş vanaları, türbinle birlikte çalışacak 33 M V A 
gücünde 13,8 kv 50 Hz, 333,3 d/dak senkron generator, generator İkaz sistemi ve ge
nerator çıkışları, 2 adet üç fazlı 154/13,8 kv 66 M V A güç transformatörü 154 kv şalt 
teçhizatı ve bunlarla i l g i l i bütün kontrol ölçü, koruma ve iç ihtiyaç teçhizatının temini 
ve montajım kapsamaktadır. 

2 —* ihaleye iştirak etmek isteyenler en geç 7 Mayıs 1982 Cuma günü saat 
18.00'e kadar DSt. Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Baş
kanlığı İsmet İnönü Bulvarı Ankara, Türkiye adresine bir dilekçe ile müracaat ede
ceklerdir. 

a) Müracaat edecek firmalar kendilerini ve imalatlarını tanıtan broşür ve ka
talogları vereceklerdir. Ayrıca şimdiye kadar yapmış oldukları benzer işler için pro
jenin yeri, işi yaptıran müessesenin ismi, adresi ve işin kabulünün yapüdığını kanıtla
yan belgeler ile teçhizatın cinsi, kapasitesi ve diğer önemli teknik özelliklerin beilirten 
hususları gösterir listeleri dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

b) İhale teçhizatın tamamı İçin yapılacak ve kısmi teklifler gözönüne alınma
yacaktır. 

c) Teklif sahipleri Türkiye'deki İmalat imkanları Türk firmaları ile işbirliği 
yapmak sureti ile tetkik edecek ve Türkiye dahilinden temin edilebilecek teçhizat ve 
hizmetlerin azami derecede kullanılmasına gayret göstereceklerdir. 

d) thale konusu teçhizatın tamamı bir firma tarafından imal edilmediği tak
dirde imalâtçı firmalar bir pilot firmanın sorumluluğunda özel ortaklık yapmak sureti 
ile firma grubu olarak teklif verebileceklerdir. Bu gibi hallerde pilot firmalar, firma 
grubunu teşkil eden bütün firmaların isim ve adreslerini, bunların özel ortaklığı kabul 
ettiklerini bildirir bir beyan ve bu firmalarla i l g i l i olarak (a) maddesinde belirtilen 
referansları da dilekçelerine ekliyeceklerdir. Yerli ve yabancı özel ortaklıklar İçin de 
ihaleye iştirak etmek şartları aranacaktır. 

e) ihaleye İştirakleri uygun görülen firma veya firma grupları ancak müra
caatlarından şartlara göre teklif verebileceklerdir. Bunlar sonradan ayrı değişik 
gruplar teşkil etmek sureti ile teklif veremiyeceklecdir. 

3 — Müracaat edecek firmalar, bu İş için gerekli dış para ihtiyacının karşılan
masında kullanılmak üzere kredi temin edeceklerdir. 

4 — Eksiksiz ve zamanında müracaatını yapmış olan İsteklilerden bu ihaleye 
iştirak etmeleri uygun görülenlere Haziran 1982 ayında bir Davet Mektubu gönderile
rek 20.000,— TL. bedel karşılığında ihale dosyası verilecek ve teklif istenecektir. 

5 — Bu ilân tarihinden önce yapılmış basyurmalar, telgraf veya teleksle yapı
lacak başvurmalar ve postadaki gecikmeler kabul edümeyecektir. 

2347 /1-1 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemeler, teknik ve ticari şartnamesine 
göre, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

1 — istekliler, bu alıma ait teknik ve ticari şartnameleri Ankara'da Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı iç Satınalma Şubesin
den veya istanbul ve izmir Bölge Müdürlüklerinden temin edebilirler. 
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2 — Teklifler engeç S/3/iyS2 günü mesai saati sonuna kadar Devlet Malzeme 
Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez Satmalma Komisyonu Başkanlığında bulundurula
caktır. Bu tarihten sonra gönderilecek teklif ve postadaki gecikmeler dikkate alın
mayacaktır. 

3 — İhale konulu malzemelerin herbirinin tamamı için teklifte bulunulabileceğl 
gibi, bir kısmı içinde teklif verilebilecketir. 

4 — Ofis, satmalma konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale 
etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir. 

Malzemenin Cinsi 

Cep Tükenme* Kt'emi 
Masa Tüke-nmez K a ^ m i 
Tükepmez Ka^m ı'Qa*k Ucu Mavi Refil 
Tükemnez Kaleı ı Yede • Ucu Mavi Dev Defil 

M i k t a r ı 

550.000 Adet 
30.000 Adet 

1.650.000 Adet 
10.000 Adet 

971 / 1-1 

Et ve Balık Kurumu Sincan Merkezi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden: 

KANTAR E T İ K E T ; SATIKVLÎNACAKTIR 
1 — Kurumumuz ihtiyaç olarak teknik şartnamesinde niteliği belirtilen 7.000 

rule kantar etiketi kapalı zarfla teklif almak suretiyıe satınalınacaktır. 
2 — Bu işe ait şartnameler Ankara • Sm/ıart Et Merkezi ve Tavuk Kombinası 

Müdürlüğü İkmal Şefliğinden bedelsiz alınabilir. 
3 — İsteklilerin usulüne uygun teklif mektup^trını İdari Şartnamesinde belirti

len esaslara göre hazırlayarak geçici teminatlanyla birlikte en geç 4/3/1982 günü saat 
12.00'ye kadar Kombinamız Yazı İşleri Şefliğine ulaştırmaları şarttır. 

4 — Posîa'da vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Komisyon aynı gün saat 14.00'de toplanacaktır. 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma

makta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 
2017 /1-1 

.Sümerbank Bolu Lamlne ve L i f Levha Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

Mamulün altında süzme ve iz yapma görevi yapan 5700 mm x 1320 mm ebadında 
0.6 mm tel çapında, atkı adedi cm de 7 ve çözgü adedi cm de 7 galvanizli pres ince 
tava eleğinden 1500 metre müessesemiz ihtiyacı için mubayaa edilecektir. Teklif ver
mek istiyenlerin teklif mektuplarını en geç 26 Şubat 1982 tarihi mesai bitimine kadar 
Müessesemiz Haberleşme seıvisine vermeleri gerekir. 

Müessesemiz 2490 sayıiı Kanuna tabi değildir. 1892 /1-1 

Türiye Zi r a i Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makinalan Fabrikaları M ü 
essesesinden : A D A P A Z A R I 

İMALINI Y A P M A K T A O L D U Ğ U M U Z S T E Y R - 76S TİPİ T R A K T Ö R L E R E AİT 
18 K A L E M Ç E L İ K D Ö K Ü M P A R Ç A K A P A L I T E K L İ F M E K T U B U A L M A K 

S U R E T İ Y L E İ M A L ETTİRİLECEKTİR 
İhale ile i l g i l i olarak; 

1 — Mezkur Parçalara ait ihale dosyamı bedelsiz olarak Müessesemiz Satmal
ma Müdürlüğünden temin edilebilir. 

2 ~ t!>ale tarihi 8 Mart 1982 günü saat 17.00 ye kadardır. 
3 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

2074 / 1-1 
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Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden ; 

Ta l i Hasılat Maddeleri Satınalınacaktır. 
1 — Satış kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 
2 —' Satış şartnamesi Beykoz'daki Müessesemiz Merkezinden veya Sirkeci 5. 

Vakıf Han Altındaki trtlhat Büromuzdan temin edilecektir. 
3 — Teklifler en geç 24 Şubat 1982 günü saat 16.00 ya kadar Müessesemiz Mu

haberat servisine verilmiş, olacaktır. 
4 — Teklifler arasında şartlarımıza ve ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih 

edilecektir, 
5 — Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

1893 /1-1 

Kapalı Teklif Almak Suretiyle 180^on D. O. P. Satınalınacaktır. 
.1 —. Bu ise ait şaıtname Müessesemizden veya Sirked'deki 5. Vakıfhan altın

daki İrtibat Büromuzdan temin edilecektir. 
2 — Teklifler 26/2/1982 gün üsaat 16.00'ya kadar Müessesemizin Peykoz'daki 

Muhaberat Şefliğine verilecektir. 
3 — Teklifler arasında şartnameye ve ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih edi

lecektir, 
4 —• Müessesemiz dilediği miktarda almakta veya alıp almamakta serbesttir. 

2073/1-1 

'Kapalı teklif almak suretiyle 60.000 çift kontrplak ağaç ökçe satınalınacaktır. 
ıl —. Bu ise ait şartname Müessesemizden veya Slrkeci'deki 5. Vakıf Han A l 

tındaki İrtibat Büromuzdan temin edilecektir. 
2 — Teklifler 22 2/1982 günü saat 16.00'ya kadar Müessesemizin Beykoz'daki 

Muhaberat Şefliğine verilecektir. 
3 —• Teklifler arasında şartnameye ve ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih edi

lecektir. 
4 — Müessesemiz dilediği miktarda almakta veya alıp almamakta serbesttir. 

2298 /1-1 
• a 

Çeşitli ilânlar 
D Ü Z E L T M E 

7/2/1982 gün ve 17598 sayılı Resmi Gazete'de Millî Prodüktivite Merkezinin 
ilanında 9. sırasındaki 1981 yılı 1982 yılı iş programı ve bütçesinin görüşülmesi» 
olarak değiştirilmiştir. 

Düzeltilerek duyurulur. 1757 / 1-1 

Ankara Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğünden : 

MUHAT ABLAR : 
M e h m e t Çapalar, M e h m e t E r , Y u r d a n u r Sızır, Z e k e r i y e Sızır Yüksel Sızır, Yücel 

Sızır, N u r i y e E r , M e h m e t Çamlar, F a h r i y e Akyiğit, M u z a f f e r E s k i , F a h r i y e Erdoğdu, 
M e h m e t F e t h i n e Yiğ i t , H a l i l N a c i Akyiğit, F a i d e B i l g i v a r . 

A d r e s l e r i : U l u s , Hükümet Caddes i H i l a l S o k a k N o . 4 A n k a r a . 
Müştereken m a l i k i bulunduğunuz U l u s , Hükümet C a d d e s i H i l a l S o k a k 4 n u m a 

r a d a ve İmarın 5170 a d a 11 parse l i üzerinde b u l u n a n b i n a d a ruhsatsız o l a r a k yapılan 
değişikliklerden dolayı 6785 sayılı İmar Yasasının 19. m a d d e s i n e göre 25/5/1981 t a r i h 
515/727 sayılı t e sb i t zaptı t a n z i m edilmiş o l u p b u k o n u d a B e l e d i y e Encümenince ve r i 
l e n 6/1/1982 t a r i h 37/17267 sayılı k a r a r l a b i n a d a ruhsatsız o l a r a k yapılan değişiklik
l e r i n İslahı mümkün olduğu ha lde yapılan süreli t eb l i g a t a rağmen İslah edilmediği 
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anlaşıldığından 6785 sayılı İmar Yasasının 21. maddesi uyarınca söz konusu binanın 
tahliye edilerek kullanılmasına mani olunmak üzere îmar Nizamnamesinin 9. maddesi 
uyarınca mühür altına alınmasına ayrıca yapılan tadil ve ilâvelerden sonra yeniden ya- ' 
pı kullanma izin belgesi alınmadan kullanılmasından dolayıda yine 6785 sayılı İmar 
Yasasının değişik 18. maddesi gereğince toplam 120.000 TL. para cezası alınmasına 
hükmolunmuştur. 

'Bu kez Belediye Encümenince verilen 6/1/1982 tarih ve 37/17267 sayılı karar 
tarafınıza tebliğ edilmek istendiğinde mevcut adreslerinizde yapılan tüm aramalara 
rağmen bulunamamanız ve tebligata elverişli adresinizin tesbit edilememesi sebebiyle 
kararın taarfuuza tebliği m ü m k ü n Olamamıştır. 

B u nedenle bahse konu binada yapılan değişikliklerle alâkalı Belediye Encüme
nince verilen 6/1/1982 tarih 37/17267 sayılı karar 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. 
maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilânen tebliğ olunur. 

2072 / 1-1 • 
M i l l i Eğitim Bakanlığı Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığından: 

Dosya No: 1981/2482 
Savunma yazısı gün ve No : 28/5/1981/2016 
Sanık: Abdülbalim Saruhan-7/9/1981 tarih ve 34757 sayılı 
Bakanlık oluru ile görevden uzaklaştırılmıştır. 
îsnad: Diyarbakır M i l l i Eğitim Müdür Yardımcısı iken, M i l l i Eğitim Müdürlü

ğüne vekâletiniz döneminde Merkez Uyandı Köyü İlkokulu Stajyer öğretmeni M. Ha
lûk Aydın'ı Merkez Temel Eğitim Okuluna Valilik oluru almadan tayin ettiğiniz iddia 
edilmektedir. 

Hakkınızda düzenlenen soruşturma raporuna göre isnad olunan fiiliniz hakkın
da savunmanız istenmiş ve fakat aramalara rağmen adresinizin tesbiti m ü m k ü n ola
mamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30, ve 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 
2346/1 / 1-1 

Dosya No: 1982 3 
Savunma yazısı gün ve N o -. 19 1/1981 - 86 

Sanık: Üzeyir Yılmaz 
Kırşehir Eğitim Enstitüsü Mudur Başyardımcısı 
İsnad : Kanun, tüzük ve emirlete uysun olarak görevinizi yerine getirmede ku

surlu davrandığınız, Ayrıca Disiplin Kurulu Başkanı olarak bazı öğrencileri korur ni
telikte kararlar alınmasına sebebiyet verdiğiniz. 

İddia edilmektedir. 
Hakkınızda düzenlenen soruşturma raporuna göre isnad olunan fiiliniz hakkın

da savunmanız İstenmiş ve fakat aramalara rağmen adresinizin tesbiti m ü m k ü n ola
mamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 
2346/ 2 / 1-1 

Ankara Gümrük Müdürlüğünden: 

Marmara Sokak 12/5 Sıhhiye/Ankara adresinde mukim Mehmet A l i Uzun adına 
Ankara Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen 3418 sayılı 4. 10. 19. 79 günlü tahakkuk 
kağıdından 8.162 TL. gelir eksiğinin ödenmesi için adresine gönderilen 4595 sayılı 
3/4/1980 günlü tebligat iade olunduğundan ve idari makamlarca da yapılan talıkikata 
göre tebligata elverişli adresinin meçhul kalmış bulunması nedeniyle mezkûr tebliga
tın 72f)î sayılı K a n u n u n u n 28 ve müteakip madde l e r i y l e rebüjraı N i / a m r a - n t s i n i n 4°. 
maddesi gereğince neşir tarihinden tntjsren 15 gün shre sonunda ı?bu tebligatın muha
taba tebliğ edilmiş s-ıyılacağı ilân olunur 2345 ' 3-1 



Sayfa : 64 R E S M İ G A Z E T E 18 Şubat 1982 — Sayı: 17609 

YENİ YAYINLARIMIZ 
24 Ocak K a r a r l a n diye bilinen tttkemlzdeki ekonomik i s t i k r a n sağlamak 

için uygulamaya sokulan Kanunlar, Tüzükler, Bakanlar Kurulu K a r a r l a n , Y ö 
n e t m e l i k l e r , Tebliğler İle Sirkülerin y e r aldığı ve daha önce D e v l e t P l a n l a m a 
Teşkilâtı tarafından yayınlanan i k i c i i t i n devamı olan «Ekonomik İstikrar Ted
birleri : 3» kitabı yine Devlet Planlama Teşkilâtınca hazırlanmış olup, İşletme 
Müdürlüğümüzün yayınlan arasında Mart (1982) ayı basında basılacak ve İş
letmemizin Resmî Gazete Satış Bölümünde istiyenlerin istifadesine sunulacaktır. 

Takriben bin sayfaya yakın olacak olan kitabın fiyatı 650,— TL. ola
caktır. 

Posta ile taleplerde kitabın bedeli ve her kitap için 75,— Tlx hk posta üc
r e t i İşletmemiz Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi 640-63 hesabına gönderilecek ve 
b i r havaleye a i t makbuzun bir fotokopisi bir yaz ı ekinde İşletme Müdürlüğü-
müze intikal ettirilecektir. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Sayfa 

Bakanlar Kurulu Karar lan: 

8/4220 Turizm işleri Yüksek Koordinasyon Kurulu Kurulması K a r a n 
8/4210 Devlet Yatınm Bankasının Sermayesinin Artırılma Kararı 

1 
3 

Atama Kararlan 

— Sağlık Sosyal, Enerji Tabi Kaynaklar, tmar iskan, Sosyal Güvenlik, 
Kültür Turizm Bakanlıklarına A i t Atama Kararı 4 

Yönetmelikler 

8/4219 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve 
Kıyafetine Dair Yönetmelik & 

— Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 8 

— ı Yüksek öğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği 15 

— Adıyaman İli özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan 
ödeneğin Dağıtım Esaslarını Gösterir Yönetmelik 21 

— Konya İline Bağlı Atlantı Belediyesi imar Yönetmeliği 24 

— TUrk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kur l a n 40 

— İlânlar 41 

-----* 
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